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1392. 
Врз основа на член 86, став 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Поради престанок на функцијата се разрешуваат од 

членови на Советот за безбедност на Република Маке-
донија: 

- Стојан Андов, 
- Љубчо Георгиевски,  
- Љубе Бошковски,  
- д-р Владо Поповски и 
- Слободан Чашуле. 
 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
- м-р Никола Поповски, претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
- Бранко Црвенковски, претседател на Владата на 

Република Македонија, 
- Хари Костов, министер за внатрешни работи, 
- д-р Владо Бучковски, министер за одбрана и 
- д-р Илинка Митрева, министер за надворешни ра-

бот . и 
III 

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

 
         Бр. 07-1360                                 Претседател  
7 ноември 2002 година           на Република Македонија, 

       Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

1393. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12 ноември 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Се верифицира мандатот на пратениците: 
- Весна Борозан, 
- Благородна Мингова-Крепиева, 
- Нелко Стојаноски, 
- Киро Дојчиноски, 
- Сашо Дохчев,  
- Емилија Костадинова, 
- Благоја Гешоски, 
- Гајур Сарач, 
- Недим Мемишоски, 
- Замир Дика и  
- Абдулади Вејсели. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4055/1                           Претседател 

12 ноември 2002 година    на Собранието на Република 
               Скопје                                 Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1394. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 ноември 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ  
1. За заменици на министри во соодветни мини-

стерства се именувани: 
- Ризван Зулфи Сулејмани, за заменик на министе-

рот кој раководи со Министерството за одбрана, 
- Фатмир Зеќир Дехари, за заменик на министерот 

кој раководи со Министерството за внатрешни работи, 
- Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, за заменик на ми-

нистерот кој раководи со Министерството за правда, 
- д-р Димко Кокароски, за заменик на министерот 

кој раководи со Министерството за финансии, 
- Џеладин Шатку, за заменик на министерот кој ра-

ководи со Министерството за економија, 
- Бесир Јашари, за заменик на министерот кој рако-

води со Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

- д-р Никола Пановски, за заменик на министерот 
кој раководи со Министерството за здравство, 

- д-р Тале Герамитчиоски, за заменик на министе-
рот кој раководи со Министерството за образование и 
наука, 

- Максуд Али, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за труд и социјална политика, 

- Тања Алтанџиева, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за локална самоуправа, 

- Мелпомени Корнети, за заменик на министерот 
кој раководи со Министерството за култура, 

- Дејан Кошутиќ, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за транспорт и врски и 

- Драгољуб Матовски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за животна средина и 
просторно планирање. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4056/1                           Претседател 

12 ноември 2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 
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1395. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 227 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 60/2002), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУ-
ПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕ-
ЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и 
работата на постојаните делегации на Собранието на 
Република Македонија во меѓународните парламентар-
ни собранија, повремените делегации, пратеничките 
групи за соработка со други парламенти и други обли-
ци за остварување на меѓународната соработка на Со-
бранието на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Собранието). 

 
I Постојани делегации во меѓународните  

парламентарни собранија  
Член 2 

Се основаат следниве постојани делегации на Со-
бранието во меѓународните парламентарни собранија 
(во натамошниот текст: делегации): 

- Делегација во Парламентарното собрание на Со-
ветот на Европа (ПС СЕ); 

- Делегација во Парламентарното собрание на Ор-
ганизацијата за европска безбедност и соработка (ПС 
ОБСЕ); 

- Делегација во Интерпарламентарната унија 
(ИПУ); 

- Делегација во Парламентарната димензија на Цен-
тралноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ) и 

- Делегација во Парламентарното собрание на Се-
верноатлантската договорна организација, со статус на 
придружна делегација (ПС НАТО). 
Делегациите се основаат заради учество во работа-

та на меѓународни парламентарни собранија. 
 

Член 3 
Делегацијата во Парламентарното собрание на Сове-

тот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца 
члена и тројца заменици членови на Делегацијата. 
Акредитивите на членовите и замениците членови 

на Делегацијата во Парламентарното собрание на Со-
ветот на Европа ги издава претседателот на Собрание-
то на Република Македонија, најдоцна седум дена пред 
отпочнувањето на редовното годишно заседание на 
Парламентарното собрание на Советот на Европа. 
Мандатот содржан во акредитивот од став 2 на овој 

член не може да се отповика, освен во случаите наведе-
ни во актите на Парламентарното собрание на Советот 
на Европа.  

Член 4 
Делегацијата во Парламентарното собрание на Ор-

ганизацијата на безбедност и соработка во Европа се 
состои од шеф на Делегацијата и двајца члена. 

 
Член 5 

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се со-
стои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Де-
легацијата и четири члена. 
Делегацијата се состои од пратеници од различен 

пол  . 
Член 6 

Делегацијата во Парламентарната димензија на 
Централноевропската иницијатива се состои од шеф и 
двајца члена. 

Член 7 
Делегацијата во Парламентарното собрание на Се-

верноатлантската договорна организација се состои од 
шеф и двајца члена.  

Член 8 
Делегациите определуваат членство, односно учес-

тво на нивните членови во раководните тела, комисии-
те, другите работни тела и облици на дејствување на 
меѓународните парламентарни собранија. 

 
Член 9 

Во делегациите за кои во согласност со оваа одлука 
не се определуваат заменици членови, во отсуство на 
член на делегацијата, се определува заменик за опреде-
лена активност. 
Заменикот од став 1 на овој член го определува пра-

теничката група на која што и припаѓа членот кој што 
се заменува, за што координаторот на пратеничката 
група навремено го известува шефот на соодветната 
делегација. 
Во случај на спреченост на шефот на делегацијата, 

тој определува член на делегацијата кој ќе ги врши рабо-
тит  на шеф на делегацијата за определена активност. е 

Член 10 
Право на учество во активностите на меѓународни-

те парламентарни собранија по истекот на мандатот на 
Собранието, а до избор на нова делегација, имаат деле-
гациите во меѓународните парламентарни собранија во 
чии акти тоа е изрично утврдено.  

 
Член 11 

Делегациите работат во согласност со актите на Со-
бранието и актите на меѓународните парламентарни 
соб анија чиишто се членови. р

 
Член 12 

Во врска со прашањата кои се разгледуваат во ме-
ѓународните парламентарни собранија и други актив-
ности во кои делегациите учествуваат, делегациите со-
работуваат со надлежните работни тела на Собранието, 
како и со надлежните органи на државната управа, со 
стручни и научни организации, здруженија на граѓани 
и други организации и институции. 
Во врска со актите и активностите на меѓународни-

те парламентарни собранија чиишто членови се, деле-
гациите можат да покренат разгледување на одредени 
прашања на седници на работните тела на Собранието 
и на седници на Собранието и во врска со нив да по-
кренуваат иницијативи за донесување закони, деклара-
ции, резолуции, препораки, одлуки и други акти. 
Делегациите го информираат Собранието и надлеж-

ните органи на државната управа, за донесените акти 
на меѓународните парламентарни собранија, и кога е 
тоа потребно, предлагаат преземање соодветни актив-
ности заради нивно остварување. 

 
Член 13 

Делегациите ги информираат претседателот и пот-
претседателите на Собранието, како и координаторите 
на пратеничките групи за рамковната програма на нив-
ните активности за идната година најдоцна до 1 декем-
ври тековната година. 

 
II Повремени делегации  

Член 14 
Заради остварување на соработка со меѓународни 

парламентарни собранија во кои Република Македони-
ја не е член или учество на други активности од обла-
ста на меѓународната соработка, се основаат повреме-
ни делегации на Собранието. 

 
Член 15 

Составот на повремените делегации го определува-
ат претседателот на Собранието со потпретседателите 
и координаторите на пратеничките групи. 
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Член 16 
На работата на повремените делегации соодветно 

се применуваат членовите 11 и 12 на оваа одлука. 
 

III Пратенички групи за соработка  
со други парламенти 

 
Член 17 

Заради остварување на билатералната парламентар-
на соработка, се основаат пратенички групи за сорабо-
тка со парламенти на други држави (во натамошниот 
текст: пратенички групи). 
При основањето на пратеничките групи се поаѓа од 

изразените заемни интереси за остварување и развој на 
соработка меѓу парламентите. 
Пратенички групи можат да се основаат за сорабо-

тка со парламенти на една или на повеќе држави.  
 

Член 18 
Пратеничките групи имаат претседател и најмногу 

осу  члена. м 
Член 19 

Пратеничките групи дејствуваат преку остварување 
средби со пратеничките групи, односно делегации на 
соодветните парламенти, размена на мислења, заемна 
соработка во активностите во меѓународните парла-
ментарни собранија и други начини на дејствување. 
Пратеничките групи го следат и поттикнуваат раз-

војот на севкупните односи меѓу Република Македони-
ја и соодветната држава и остваруваат средби со прет-
ставниците на соодветните држави во Република Маке-
донија. 

Член 20 
Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со по-

стојаните делегации на Собранието во меѓународните 
парламентарни собранија, со надлежните работни тела 
на Собранието, како и со надлежните органи на држав-
ната управа, со стручни и научни организации, здруже-
нија на граѓани и други организации и институции. 

 
IV Други облици на остварување  
на меѓународната соработка 

 
Член 21 

Заради учество во Парламентарното собрание на 
Франкофонијата, пратениците кои говорат француски ја-
зик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основаат 
секција на Собранието во Парламентарното собрание на 
Франкофонијата (во натамошниот текст: секција). 
Секцијата донесува правила со кои се уредува рабо-

тата на Секцијата, нејзините тела и на делегацијата во 
Парламентарното собрание на Франкофонијата. 

 
Член 22 

Конститутивната седница на Секцијата ја свикува 
претседателот на Собранието. 

 
Член 23 

На работата на делегацијата на Секцијата во Парла-
ментарното собрание на Франкофонијата соодветно се 
применуваат членовите 11, 12 и 13 на оваа одлука. 

 
V Заеднички одредби  

Член 24 
Во составот на постојаните делегации во меѓуна-

родните парламентарни собранија и на пратеничките 
групи за соработка со други парламенти се обезбедува 
соодветна застапеност на пратениците од пратеничките 
групи и независните пратеници, како и соодветна за-
стапеност на пратениците од различен пол.  
Во постојаните делегации во меѓународните парла-

ментарни собранија се избираат пратеници кои знаат 
еден од службениците јазици на соодветните парла-
ментарни собранија. 

Член 25 
При определувањето на составот на повремените 

делегации се води сметка за карактерот на организаци-
јата, односно активноста во која учествува делегација-
та, како и во најголема можна мера, за соодветната за-
стапеност на пратениците од пратеничките групи и не-
зависните пратеници, како и застапеноста на пратени-
ци од различен пол.  

Член 26 
Заради остварување на нивните активности, делега-

циите, пратеничките групи и другите облици на меѓуна-
родна соработка можат да бараат информации и други 
мат ријали од надлежните органи на државната управа. е 

Член 27 
Делегациите, пратеничките групи и другите облици 

на меѓународна соработка го информираат Собранието 
за нивните активности и поднесуваат извештај до пре-
тседателот на Собранието. 

 
Член 28 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 
на меѓународна соработка ги информираат средствата 
за јавно информирање за нивните активности. 

 
Член 29 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 
на меѓународна соработка по потреба одржуваат соста-
ноци. 

Член 30 
Стручните работи за делегациите, пратеничките 

групи и другите облици на меѓународна соработка ги 
вршат секретарите на делегациите, од редот на врабо-
тените во Службата на Собранието, а по потреба се 
формираат и секретаријати. 
Во врска со активностите на делегациите, прате-

ничките групи и другите облици на меѓународна сора-
ботка секретарите, односно секретаријатите од став 1 
на овој член, соработуваат со секретаријатите на меѓу-
народните парламентарни собранија, соодветните 
служби на други парламенти и на други меѓународни 
орг низации и институции. а

 
VI Преодни и завршни одредби  

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основање Пратеничка 
група на Собранието на Република Македонија во Ин-
терпарламентарната унија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 5/94) и Правилата за работа на 
Пратеничката група.   

Член 32 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

          Бр. 07-4058/1  Претседател 
12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
             Скопје        Македонија, 

 м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

1396. 
Врз основа на член 60 став 1 од Деловникот на Со-

бранието на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 60/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 12 но-
ември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР  НА 
СОБРАНИЕТО  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. За генерален секретар на Собранието на Републи-
ка Македонија, се именува 
дипл. правник Александар Новакоски, адвокат од 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  Бр. 07-4061/1                            Претседател 
12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1397. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за основа-

ње на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 
98/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  МАКЕДОНСКА  РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА 
 
1. За генерален директор на Јавното претпријатие 

Македонска радио-телевизија, се именува 
Гордана Стошиќ, главен и одговорен уредник на 

ТВ Скајнет, Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-4062/1                            Претседател 
12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1398. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-

публика Македонија, се разрешува Фиданчо Стоев, по-
ради исполнување услови за старосна пензија. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  Бр. 07-4063/1                            Претседател 
12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1399. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Радо-

виш, се разрешува Лазар Ѓеоргичков, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-4064/1                            Претседател 
12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1400. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во апелационите судови (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 53/95), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛА-
ЦИ НИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И ШТИП О 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- еден судија на Апелациониот суд во Битола, 
- еден судија на Апелациониот суд во Скопје и 
- еден судија на Апелациониот суд во Штип. 
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над девет години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весникот �Нова Македо-
нија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4065/1                           Претседател 

12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1401. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 12 
ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИ-
ТЕ СУДОВИ ВО КРИВА ПАЛАНКА, РАДОВИШ, ГО-
СТИВАР,  ПРИЛЕП,  СКОПЈЕ  I - СКОПЈЕ  И  ТЕТОВО 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- еден судија на Основниот суд во Крива Паланка, 
- еден судија на Основниот суд во Радовиш, 
- еден судија на Основниот суд во Гостивар, 
- двајца судии на Основниот суд во Прилеп, 
- еден судија на Основниот суд во Скопје I - Скопје и 
- еден судија на Основниот суд во Тетово. 
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2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 43 од Законот за судови-
те (државјанин на Република Македонија, кој ги испол-
нува општите услови определени со закон за засновање 
на работен однос во орган на државната управа, кој е 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршење на судиската функција и кој 
има работно искуство со потврдени резултати на прав-
ни работи по полагањето на правосудниот испит над 
пет години), пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весникот �Нова Македо-
нија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-4066/1                           Претседател 

12 ноември 2002 година     на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1402. 
Врз основа на член 48 од Законот за спречување на 

корупцијата (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 28/2002), а во врска со член 47 од Законот, 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ  НА  ДРЖАВНАТА  
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 
I. За членови на Државната комисија за спречување 

на корупцијата, се именуваат: 
-м-р. Слаѓана Тасева, магистар по правни науки, 

член на невладината организација �Транспарентност-
Македонија�; 

- Вања Михајлова, дипломиран правник од Скопје; 
- Драган Малиновски, адвокат од Скопје; 
- Јован Трпеноски, адвокат од Скопје; 
- Сами Асани, дипл. еконимист од Тетово; 
- Нервет Хисмани, дипл. правник од Тетово и 
- Михајло Маневски, заменик на јавниот обвинител 

на Република Македонија. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-4067/1                           Претседател 
12 ноември 2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1403. 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 104/2000, 
30/2001, 50/2001 и 11/2002), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА  ФОНДОТ  ЗА  ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ 

 НА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За членови на Управниот одбор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, се именуваат: 
- претставници на осигурениците: 
1. Стојан Ковачевски, лекар-специјалист интернист; 

2. Магдалена Антова-Велевска, лекар-специјалист; 
3. проф. д-р Софија Тодорова, професор на Правни-

от факултет во Скопје; 
4. д-р Никола Стојановски, пензионер; 
5. д-р Имер Имери, лекар од с. Чегране и 
6. Насер Бајрами, дипл. правник, секретар во општ-

ина Шипковица; 
- претставници од работодавците: 
1. Темелковски Пере, сопственик на приватна фир-

ма од Велес и 
2. Андреја Зафировиќ, сопственик на приватна сто-

матолошка ординација во Скопје; 
- претставници од здравствените установи, на пред-

лог на коморите од областа на здравството: 
1. проф. д-р Никола Силјановски, раководител на 

одделението на индуктивна хемотерапија и интензивна 
нега на Клиниката за хематологија при Клиничкиот 
центар во Скопје; 

2. проф. д-р Јулијана Ѓоргова, секретар на Стомато-
лошката комора на Македонија и 

3. дипл. фарм. специјалист Цане Талевски, претсе-
дател на Фармацевтската комора на Македонија; 

- претставник од Министерството за здравство 
- д-р Авзиљатир Џемаиљи, доктор по стоматологија и 
- претставник од Министерството за финансии 
- Анита Ангеловска- Бежоска, раководител на се-

ктор Трезор во Министерството за финансии. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-4068/1                            Претседател 
12 ноември 2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1404. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 227 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 60/2002), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

 
Член 1 

Се основа Делегација за соработка со Европскиот 
парламент (во натамошниот текст: Делегација). 
Делегацијата се основа заради остварување поли-

тички дијалог и соработка со Европскиот парламент. 
 

Член 2 
Делегацијата се состои од претседател, заменик на 

претседателот и седум члена. 
Во составот на Делегацијата се обезбедува соодвет-

на застапеност на пратениците од пратеничките групи 
и независните пратеници, како и соодветна застапеност 
на пратениците од различен пол. 

 
Член 3 

Делегацијата остварува средби со соодветната деле-
гација на Европскиот парламент, на кои се разгледува-
ат прашања од заеднички интерес. 
Делегацијата остварува и други активности заради 

развивање на парламентарниот политички дијалог и уна-
предување на соработката со Европскиот парламент. 
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Член 4 
Делегацијата работи во согласност со актите на Со-

бранието на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Собрание) и спогодбите кои Република Македо-
нија ги склучила со европските заедници. 

 
Член 5 

Делегацијата, во врска со нејзините активности, сора-
ботува со надлежните работни тела на Собранието, особе-
но работното тело надлежно за прашањата на европската 
интеграција, како и со надлежните органи на државната 
управа, со стручни и научни организации, здруженија на 
граѓани и други организации и институции. 
Во врска со односите и соработката на Собранието 

со Европскиот парламент, како и покренатите прашања 
на средбите со соодветната делегација на Европскиот 
парламент, делегацијата може да покрене разгледување 
на одредени прашања на седници на Собранието и не-
говите работни тела и во врска со нив да покренува 
иницијативи за донесување закони, декларации, резо-
луции, препораки, одлуки и други акти. 

 
Член 6 

Заради остварување на нејзините активности, Деле-
гацијата може да бара информации и други материјали 
од надлежните органи на управата. 

 
Член 7 

Делегацијата го информира Собранието за нејзини-
те активности и поднесува извештаи до претседателот 
на Собранието.  

Член 8 
Делегацијата ги информира средствата за јавно ин-

формирање за нејзините активности. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07-4059/1               Претседател 
12 ноември 2002 година на Собранието на Република 
               Скопје                Македонија, 

 м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

1405. 
Врз основа на член 78 од Уставот на Република Ма-

кедонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Комитет за односи меѓу 
заедниците (Комитет) и се утврдува бројот на членови-
те на Комитетот и неговата надлежност. 

 
Член 2 

Комитетот го сочинуваат 19 члена од кои по седум 
члена од редот на пратениците во Собранието македон-
ци и албанци и по еден член од редот на пратениците 
турци, власи, роми, срби и бошњаци. 
Доколку некоја од заедниците нема пратеници, на-

родниот правобранител, по консултации со релевант-
ните претставници на тие заедници, ќе ги предложи 
дру ите членови на Комитетот. г

 
Член 3 

Собранието со одлука ги избира членовите на Ко-
митетот. 
Комитетот од редот на своите членови избира пре-

тседател. 

Член 4 
Комитетот разгледува прашања од односите меѓу 

заедниците во Републиката, а особено: 
- го следи обезбедувањето на правата на припадни-

ците на заедниците кои не се мнозинство во Републи-
ката утврдени со Уставот и закони; 

- разгледува начелни прашања од областа на одно-
сите меѓу заедниците и извршувањето на законите, 
другите прописи и општи акти од оваа област; 

- укажува на потребата за донесување закони и дру-
ги прописи и општи акти со кои се уредуваат односите 
меѓу заедниците; 

- разгледува предлози на закони и на други прописи 
и општи акти што ги донесува Собранието од областа 
на односите меѓу заедниците; 

- остварувањето на правото на употреба на јазикот 
и писмото на заедниците кои не се мнозинство во Ре-
публиката, утврдено со Уставот и закон; 

- остварувањето на правото на настава на јазикот на 
заедниците кои не се мнозинство во Републиката во об-
ласта на образованието, утврдено со Уставот и закон и 

- остварувањето на правото на изразување на иден-
титетот и особеностите на заедниците кои не се мно-
зинство во Републиката во областа на културата, ин-
формирањето, издавачката дејност и во други области, 
утврдено со Уставот и закон. 

 
Член 5 

Комитетот за прашањата од својата надлежност на 
Собранието му дава мислења и предлози за нивно ре-
шавање. 
Собранието е должно да ги разгледува мислењата и 

предлозите на Комитетот и да донесе одлука во врска 
со нив.  

Член 6 
Во случај на спор во врска со спроведувањето на 

постапката за гласање во Собранието утврдена со член 
69 став 2 од Уставот, Комитетот одлучува со мнозинс-
тво гласови од членовите, за тоа дали ќе се спроведе 
постапката.  

Член 7 
Комитетот може да донесе деловник за својата ра-

бот . а 
Член 8 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-4060/1              Претседател 
12 ноември 2002 година на Собранието на Република 
               Скопје               Македонија, 

 м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

1406. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 115 ставови 1 и 3 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 60/2002), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12 ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Собранието на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Собранието) се основаат постојани ра-
ботни тела за разгледување на предлози за донесување 
на закони, нацрти на закони, предлози на закони и дру-
ги општи акти што ги донесува Собранието, за следење 
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на извршувањето на актите на Собранието како и за 
проучување и претресување на други прашања од него-
ва надлежност. 
Претседателите, замениците на претседателите, 

членовите на работните тела и нивните заменици се из-
бираат од редот на пратениците во Собранието. 
Во работата на работните тела учествуваат претсе-

дателот и членовите на работното тело, а во случај на 
нивна спреченост за присуство на седницата на коми-
сијата, определуваат нивен заменик од редот на заме-
ниците на членовите на комисијата. 

 
Член 2 

Како постојани работни тела на Собранието се ос-
новаат: 

1. Комисија за уставни прашања; 
2. Законодавно-правна комисија; 
3. Комисија за одбрана и безбедност; 
4. Комисија за политички систем и односи меѓу за-

едниците; 
5. Комисија за надворешна политика; 
6. Комисија за прашања на изборите и именувањата; 
7. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот; 
8. Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање; 

9. Комисија за финансирање и буџет; 
10. Комисија за економски прашања; 
11. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство; 
12. Комисија за транспорт, врски и екологија; 
13. Комисија за образование, наука и спорт; 
14. Комисија за култура; 
15. Комисија за здравство; 
16. Комисија за труд и социјална политика и 
17. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања. 
 

1. Комисија за уставни прашања 
Комисијата има претседател, шеснаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- спроведување на Уставот; 
- предлози за изменување и дополнување на Уставот; 
- начелни прашања од уставен карактер во врска со 

донесувањето и извршувањето на законите и други 
прописи и акти и 

- други прашања од уставен карактер. 
 

2. Законодавно-правна комисија 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- усогласеност на законите и други акти со Уставот 

и со правниот систем, како и нивната правно-техничка 
обработка; 

- барања за давање автентично толкување и изготву-
вање предлози на автентично толкување на законите; 

- утврдување на пречистен текст на законите и други 
акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; 

- давање исправки на грешки во објавениот текст на 
закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на 
усвоениот закон или друг акт на Собранието и 

- други прашања што се однесуваат на законодавна-
та дејност и изградувањето на правниот систем во Ре-
публиката. 

 
3. Комисија за одбрана и безбедност 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 
нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-
суваат за: 

- заштита на поредокот утврден со Уставот; 
- остварување на надзорот во доменот на одбраната 

и безбедноста; 
- одбрана на Републиката и цивилната заштита; 
- соработка со колективни системи на безбедност и 

одбрана во кои Републиката пристапила; 
- заштита на животот, личната сигурност и имотот 

на граѓаните загарантирани со Уставот; 
- производство, промет, набавување, поседување и 

носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
- обезбедување на личности и објекти; 
- државјанство; 
- одржување на јавниот ред и мир; 
- јавните собири и јавните приредби; 
- безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот 

и езерскиот сообраќај; 
- заштита од природни непогоди и епидемии; 
- пријавување и одјавување на живеалиштето и пре-

стојувалиштето; 
- премин на државните граници и движење и пре-

стој во граничниот појас; 
- движење и престој на странците; 
- утврдување и решавање на граничните инциденти 

и други повреди на државните граници и 
- други прашања што се однесуваат на одбраната и 

безбедноста. 
 

4. Комисија за политички систем и односи меѓу  
заедниците 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 
нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- функционирање на политичкиот систем; 
- менување на границите на Републиката; 
- државните симболи и нивната употреба; 
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
- амнестија и помилување; 
- слобода на движењето и слобода на изборот на 

живеалиштето; 
- матична евиденција и заштита на личните податоци; 
- лични имиња, лични карти и патни исправи; 
- попис на населението; 
- системот на јавното информирање; 
- право на здружување на граѓаните и политичко 

организирање, 
- избирачко право и начин на избор на пратеници, 

претседателот на Република Македонија, членовите на 
советите и градоначалниците; 

- референдум; 
- локална самоуправа; 
- народниот правобранител; 
- Македонската православна црква како и Ислам-

ската верска заедница во Македонија, Католичката цр-
ква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската за-
едница и други верски заедници и религиозни групи; 

- одликувања, признанија и награди; 
- празниците на Република Македонија; 
- организација на државната управа; 
- право на употреба на јазиците и писмата на заед-

ниците; 
- гарантирање на заштитата на етничкиот, култур-

ниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците и 
- други прашања што се однесуваат на политичкиот 

систем и односите меѓу заедниците. 
 

5. Комисија за надворешна политика 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
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- надворешната политика на Република Македонија 
и нејзините односи со другите држави и меѓународни 
организации; 

- политиката со која се обезбедува грижата на Ре-
публиката за положбата и правата на припадниците на 
македонскиот народ во соседните земји и за иселени-
ците од Македонија, како и за културните, економски-
те и социјалните права на граѓаните од Републиката во 
странство; 

- стапување или истапување од сојуз или заедници 
со други држави; 

- стапување во членство или истапување од членс-
тво на меѓународни организации; 

- потреба од започнување преговори за склучување 
билатерални и мултилатерални меѓународни договори 
на Република Македонија, односно за платформите на 
овие преговори; 

- ратификација на меѓународни договори; 
- меѓународна регулатива од областа на човековите 

и граѓанските права, слободи и документи на меѓуна-
родни организации и асоцијации; 

- воспоставување на парламентарна соработка на Ре-
публиката со други држави и меѓународни организации; 

- воспоставување соработка со комисиите за надво-
решна политика на парламентите на други држави; 

- иницијативи и предлози за дефинирање на страте-
гијата на надворешната политика на Република Маке-
донија и 

- други прашања што се однесуваат на надворешна-
та политика на Република Македонија. 

 
6. Комисија за прашања на изборите 

и именувањата 
Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- поднесување предлози за избор и именување, од-

носно разрешување на функционери кои ги избира, од-
носно именува Собранието, ако со закон, Деловникот 
или друг акт на Собранието е определено ваков пред-
лог да поднесува Комисијата; 

 - поднесување предлози за избори и именување, 
односно разрешување на функционери кои ги избира, 
односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, 
Деловникот или друг акт на Собранието не е определе-
но ваков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање состав на постојаните и повремени ра-
ботни тела на Собранието; 

- предлагање состав на постојаните делегации на 
Собранието во меѓународните парламентарни собрани-
ја и на пратеничките групи на Собранието за соработка 
со други парламенти; 

- предлагање членови на управни органи и други 
тела во јавните претпријатија, организациите и инсти-
туциите кои ги избира, односно именува Собранието 
ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ва-
ков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање членови на редакцискиот одбор на 
гласилото на Собранието; 

- предлагање именување и разрешување претстав-
ници на Републиката во органите на управувањето и 
членови на конкурсни комисии за избор на индивиду-
ални работоводни органи кои се во надлежност на Со-
бранието; 

- предлагање состав на одбори и други тела на Со-
бранието за организирање и спроведување прослави на 
одделни историски настани од значење за Републиката 
и на други настани чие одбележување е потребно, како 
и за доделување на републички награди; 

- давање мислење по предлозите за избор, односно 
именување носители на јавни функции кои ги избира, 
односно ги именува Собранието, а кои се предложени 
од други органи; 

- разгледување предлози на прописи за платите и за 
други примања на пратениците и функционерите кои 
ги избира или именува Собранието, како и на пратени-
ците и функционерите на кои им престанала функција-
та и во рамките на законските овластувања донесува 
поблиски прописи за нивно извршување; 

- донесување акти за кои е овластена од Собранието; 
- донесување поединечни решенија за платите и за 

други примања на пратениците и функционерите кои 
ги избира или именува Собранието; 

- донесување акт за одбивање 5% од платата за се-
кој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати 
отсуствува од седница на Собранието, односно од сед-
ница на работното тело, а за тоа не го известил претсе-
дателот на Собранието, односно на работното тело; 

- ја определува висината на надоместокот на трошо-
ците за учество во работата на работните тела од редот 
на научните и стручните институции и асоцијации; 

- определување во согласност со прописите, виси-
ната на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на 
надоместокот за годишен одмор, на селидбените и дру-
ги трошоци; 

- одлучување по жалби против решенија на гене-
ралниот секретар на Собранието, доколку со закон или 
друг акт поинаку не е определено; 

- давање исправки на акти што ги донесува и обја-
вува Комисијата во �Службен весник на Република 
Македонија� и  

- разгледување и други прашања што се однесуваат 
на изборите и именувањата. 

 
7. Постојана анкетна комисија за заштита на  

слободите и правата на граѓанинот 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- начелни прашања, предлози и мислења во врска со 

остварувањето на одредбите на Уставот, закони и дру-
ги прописи и акти од значење за остварување и зашти-
тата на слободите и правата на граѓанинот; 

- укажување на потребата од донесување на закони 
и други прописи и акти заради поцелосна заштита на 
слободите и правата на граѓанинот; 

- следење, разгледување и анализирање на остварува-
њето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регули-
раат заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 

- разгледување на дописите на граѓаните и зазема-
ње ставови по истите; 

- соработува со научни и стручни организации од 
областа на заштитата на слободите и правата на граѓа-
нинот; 

- соработување со соодветни странски и меѓународ-
ни тела од областа на заштитата на слободите и права-
та на граѓанинот и 

- други прашања што се однесуваат на заштитата на 
слободите и правата на граѓанинот. 
Комисијата не може да врши истражни или други 

судски функции. 
Наодите на Комисијата се основа за поведување по-

стапка за утврдување на одговорност на носителите на 
јавните функции. 

 
8. Комисија за надзор над работата на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата  

за разузнавање 
Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- почитување на правата и слободите, утврдени со 

Уставот и закони од страна на Управата за безбедност 
и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на 
граѓаните, претпријатијата и други правни лица; 
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- законитоста во спроведување на овластувањата на 
Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенци-
јата за разузнавање од аспект на пречекорување на ов-
ластувањата, преземање неовластени постапки, злоупо-
треба и други негативности во работењето, спротивно 
на нивните права утврдени со закон; 

- методите и средствата што ги користат Управата 
за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за 
разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето 
на правата на граѓанинот и други субјекти; 

- материјалната, кадровската и техничката опреме-
ност на Управата за безбедност и контраразузнавање и 
Агенцијата за разузнавање и 

- други прашања што се однесуваат на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање. 

 
9. Комисија за финансирање и буџет 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 
нивни заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- системот на финансирање; 
- Буџетот на Републиката; 
- даноците, таксите, придонесите и други јавни да-

вачки на граѓаните и правните лица; 
- царинскиот систем; 
- монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот 

систем; 
- платниот промет и ревизијата; 
- заемите и кредитите; 
- јавните набавки; 
- системот на осигурување; 
- сопственоста и други имотно-правни односи; 
- стоковните резерви; 
- игрите на среќа и 
- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето. 
 

10. Комисија за економски прашања 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- производство и трговија; 
- минерални суровини и енергетика; 
- туризам, угостителство и занаетчиство; 
- надворешно-трговско работење; 
- странски вложувања; 
- сопственичка трансформација; 
- мерки против монополска положба и монополско 

однесување на пазарот; 
- заштита на потрошувачите; 
- јавни претпријатија; 
- концесии; 
- побрз развој на стопански недоволно развиените 

подрачја; 
- статистика и 
- други прашања што се однесуваат на економскиот 

систем. 
 

11. Комисија за земјоделство, шумарство  
и водостопанство 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 
заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- земјоделското земјиште, пасиштата и други при-

родни богатства и природни сили; 
- арондацијата комасацијата и мелиорацијата; 
- сточарството, полјоделството, овоштарство и ло-

зарството; 
- ловот и риболовот; 

- животинскиот и растителниот свет; 
- ветеринарно здравство и заштита на растенијата; 
- премерот и катастарот на земјиштето; 
- употребата и користењето на водите и одобрува-

њето на режимот на водите; 
- хидромелиоративните системи и хидрометеороло-

шките работи и 
- други прашања што се однесуваат на земјоделс-

твото, шумарството и водостопанството. 
 
12. Комисија за транспорт, врски и екологија 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-

душниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и 
радиособраќајот; 

- жичарите и ски-лифтовите; 
- системите на телекомуникации и радиодифузниот 

систем; 
- изградбата на инвестиционите објекти во областа 

на транспортот и телекомуникациите; 
- просторното и урбанистичкото планирање; 
- уредувањето на градежното земјиште; 
- станбеното и комуналното стопанисување; 
- заштитата и унапредувањето на животната средина, 

природата, воздухот, земјата и водите од загадување; 
- обезбедување услови за здрава животна средина; 
- спречување на штетната бучава; 
- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мер-
ки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и 

- други прашања што се однесуваат на транспортот, 
врските, урбанизмот и екологијата. 

 
13. Комисија за образование, наука и спорт 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- системот и организацијата на предучилишното 

воспитување и образование, основното, средното и ви-
сокото образование; 

- правото на настава на јазиците на заедниците во 
областа на воспитувањето и образованието; 

- системот и организацијата на научно-истражувач-
ката дејност; 

- создавање, примена и вреднување на пронајдоци-
те, патентите и други инвентивни активности што про-
излегуваат од научното, уметничкото или друг вид ин-
телектуално творештво; 

- информатиката, научниот и технолошкиот развој 
и техничката култура; 

- организација, развој и функционирање на инфор-
мациониот систем во Републиката; 

- образованието на младите, ученичкиот и студент-
скиот стандард; 

- поттикнување на интелектуалното, културното и 
научното творештво на младите; 

- едукација за превентивна заштита на младите од 
болестите на зависност и од СИДА; 

- развој и унапредување на физичката култура; 
- развојот на врвниот спорт и  
- други прашања што се однесуваат на образование-

то, науката, младите и спортот. 
 

14. Комисија за култура 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- организацијата, развојот и унапредувањето на кул-

турата; 
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- заштита на природното и културното наследство 
во Република Македонија; 

- збогатување на историското и уметничкото тво-
рештво; 

- афирмирање и заштита на врвни културни вредно-
сти; 

- афирмација и заштита на авторството и авторско-
то право; 

- дејности за заштита и користење на движно и нед-
вижно културно богатство; 

- издавачка дејност и библиотекарство; 
- споменично одбележување и заштита на спомени-

ците на културата; 
- употреба и заштита на македонскиот јазик; 
- информирање, културни и други дејности заради 

изразување на идентитетот и особеностите на заедниците; 
- определување годишнини на настани и личности 

од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
публиката, афирмација на историското и културното 
наследство и негување на општо цивилизациските 
вредности; 

- начинот и формите на одбележување на значајни 
настани и личности; 

- активностите на посебни одбори формирани за од-
делни одбележувања и 

- други прашања што се однесуваат на културата и 
одбележувањето годишнини на значајни настани и 
личности. 

 
15. Комисија за здравство 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 
заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
 - здравствената заштита на населението; 
- здравственото осигурување; 
- заштитата на населението од заразни болести, од 

штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и 
бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето 
и животните производи; 

- заштита од болестите на зависност и од СИДА; 
- хигиенско-епидемиолошката состојба; 
- производството, прометот и снабдувањето со ле-

кови, помошните лековити средства и медицинските 
помагала , медицинска опрема, санитетски уреди и ма-
теријали, отрови и опојни дроги; 

- санитарниот и здравствениот надзор и 
- други прашања што се однесуваат на здравството. 
 

16. Комисија за труд и социјална политика 
Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- работните односи и за заштитата на работниците 

на работа; 
- правото на штрајк; 
- вработување и права во случај на невработеност; 
- заштита на жената на работа и заштита на мај-

чинството; 
- платите и животниот стандард; 
- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните; 
- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата; 
- популационата политика, бракот и семејството; 
- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање; 
- боречко-инвалидската заштита и заштитата на во-

ените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност и 

- други прашања што се однесуваат на трудот и со-
цијалната политика. 

17. Комисијата за деловнички и мандатно 
-имунитетни прашања 

Комисијата има претседател, осум члена и нивни 
заменици. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
- спроведување на Деловникот на Собранието и на 

деловниците на работните тела и дава мислење за раз-
решување на спорни прашања; 

- иницијативи за изменување на Деловникот на Со-
бранието и деловниците на работните тела; 

- предлагање на донесување, односно изменување и 
дополнување на Деловникот на Собранието; 

- извештаите на Државната изборна комисија за 
пратеници од листата на кандидати кои станале прате-
ници за остатокот од мандатот; 

- основите за престанок и одземање на мандатот на 
пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; 

- имунитетот на пратениците, судиите и јавниот об-
винител и неговите заменици и 

- други прашања во врска со Деловникот и мандат-
но-имунитетните права. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за основање на постојани ра-
ботни тела на Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/98). 

 
Член 4 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4057/1                              Претседател 

12 ноември 2002 година    на Собранието на Република 
               Скопје                                     Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1407. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 

 
1. Д-р Александар Лепавцов се разрешува од долж-

носта директор на Фондот за водите - Скопје, на негово 
барање. 

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

 
        Бр. 17-5580/2      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1408. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. За државен секретар во Министерството за прав-

да се именува Бари Шабани, адвокат од Тетово. 
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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. 17-5582/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1409. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за над-

ворешни работи се именува Ристо Никовски, досега-
шен амбасадор на Република Македонија во Тирана. 

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

 
        Бр. 17-5583/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1410. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за фи-

нансии се именува Ванчо Каргов, директор на Дирек-
цијата за финансиско сметководствени работи во На-
родна банка 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. 17-5584/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1411. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА  

1. За државен секретар во Министерството за еко-
номија се именува Ѓорѓи Петрушев, раководител за 
контрола и деловен развој во Македонска банка за под-
дршка на развојот. 

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

 
        Бр. 17-5585/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1412. 
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-
цат  одржана на 11 ноември 2002 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
1. За државен секретар во Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство се именува м-р 
Санде Џамбазовски, директор на ЗЗ �Слога� - Штип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5586/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1413. 
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-
цат  одржана на 11 ноември 2002 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО  

1. За државен секретар во Министерството за здрав-
ство се именува Авзилатиф Џемаили, доктор на стома-
тологија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5587/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1414. 
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-
цат  одржана на 11 ноември 2002 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  

1. За државен секретар во Министерството за обра-
зование и наука се именува д-р Зоран Поповски, аси-
стент на Земјоделскиот факултет во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5588/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1415. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА  
1. За државен секретар во Министерството за труд и 

социјална политика се именува д-р Ацо Јаневски, врабо-
тен во Одделот за истражување во ОХИС - Скопје. 
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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. 17-5589/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1416. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 
1. За државен секретар во Министерството за ло-

кална самоуправа се именува Пламен Георгиевски, со-
ветник во Секретаријатот за прописи и организација на 
управата на град Скопје. 

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

 
        Бр. 17-5590/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1417. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
1. За државен секретар во Министерството за транс-

порт и врски се именува Ерол Бектеши, директор на 
Трговското претпријатие �MIAMI� - Куманово. 

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

 
        Бр. 17-5591/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1418. 
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 11 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. За државен секретар во Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање се именува Ки-
рил Настески, дипл.инж. архитект. 

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

 
        Бр. 17-5592/1      Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1419. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита 

на децата (�Сл. весник на РМ� бр. 98/2000), министе-
рот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНА-
ТА  УСТАНОВА  ЗА  ДЕЦА - ДЕТСКО  ОДМОРАЛИШТЕ  

�МАЛЕШЕВО� - БЕРОВО 
 
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детско одморалиште �Мале-
шево� - Берово што го донесе Управниот одбор на Јав-
ната установа за деца - Детско одморалиште на седни-
цата одржана на 24.07.2002 година. 

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

 
 Бр. 11-3-43/13 

6 септември 2002 година                     Министер, 
     Скопје                              Бедредин Ибраими, с.р. 

___________ 
1420. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Вирче - Општина 
Делчево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премерот и катастарот на земјиштето (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-4037/1           Директор, 
13 ноември 2002 година            Мирче Ѓорговски, с.р. 
              Скопје 

____________ 
1421. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Миокази - Општи-
на Вранештица. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премерот и катастарот на земјиштето (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-4038/1           Директор, 
13 ноември 2002 година            Мирче Ѓорговски, с.р. 
              Скопје 



15 ноември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 13 
 

Огласен дел 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
  Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е по-

стапка за утврдување на право на сопственост на стан 
на бул. �Октомвриска Револуција� бр. 12/4-15 со повр-
шина од 51,30м2, поведена по тужбата на тужителот 
Ванчо Утковски од Скопје, бул. �Октомвриска Револу-
ција� бр. 12/4-15, против тужениот Мирко Ѓермановиќ, 
сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Мирко Ѓермановиќ, да се јави 

во судот во рок од 30 дена, од објавувањето на овој ог-
лас и во истиот рок да ја достави својата адреса на жи-
веење. 
Доколку тужениот или негов полномошник не се ја-

ват во овој рок, постапката ќе продолжи преку посебен 
старател, адвокатот Никола Миловановиќ од Скопје, 
ул. �Питу Гули� бр. 70, поставен  на тужениот со реше-
ние на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи 
на град Скопје, бр. 3020-522 од 15.10.2002 година, кој 
ќе го застапува тужениот се додека тој или негов пол-
номошник не се јават во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 

3019/2001.           (29578) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 

по тужбата на тужителот Мирвет Буши од Скопје, ул. 
�Козле-1� бр. 48, против тужениот Сулејман Буши од 
Скопје, моментално на привремена работа во Белгија, 
со непозната адреса. Вредност на спорот, неопределна. 
За посебен старател на тужениот Сулејман Буши е 

поставен Киро Дамевски, адвокат од Скопје, кој ќе ги 
штити неговите интереси во постапката се до право-
силно завршување на истата или до негово јавување 
пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 

1451/02.            (30056) 
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба за развод на брак, од тужителката Ана Ангелов-
ска од Скопје, против тужениот Зоран Талевски, со не-
позната адреса на живеење. 
За посебен старател кој тужениот ќе го застапува 

пред овој суд со решение на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјални работи на град Скопје, под бр. 3020-538 
од 31.10.2002 година, поставен е адвокатот Фани Ми-
хајловска од Скопје. 
Се предупредува тужениот, дека привремениот за-

стапник ќе го застапува во постапката по предметниот 
спор, се додека тужениот или негов полномошник не 
се појави пред судот, се до правосилното окончување 
на постапката по предметниот спор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII. П. бр. 

2507/2002.           (30190) 
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скoпје, поднесена е 

тужба, за раскинување на договор за подарок, од тужи-
телката Милака Симоновска од Скопје, против тужени-
от Георги Симоновски, со непозната адреса на живее-
ње во Нов Зеланд. 
За привремен застапник, кој ќе го застапува туже-

ниот пред овој суд, со решение бр. 1308/02 од 
30.10.2002 година, поставен е адвокатот Љубица Спа-
совска од Скопје. 
Се предупредува тужениот, дека привремениот за-

стапник ќе го застапува во постапката по предметниот 
спор, се додека тужениот или негов полномошник не 
се појави пред судот, а до правосилното окончување на 
постапката по предметниот спор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII. П. бр. 

1308/2002.           (29694) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
     Пред овој суд заведен е спор за развод на брак, по 
тужба на тужителот Ѓунер Рамадан од Скопје, ул. �Шу-
то Оризари� бр. 88, против тужената Елвире Рамадан 
со непознато место на живеење. 

      Се повикува тужената Елвире Рамадан да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на 
живеење. Доколку не се јави во определениот рок ќе и 
биде поставен времен старател кој ќе ги штити нејзи-
ните интереси до окончување на постапката или до неј-
зиното јавување во судот. 
Од Oсновниот суд Скопје II - Скопје, II. П. бр. 

2347/02.            (29636) 
__________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителот Малиќи Ајдин од с. Средно Ко-
њаре-Скопје, против тужената Мерем Ајдин, сега со 
непозната адреса. 
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-

јална работа на град Скопје-Скопје, бр. 3020-557 од 
05.11.2002 година, за посебен старател на тужената 
Мерим Ајдин од Скопје, сега со непозната адреса на 
живеење е поставена Багеска Љиљана, адвокат од 
Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 46-2-9. Посебниот стара-
тел ќе ја застапува тужената пред судот и ќе ги штити 
нејзините интереси во поведената постапка, се додека 
тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред 
судот, а до правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 

2022/02.            (29657) 
___________ 

 
Пред овој суд се води постапка за исполнување на 

договор по тужба на тужителот �Универзал Комерц�-
Миљаим ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, против тужените 
Невена Анчева, Трајанка Крстева, Миле Стојановски и 
Трпа Петрушевска, која е со непозната адреса. 
Се повикува тужената Трпа Петрушевска, во рок од 

10 дена по приемот, односно по објавувањето на огла-
сот лично или со писмен поднесок да го извести судот 
за нејзиното живеалиште. Во спротивно, во постапката 
судот ќе и определи привремен застапник од редот на 
адвокатите, кој ќе ги  заштитува нејзините интереси во 
спорот, до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 

2484/02.            (29703) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води пар-

нична постапка за поништување на договор за дожи-
вотна издршка, заведена под VI. П. бр. 1607/01, офор-
мена по тужба на тужителката Риса Лукова од Скопје, 
преку законскиот старател Георги Лусев од Скопје, 
против тужениот Тасо Трифун од Харапо-Серес, Ре-
публика Грција, сега со непознато живеалиште. 
Се повикува тужениот Тасо Трифун, да се јави во 

судот лично или преку полномошник, во рок од 30 де-
на од објавувањето на судскиот оглас во �Службен вес-
ник на РМ�. Во спротивно, се известува дека во по-
стапката, до нејзино правосилно завршување ќе биде 
застапуван од адвокатот Мирјана Јосифовиќ, ул. �Питу 
Гули� бр. 70 од Скопје, која е определена за посебен 
односно привремен старател со решени на МЦСР на 
град Скопје, бр. 3020-65 од 06.02.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 

1607/2001.           (29951) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. 

бр. 937/02, по предлог на тужителот Димов Антонио од 
Велес, против тужената Волосевич Викторија, со не-
позната место на живеење и престојување, за привре-
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мен застапник го постави стручниот соработник во Ос-
новниот суд Велес, Биљана Јачева, согласно чл. 78 ст. 
2, точка 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужената или нејзин полномошник не се јави 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 937/02. 
            (29744) 

___________ 
 

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет 
П.бр. 972/02 по предлог на тужителот Бачевац Менсур 
од с. Горно Оризари, против тужените Фазлагиќ Џемо 
и Фазлагиќ Зулфи и двајцата со непознато место на жи-
веење и престојување, за привремен застапник на туже-
ните Фазлагиќ Џемо и Фазлагиќ Зулфи, го постави 
стручниот соработник во Основниот суд Велес, Биља-
на Јачева, согласно чл. 78 ст. 2 т. 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужените или нивни полномошник не се јави 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 972/02.     (30354) 
    

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителот Велиу Нехат 
од с. Форино, Гостиварско, застапуван од полномош-
никот Хабиљ Иљази, адвокат од Гостивар, против ту-
жената Велиу, родена Далипи Азбије од с. Форино, се-
га со непозната адреса во САД. 
Бидејќи тужената Велиу, родена Далипи Азбије е со 

непозната адреса во САД, со решение на овој суд П. 
бр. 791/2002 од 07.11.2002 година, поставен и е привре-
мен застапник и тоа адвокатот Бесим Реџепи од Гости-
вар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата, не се 
појави пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека и поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 791/2002. 
            (29704) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за 
развод на брак по тужба на тужителот Таири Јетон од с. 
Добридол, поднесена против тужената Таири родена Име-
ри Мердије од с. Добридол. Вредност неопределена. 
На тужената Таири родена Имери Мердије од с. До-

бридол, а сега со непозната адреса на живеалиште и 
престој во странство и се поставува привремен застап-
ник лицето Шефајет Хајдари, адвокат од Гостивар, кој 
што ќе ги застапува интересите на тужениот додека таа 
или нејзин полномошник или застапник не се јави на 
главната расправа пред овој суд, односно се додека ор-
ганот за старателство не им постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 469/02. 
                                                                            (29645)  

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води процесна 

постапка за развод на брак по тужба на тужителката 
Белули, родена Ризаи Џарије од с. Беловиште, против 
тужениот Белули Имран од с. Беловиште. Вредност не-
определена. 
Бидејќи тужениот Белули Имран е со непозната 

адреса во Република Италија за привремен застапник 
му е поставен Таип Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе 
го застапува тужениот Имран се додека не се појави 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека му поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 780/02. 
                                                                            (29647)  

Пред Основниот суд во Гостивар, се води парнична 
постапка по тужба на тужителот Јакупи Намик од с. 
Чајле против тужениот Муслиу Имради, Муслиу Бујар 
и Муслиу Џемаил од с. Чајле. 
Бидејќи прво тужениот е застапуван од полномош-

ник адвокат Агим Мислими од Гостивар додека пак 
второ и трето тужениот подолго време се во странство 
и на судот не му е позната адресата на истите по пред-
лог на тужителот да за второ и трето тужениот се по-
стави привремен застапник, судот го прифати предло-
гот на тужителот и за привремен застапник на второ 
тужениот Муслиу Бујар и трето тужениот Муслиу Џе-
мил го поставува Агим Мислими адвокат од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (29747)  

___________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар по предлог на 
предлагачот Ибиши Шерифе од с. Трново Гостиварско, 
поднесен преку полномошникот Богданоска Јагода ад-
вокат од Гостивар, се води постапка за докажување на 
смрта на лицето Бајрами Хамди од татко Халит и мајка 
Неврије, роден 1985 година во с. Трново - Гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ба-

јрами Хамди во рок од 15 дена од објавувањето на овој 
оглас во �Службен  весник на РМ� и на огласната табла 
во Основниот суд во Гостивар,  да се јави во Основни-
от суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои не-

што знаат за неговиот живот тоа да го соопштат до Ос-
новниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави по истекот на 

определениот рок ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 298/2002. 
            (30355) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар по предлог на 

предлагачот Дилавер Зулфиќари од с. Равен, со посто-
јано место на живеење во Гостивар на ул. �Борче Јова-
новски� бр. 65, се води постапка за докажување на 
смрт на лицето Муесер Зулфиќари од с. Равен, од татко 
Шериф Бајрами и мајка Васфије Бајрами, родена Тефи-
ку, родена 19.1.1949 година во с. Здуње - Гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Му-

есер Зулфикари во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас во �Службен  весник на РМ� и на огласната 
табла во Основниот суд во Гостивар,  да се јави во Ос-
новниот суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои не-

што знаат за нејзиниот живот тоа да го соопштат до 
Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави по истекот на 

определениот рок ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 291/2002. 
            (30356) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведена парнична 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ил-
ми Муса од Дебар, против тужената Неире Муса од Де-
бар, сега со непозната адреса на живеење во Германија. 
Се повикува тужената Неире Муса, да се јави во 

рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас 
пред судот. Доколку не се јави во определениот рок, ќе 
и биде поставен привремен застапник за спроведување 
на постапката, за развод на брак. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 125/02. 
            (30039) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Незире Ма-
мудоска од Прилеп, против тужениот Ахмед Мамудо-
ски со непозната адреса во Австрија. 
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Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 

од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или пак 
да достави своја адреса на живеење. Доколку во опреде-
лениот рок истиот не се јави ниту пак определи свој пол-
номошник, неговите интереси до правосилноста на по-
стапката ќе ги застапува застапник што ќе го назначи 
овој суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 967/2002. 
                                                                            (29648) 
 

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

за развод на брак, по тужбата на тужителот Алексов 
Ѓорги од с. Лубанци, против тужената Цветанка Але-
ксова од с. Лубанци, која е со непознато живеалиште 
на времена работа во Грција. 
Се повикува тужената Цветанка Алексова од с. Лу-

банци, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена, сме-
тано од објавувањето на овој оглас или во тој рок на 
судот да му достави точна адреса. Доколку, истата не 
се јави во тој рок ќе и биде поставен привремен застап-
ник, а тоа ќе биде лицето Злата Костадиновска, стручен 
соработник при овој суд, која ќе ги застапува интереси-
те на тужената, се додека таа или нејзин полномошник 
не се јави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 408/02. 
            (29975) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост по тужбата на тужителката Душанка 
Тодоровска од с. Златари, сега во Австралија, преку 
полномошникот адвокат Сашо Василевски, против ту-
жениот Лазе Головодовски од с. Златари сега во Ав-
стралија со непозната адреса на живеење. Вредност 
40.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Лазе Головодовски од с. Зла-

тари, сега во Австралија со непозната адреса на живее-
ње, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавување-
то на огласот на судот да достави точна адреса или да 
одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му 

постави привремен застапник кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси, се до окончување на постапката 
пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 124/2000.  
                                                                           (29646) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 

за развод на брак по тужба на тужителката Мемедова 
Залифе од с. Иловица, против тужениот Мемедов Ме-
фаил од Струмица, со непозната адреса. 
Се повикува тужениот Мемедов Мефаил да се јави 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. 
За привремен застапник на тужениот се назначува Сил-
вана Бајрактарова, стручен соработник во Основниот 
суд во Струмица. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник, а тие права и должности 
ќе ги врши се додека тужениот или негов полномош-
ник не се појави пред судот, односно додека Центарот 
за социјална работа не го извести судот дека поставил 
старател. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 443/02.            

                                                                            (29668) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд води спор Ферати Неби Адемгафур 

од с. Жеровјане, против Муслија Абдилазис, Рефик и  
Јусуф сите од с. Пирок. 
Тужените Јусуф и Рефик се на привремена работа 

во странство и истите се повикуваат во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот да се јават на судот и по-

стават свој застапник, или достават адреса. Ако не го 
сторат тоа во овој рок, судот ќе им постави времен за-
стапник кој ќе го води спорот во нивно име. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 700/2002. 
            (29973) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за 
утврдување на сопственост, по тужба на тужителот 
Омери Имер од с. Челопек, против тужените Зеќири 
Назми од с. Челопек и Мамутовски Алитов Самија од 
с. Челопек, сега со непознат адреса во странство. 
Се повикува тужениот Мамутовски Алитов Самија 

од с. Челопек, сега со непозната адреса во странство да 
се јави во судот, да достави своја сегашна адреса или ов-
ласти полномошник кој ќе го застапува во постапката. 
Во спротивно, доколку не се јави во рок од 15 дена по 
објавувањето на овој оглас, судот преку Центарот за со-
цијални работи ќе му постави времен старател кој ќе го 
застапува до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 801/2002. 
             (29974) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 

поради сопственост, по тужба на тужителот Костовска 
Славица од Тетово, против тужените Петко Петковиќ и 
Коцана Јовановиќ, двајцата од Тетово, а сега со непоз-
ната адреса во СРЈ. 
Бидејќи тужените Петко Петковиќ и Коцана Јова-

новиќ се со непозната адреса, за истите да биде објавен 
оглас во �Службен весник на РМ�, во рок од 15 дена од 
објавувањето, се јават во судот или да одредат свој 
полномошник. По протекот на овој рок, на истите ќе 
им биде поставен времен старател кој ќе ги застапува 
нивните интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 966/2002. 
            (30035) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
развод на брак по тужба на тужителот Селими Азбије 
родена Велији од с. Шемшево-општина Јегуновце, про-
тив тужениот Селими Беким од с. Челопек, со непозна-
та адреса во Швајцарија. 
Се повикува тужениот Селими Беик од с. Челопек, 

во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, да се јави во Основниот суд 
во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спро-
тивно, судот преку Центарот за социјална работа Тето-
во, ќе му постави времен старател кој ќе ги штити не-
говите права и интереси, до правосилното окончување 
на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 729/2002. 
            (30036) 

__________ 
 

Пред овој суд води спор АД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ВАРДАР СКОПЈЕ,  за надомест на штета, против Ари-
фи Бујар од Тетово, сега со непозната адреса во странс-
тво. 
Се повикува тужениот Бујар, во рок од 15 дена, по 

објавувањето на огласот, да се јави во судот, достави 
адреса или свој полномошник. Во спротивно, ќе му би-
де поставен времен старател кој ќе го води спорот во 
негово име. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 790/02. 

            (30037) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за 

сопственост по тужба на тужителот Љутвии Ахмет од 
с. Челопек, против тужениот Демири Реџеп Азби од с. 
Челопек, сега со непозната адреса во странство. 
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Се повикува тужениот Демири Реџеп Азби од с. Че-

лопек, во рок од 15 дена, по објавувањето на овој оглас 
да се јави во судот и достави своја точна адреса или ов-
ласти полномошник во постапката. Во спротивно, су-
дот преку ЦСР Тетово, ќе му постави времен старател, 
кој ќе го застапува во постапката до нејзино правосил-
но окончување. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 811/02. 
            (30038) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
утврдување на татковство од тужителот Османи Садик 
од с. Новаке, против Османи Шеризаде од Тетово. 
Вредност 10.000,00 денари. 
Тужената Шеризаде Османи и Шоип Османи се со 

непозната адреса. Се повикува тужената Османи Шери-
заде од Тетово и Шоип Османи, да се јават во Основни-
от суд во Тетово во рок од 30 дена.  
Доколку во овој рок не се јават и не одредат свој пол-

номошник, судот ќе им постави привремен старател кој 
ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 918/2002.   
                                                                            (29669) 

___________ 
 
Од страна на Мемети Мемет од с. Џепчиште се во-

ди спор против Јашари Ејуп Јонуз од с. Џепчиште и др. 
Тужениот Јонуз е со непозната адреса во странство. 

Се повикува истиот да во рок од 15 дена од објавува-
њето на огласот да се јави во судот и достави адреса 
или постави свој полномошник. Во спротивно ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе го води спо-
рот во негово име. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 580/2002.   
                                                                            (29670) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во Основниот суд во Штип, се води постапка за 

утврдување на сопственост по тужба на тужителите 
Гуњов Константино, Гуњова Гордана и Колев Добре, 
сите од Штип, против тужениот Алачки Ќирил, со не-
позната адреса на престој во СР Германија. 
Се повикува тужениот Алачки Кирил, во рок од 30 

дена, по објавувањето на огласот да се јави во судот и 
достави адреса на престојувалиштето во СР Германија 
или определи свој полномошник или застапник кој ќе 
го застапува во постапката. Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе ги застапува не-
говите интереси во постапката, се додека самиот не се 
јави во судот или негов полномошник, или застапник.  
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 510/01.    (29997) 

___________ 
 

Се повикува Џавид Шакиров со непозната адреса на 
живеење и престојување во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас во �Службен весник на РМ�, да се 
јави во судот, да достави точна адреса на живеење или 
престојување или да определи свој полномошник кој 
ќе го застапува во постапката поведена пред Основни-
от суд Штип по тужба на тужителката Ферихан Шаки-
рова од Штип, против тужениот Џавид Шакиров од 
Штип, за развод на брак. Доколку во определениот рок 
тужениот не се јави, не достави точна адреса или не 
определи свој полномошник судот ќе му определи при-
времен застапник кој ќе го застапува во овој спор. 
Од Основниот суд во Штип, П.бр. 562/2002.        
                                                                              (29649) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

П. Трег. бр. 312/01 од 29.10.2002 година решението П. 
Трег. бр. 312/01 од 29.05.2001 година се надополнува 
така што: 

Имотот што се води на ТП Доне Ристо Митев од 
Струмица, а кој се состои од деловен простор работна 
хала во КО Струмица во м.в. Град на КП. бр. 2136/2 со 
површина од 182,12м2 на ул. �Гоце Делчев� во Струми-
ца се доделува на сопственикот Доне Ристо Митев од 
Струмица. 
Од Основниот суд во Штип, П.трег. 312/01.  (29752) 

___________ 
 
Во судскиот оглас од Основниот суд во Тетово за-

веден под бр. 908/2002 година, објавен во �Службен 
весник на РМ� бр. 84/2002 година направена е технич-
ка грешка, наместо: Од Основниот суд во Струмица, 
П.бр. 908/02, треба да стои: Од Основниот суд во Тето-
во, П.бр. 908/02. 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 126/2002 од 28.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008116?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот пое-
динец Фроси-пром Славица Мите Николова ТП ул. 
�Крсте Митев� бр. 27, Штип. 
Се брише уписот на Трговец поединец Фроси-пром 

Славица Мите Николова ТП ул. �Крсте Митев� бр. 27, 
Штип од трговскиот регистар на надлежниот суд. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

126/2002.                                                                  (20142) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 490/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 6-03000315-000-01, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот-пое-
динец Атанас Бранко Ангеловски ТП с. Град, Делчево. 
Се брише уписот на Трговец-поединец Атанас 

Бранко Ангеловски ТП с. Град, Делчево од трговскиот 
регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

490/2002.                                                                  (20143) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 447/2002 од 20.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000895?-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот-пое-
динец Петре Тодор Николовски ТП ул. �Острец� бр. 
81, Делчево. 
Се брише уписот на Трговец-поединец Петре Тодор 

Николовски ТП ул. �Острец� бр. 81, Делчево од тргов-
скиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

447/2002.                                                                  (20145) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 409/2002 од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002062?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот пое-
динец Арсов Петре Томчо ТП с. Црн камен-Виница. 
Се брише Трговец поединец Арсов Петре Томчо 

ТП с. Црн камен-Виница со дејност на работа на ресто-
рани и гостилници (без соби за сместување), која исти-
от ја вршеше во вид на занимање преку истоимената 
фирма. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

409/2002.                                                                  (20146) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 479/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 0300500?-6-01-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот пое-
динец Игор Ѓорѓи Јосифовски ТП с. Горни Стубол, 
Пробиштип. 
Избришан од трговскиот регистар Трговецот поеди-

нец Игор Ѓорѓи Јосифовски ТП с. Горни Стубол, Про-
биштип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

479/2002.                                                                  (20148) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 516/2002 од 05.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009330?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Трговското друштво за производство, тр-
говија и услуги МЗТ Метална-комерц ДООЕЛ Штип, 
ул. �Гоце Делчев� бр. 42. 
Се брише Ангеловски Раде, досегашен управител 

без ограничување. 
Се запишува Лазарева Венера-економист, управи-

тел без ограничување во овластувањето и застапување 
во надворешнотрговскиот промет. 
Пречистен текст: Лазарева Венера-економист, упра-

вител без ограничување и застапување во надворешно-
трговскиот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

516/2002.                                                                  (20149) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 574/2002 од 12.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003356?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста и кон-
верзијата на Друштвото за производство и трговија Да-
нимари ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Пробиштипска� 
бр. 1, Штип. 
Проширување на дејноста со: 21.12-производство 

на хартија и картон, 21.21-производство на брановидна 
хартија и картон и амбалажа од хартија и картон, 
21.22-производство на предмети за санитарни и тоалет-
ни потреби и за потребите на домаќинствата, 21.23-
конфекционирање на хартија, 21.24-производство на 
тапети, 21.25-производство на други предмети од хар-
тија и картон, неспомнати на друго место, 55.30/1-ре-
сторани и гостилници (без соби за сместување), 
55.30/2-услуги на други угостителски објекти, 60.22-та-
кси превоз, 63.12-магацини и стоваришта. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

574/2002.                                                                  (20151) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 563/2002 од 07.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009019?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за трговија и услуги Еин Соф ДООЕЛ 
Штип, ул. �Г. М. Апостолски� бр. 31/8. 
Се разрешува досегашниот управител на друштвото 

Јасмина Ајрушовска од Штип. 
За нов управител на друштвото се именува лицето 

Нарцис Ајрушовска од Штип, со неограничени овла-
стувања при застапувањето. 
Се разрешува досегашниот застапник во надвореш-

нотрговскиот промет Јасмина Ајрушовска. 
За нов застапник во надворешнотрговскиот промет 

се именува Нарцис Ајрушовска од Штип, со неограни-
чени овластувања при застапувањето. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

563/2002.                                                                  (20152) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 480/2002 од 13.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009252?-8-03-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за производство на текстил и текстилни произво-
ди и трговија Текстил Инвест ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, ул. �Брегалничка� бб. 
Упис на пренос на удел и сопственост на удел со 

тоа што Експорт Импорт банка АД Скопје го пренесу-
ва својот удел на Торбаи Асошиеитид С.А. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

480/2002.                                                                  (20153) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 425/2002 од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000721?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице за застапување на 
Друштвото за конфекционирање на трикотажа и тек-
стилни производи Трико-Фејшон ДООЕЛ Виница, ул. 
�Партизанска� бр. 3/3. 
Со одлука од 04.04.2002 година основачот Трико 

АД Блатец донесе одлука со која се врши промена на 
лицето за застапување-управител на Друштвото за кон-
фекционирање на трикотажа и текстилни производи 
Трико-Фејшон ДООЕЛ Виница. 
Се брише Димитров Васко-застапник и управител 

на друштвото со неограничени овластувања. 
Се запишува Димитрова Снежана-застапник и 

управител на друштвото со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Димитрова Снежана-застапник и 

управител на друштвото со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

425/2002.                                                                  (20154) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 605/2002 од 18.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001942?-1-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник на Произ-
водното прометно друштво УНИПЛАСТ ЈТД Викториа 
Муфтиева и др. ул. �Киро Аџи Арсов� бр. 15, Штип. 
Упис на истапување-пристапување на содружник. 
Истапува Јелиќ Петровиќ и својот удел од 2 евра 

или 123,00 денари го пренесува на Кирил Тимовски, 
како содружник кој пристапува.  
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

605/2002.                                                                  (20155) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 487/2002 од 12.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008729?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и конверзи-
јата на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕВИТАЛ ДОО увоз-извоз Свети Николе, ул. �Инду-
стриска� бб. 
Се брише Данаилова Љубинка-управител без огра-

ничување. 
Се запишува Митровска Славица-управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

487/2002.                                                                  (20156) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II -Скопје, со решение II. 

Рег. Зг. бр. 83/02 од 25.10.2002 година во регистарот на     
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на стопанствени-
ци од Македонија "Мандра" со седиште во Скопје,бул. 
"Јане Сандански" бр. 58/2. 
Теми и задачи на здружението се: прибирање и ста-

вање на располагање на членовите на здружението, 
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секаков вид на информации од земјата и странство пот-
ребни за нивната работа, како и афирмација на Репуб-
лика Македонија и нејзините стратешки потенцијали и 
достигнувања во регионот и пошироко, воспоставу-
вање соработка со другите сродни организации во зем-
јата и странство посебно на Балканот во интерес на 
размена на информации и искуства кои би придонеле 
за други активности во смисла на комуникации и сти-
мулирање, на мрежно поврзување со здруженија, инс-
титуции во други држави, подобрување на условите за 
работа и заеднички  деловни зафати со меѓународни 
невладини организации, организирање и учество на 
семинари, саеми, смотри и достигања и соработка со 
други успешни деловни субјекти во земјата и 
странство, соработка со државни и сродни институции 
во интерес на подобрување на деловната клима, фи-
нансиска помош за талентирани ученици и студенти, 
акции за поддршка на проекти  поврзани  со културата 
и традицијата на малцинствата од регионот и други 
социјални и хуманитарни активности. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации, Здружението на стопан-
ственици на Македонија "Мандра" се стекнува со 
својстсво на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

83/02.                 (29583)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. 

зг. бр. 46/02 од 08.10.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 

граѓани и фондации на Таеквондо клуб КОБРА-Скопје 
со седиште во Скопје на ул. �Маџари� бр. 22-в. 
Основни цели и задачи на клубот се: поттикнување, 

омасовување, развој и унапредување на Таеквондо 
спортот; координирање и усогласување на програмски-
те активности на членовите на клубот; води грижа за 
квалитетот на своите членови и нивно учество на сите 
Таеквондо натпревари и манифестации; води грижа за 
објектите во кои ја одвива својата основна дејност-тре-
нингот; се грижи за унапредување на здравствената 
заштита на Таеквондистите; учествува и организира 
државни и меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер; развива соработка со сите таек-
вондо клубови во државата.  
Со денот на запишување во регистарот Таеквондо 

клуб КОБРА-Скопје се стекнува со својство на правно 
лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. згф.бр. 

46/02.                                                                         (30289) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 36/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Сојуз на матичните студентски 
организации на Универзитетот Св. �Климент Охрид-
ски� - Битола. 
Здружението на граѓани има за цел: влијание на за-

конодавното регулирање на прашања и интереси на 
студентите; подобрување на студентскиот стандард; 
квалитетни промени во воспитно образовниот процес; 
поттикнување и спроведување на заедничките активно-
сти и манифестација како и евентуално формирање на 
заедничките институции; залагање за развивање и задо-
волување на културните потреби на студентите, спорт-
ско рекреативни дејности, научно техничко творештво, 
здравствените, хуманитарните, туристичките и други 
општествени корисни активности. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. 

�Маршал Тито� бб. Охрид, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Бочески Димче од с. Мислешево. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег.  ЗГФ. бр. 36/2002. 
                                                                        (29976) 

Основниот суд Тетово, со решение Рег. ЗГФ. бр. 
49/02 од 9.10.02 година, во регистарот на Здружение на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓа-
ните - Културно уметничко Друштво �РИНИА� од с. 
Желино - Тетово, со скратено име КУД �РИНИА� со 
седиште во с. Желино - Тетово. 
Работата и активностите на Здружението ќе се од-

несува на развој и омасовување на културниот амате-
ризам, создавање услови за развој на културата и умет-
носта во село, а пред школска младина, организирање 
и одржување на културно уметнички манифестации, 
концерти, приредби и др.  
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

Здружението е општина Желино и пошироко. 
Здружението на граѓаните стекнуваат својство на 

правно лице и може да почне со работа од 9.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег.  ЗГФ. бр. 59/2002. 
                                                                        (29977) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 59/02 од 23.10.2002 година, се за-
пишува: Здружение на граѓани - Експериментален АРТ 
ЦЕНТАР НОА - Тетово, со скратено име ЕАЦ-НОА 
Тетово, со седиште во Тетово на ул. �170/2�. 
Работата и активноста на Здружението ќе се однесу-

ва на развивање и унапредување на меѓуетничките одно-
си во РМ, развивање и унапредување на цивилното оп-
штество, културно развивање и образование на граѓани-
те, користење на нови и современи методи при вршење 
на образовни, едукативни и рекреативни активности, ор-
ганизирање културни манифестации заради подигнува-
ње на културната свест на граѓаните и др.  
Подрачјето на организацијата и дејствувањето е на 

цела територија на РМ.  
Здружението на граѓаните стекнуваат својство на 

правно лице и може да почне со работа од 23.10.2002 
година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег.  ЗГФ. бр. 49/2002. 
                                                                        (29977) 

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

22/2002 од 10.09.2002 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани Хуманитарно здружение ДЕЦА И МЛАДИ Ко-
чани, ул. �22 Октомври� бр. 44. 
Овластено лице за застапување на Здружението е 

Моника Петровска од Кочани, ул. �22 Октомври� бр. 
44, претседател на Здружението. 
Работата и активностите на Здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: вршење на дејности и 
активности за остварување на хуманитарни, економ-
ски, социјални, културни, научни, еколошки, стручни, 
технички, здравствени, образовни, спортски и други 
права и интереси и уверувања во согласност со Уставот 
и Законот. 
Здружението на граѓани Хуманитарно здружение 

ДЕЦА И МЛАДИ Кочани, ул. �22 Октомври� бр. 44, се 
стекнува со својство на правно лице на ден 10.09.2002 
година. 
Од Основниот суд во Кочани, ЗГ.  бр. 22/2002. 
                                                                        (29979) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ. бр. 

26/02 од 3.10.02 година, го запиша Здружението на гра-
ѓани Градски шаховски клуб �Куманово I� Куманово, 
со седиште во Куманово ул. �Октомвриска Револуција� 
бр. 78, во регистар на здружение на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Куманово под Рег. бр. 252. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Здружението на граѓани Градски ша-
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ховски клуб �Куманово I� - Куманово се насочени кон 
потикнување, омасовување, развој и унапредување на 
шаховски спорт. 
Здружение на граѓани Градски шаховски клуб �Ку-

маново I� - Куманово има седиште во Куманово, ул. 
�Октомвриска Револуција� бр. 78. 
Здружение на граѓани Градски шаховски клуб �Ку-

маново I� - Куманово има седиште во Куманово, се 
здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во регистарот на 3.10.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 26/02.        

                                                                    (29980) 
       
Здружение на граѓани �Октет Куманово� - Кумано-

во има седиште во Куманово центар за култура �Трајко 
Прокопиев� Куманово. 

___________ 
                                                                 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ. бр. 

43/02 од 21.10.02 година, го запиша Младинското здру-
жение �Перспектива� со седиште во Куманово, ул. 
�Киро Фетак� бр. 21, со скратен назив МЗ �Перспекти-
ва�, во регистар на здружение на граѓани и фондации 
при Основен суд Куманово под Рег. бр. 253. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон унапреду-
вање и развој на наука, култура едукација и здружува-
ње на меѓуетнички односи на граѓаните преку различ-
ни активности како што се учествува на советување, со 
научно и културни содржини, хуманитарни дејности, 
планинарство, едукација во областа на екологија и дру-
ги активности кои се состојат во напредување на хума-
но живеење на луѓето. 
Младинско здружение �Перспектива� има седиште 

во Куманово, ул. �Киро Фетак� бр. 21. 
Младинско здружение �Перспектива� со седиште во 

Куманово се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 21.10.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 43/02.        

                                                                    (29981) 
       
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ. бр. 

42/02 од 2.10.02 година, го запиша Хуманитарното и 
културно здружение на граѓани �СЛУПЧАНИ� с. 
Слупчане, општина Липково - Куманово, со седиште 
во с. Слупчане општина Липково во регистарот на 
здружение на граѓани и фондации при Основниот суд 
Куманово под Рег. бр. 250. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Хуманитарно и културно здружение на 
граѓани �СЛУПЧАНИ� с. Слупчане општина Липково 
- Куманово се насочени кон развивање на хуманитарни 
активности за обезбедување на минимум услови за ег-
зистенција преку давање на материјална и друга помош 
на загрозени семејства и лица кои имаат таква потреба 
да учествува и дава секаква помош на незгрижени ста-
ри и изнемоштени лица, за помагање на културно обра-
зовни процеси и да придонесува за чување и негување 
на природата, вредностите и културно наследство во 
регионот и пошироко. 
Хуманитарно и културно здружение на граѓани 

�СЛУПЧАНИ� с. Слупчане општина Липково - Кума-
ново има седиште во с. Слупчане општина Липково - 
Куманово. 
Хуманитарно и културно здружение на граѓани 

�СЛУПЧАНИ� с. Слупчане општина Липково - Кума-
ново со седиште во с. Слупчане општина Липково - 
Куманово се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 2.10.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 42/02.        

                                                                    (29982) 
       
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ. бр. 

37/02 од 3.10.02 година, го запиша Здружението на гра-
ѓани �Октет Куманово� - Куманово со седиште во Ку-
маново Центар за култура �Трајко Прокопиев� Кума-

ново, во регистарот на здружение на граѓани и фонда-
ции при Основен суд Куманово под Рег. бр. 251. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Здружение на граѓани �Октет Кумано-
во� - Куманово се насочени кон негување и репродуци-
рање на Македонска народна песна, посебно старогрч-
ката, како и давање на свој допринос на полето на по-
пулизирање на народниот мелос во Република Македо-
нија и надвор од нејзини граници. 

Здружение на граѓани �Октет Куманово� - Кумано-
во со седиште во Куманово се здобива со својство на 
правно лице со денот на запишување во регистарот на 
3.10.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 37/02.               

                                                                    (29983) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I Ст. бр. 185/2000 од 05.12.2000 година, над 
правното лице Претпријатие за трговија и услуги 
�СТАМЕКС� ДОО увоз-извоз-Скопје, е отворена сте-
чајна постапка. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија и услуги �СТАМЕКС� ДОО увоз-
извоз-Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 155/I-58 и 
жиро сметка 40100-601-302551, се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (24536) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II Ст. бр. 478/2002 од 30.10.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија ХЕРМЕС 95 ДОО Скопје, со 
седиште на ул. �Коста Шахов� бр. 6/17 и жиро сметка 
40100-601-330434 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, 
па истата не се спроведува и се заклучува, отворената 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија ХЕРМЕС 95 ДОО Скопје. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (24272) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд II Ст. бр. 198/2002 од 04.10.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало �МЕДИА КО-
МЕРЦ МС� Валентина ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. �Метрополит Теодоси Гологанов� бр. 59 и жиро 
сметка 40100-601-370944 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, 
со решението на овој суд II Ст. бр. 198/2002, се заклу-
чува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (29291) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II Ст. бр. 484/2002 од 30.10.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за собирање, откуп, преработка и промет 
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ВЕЛ-СУРОВИНА ДОО, со седиште на ул. �Водњан-
ска� бр. 54 и жиро сметка 41600-601-54180 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на РМ, па истата не се спроведува и 
се заклучува отворената стечајна постапка над должни-
кот Друштво за собирање, откуп, преработка и промет 
ВЕЛ-СУРОВИНА ДОО. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (29351) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 197/2002 од 07.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка на Друштвото за печатење, дизајн, 
маркетинг и промет експорт-импорт �Н-Компани� На-
зим ДООЕЛ од Куманово, ул. �Скопска� бр. 13, со жи-
ро сметка 40900-601-57294 при Агенцијата за блокира-
ни сметки на РМ и број на регистарска влошка 
02018330?-8-11-000 и Трег. бр. 9332/99 од 06.09.1999 
година, на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна по-
стапка над горе наведениот стечаен должник. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, а агенцијата за блокирани сметки на РМ 
да изврши гаснење на жиро сметката на должникот. 
Извод од решението да се објави во �Службен весник 
на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (29472) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст. бр. 487/2002 од 30.10.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за внатрешна и надворешна трговија ЏИАННИ Б. Вер-
саче, Шабан ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. �Крале 
Марко� бр. 10-а и жиро сметка 300000001207395, и 
истата не се спроведува . 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЏИАН-
НИ Б. Версаче, Шабан ДООЕЛ-Скопје, ул. �Крале 
Марко� бр. 10-а и жиро сметка 300000001207395, се 
заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (29360) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст. бр. 469/2002 од 23.10.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, промет, градежништво и услуги 
�ИНГ-МАР� ДОО експорт-импорт-Скопје, со седиште 
на ул. �Димо Хаџидимов� бр. 193, и жиро сметка 
220401100161914, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

ДППГУ �ИНГ-МАР� ДОО експорт-импорт-Скопје, со 
седиште на ул. �Димо Хаџидимов� бр. 193, и жиро сме-
тка 220401100161914,  се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (29361) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
266/02 од 29.10.2002 година, над Приватното трговско, 
угостителско претпријатие увоз-извоз �ВАНКОС� Би-
тола ПО, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-

36110 при Агенцијата за блокирани сметки, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29588) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
260/02 од 29.10.2002 година, над Приватното претпри-
јатие за меѓународна шпедиција и трговија на големо 
�ЦАРШПЕД� увоз-извоз Битола ПО, со дејност транс-
порт и жиро сметка 40300-601-11508 при Агенцијата за 
блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29589) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
259/02 од 29.10.2002 година, над Трговецот поединец 
Јане Горан �ДАФИНКА� ТП, со дејност одржување и 
поправка на моторни возила и жиро сметка 40300-601-
87150 при Агенцијата за блокирани сметки, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29590) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

268/02 од 29.10.2002 година, над Приватното претпри-
јатие за производство, трговија на големо и мало увоз-
извоз и услуги �ЏАНОВАЛИ� Ресен ПО, со дејност 
производство, и жиро сметка 40310-601-55562 при 
ЗПП Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29592) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

271/02 од 01.11.2002 година, над Друштвото Ајет Аљи-
ли Шар Промет од Битола ДООЕЛ, ул. �Ѓорѓи Наумов� 
бр. 59, Трег. бр. 01010101?-8-01-000, со дејност тргови-
ја и жиро сметка 500-0000000-986-76, при Стопанска 
банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29595) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

273/02 од 01.11.2002 година, над Гриц промет Саљим 
ДООЕЛ Битола од ул. �Београдска� бр. 11а, Трег. бр. 
01005411?-8-03-000, дејност трговија со жиро сметка 
40300-601-69762, при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Битола, отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29596) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 275/02 

од 31.10.2002 година, над ПП Балинда од Битола, ул. 
�Довлеџик� бр. 24, дејност трговија, жиро сметка 40300-
601-43442 Агенцијата за блокирани сметки од Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29599) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

263/02 од 31.10.2002 година, над ТП Миле Илија Нико-
ловски-МГ од Битола, ул. �Мавровска� бр. 5а, дејност 
трговија, со жиро сметка 500-000000-2622-18, при Сто-
панска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29601) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

236/02 од 31.10.2002 година, над Занаетчиско трговска-
та задруга �НАТАЛЕКС� с. Курбиново, Ресен, со деј-
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ност трговија, и жиро сметка 40310-601-93165 при 
Агенцијата за блокирани сметки, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29606) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

270/02 од 01.11.2002 година, над ДООЕЛ �РАЈСКИ 
ПОРТИ� Битола, со дејност трговија, и жиро сметка 
500-0000001762-76, при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (29608) 

__________ 
 
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет, со-

ставен од судиите Владо Дејаноски, како претседател на 
советот и Руе Салиески и Владо Крлески, како членови 
на советот, на седница одржана на ден 17.10.2002 годи-
на, со решение Ст. бр. 27/2002, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ТДПТУ Филип Тримчев �Бо-
рис� ДООЕЛ Охрид, меѓутоа поради немање на имот 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.         (29612) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 
182/2002 од 25.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговец поединец за трговија на ма-
ло Ибраимоски Занин Феми �ИФ� с. Алданци Т.П. 
Крушево, со седиште во с. Алданци, Крушево, запишан 
во регистарската влошка бр. 01001989?-6-01-000, со ре-
шение Трег. бр. 1075/98 на Основниот суд во Битола, 
со предмет на работење, производство на леб и печива 
во свежа состојба, со жиро сметка 300020000223329 во 
Комерцијална банка АД Скопје. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29613) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 33/2002 од 29.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство и промет �ИРИЛ� Ироукис експорт-им-
порт д.о.о. од Гевгелија, со жиро сметка број 41610-601-
60629, која се води кај Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки, регистрирано во Основниот суд Скопје I - 
Скопје, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната по-
стапка, па отворената стечајна постапка над должникот 
ИРИЛ Ироукис д.о.о. од Гевгелија, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.         (29616) 

__________ 
 

Со решението на Стечајниот совет на Основниот 
суд во Охрид, Ст. бр. 9/2002 од 16.04.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец за производство, леб и печиво �Ути Мерџан 
Ибуш-Клас� ТП од Охрид, ул. �Богомилска� бр. 61, ре-
гистриран во Основниот суд во Битола под Трег. бр. 
4859/98 на 31.12.1998 година, се отвора но истата се 
заклучува и нема да се спроведе. 
Од Основниот суд во Охрид.         (29617) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 48/2002 од 04.11.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво со ограни-
чена одговорност-Претпријатие за внатрешна и меѓу-
народна шпедиција �МЛАЗШПЕД�-Гевгелија,  п.о. со 
жиро сметка број 41610-601-16850, која се води кај 

Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрира-
но во Окружниот стопански суд Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се нами-
риле трошоците на стечајната постапка. Отворената 
стечајна постапка над должникот МЛАЗШПЕД П.О. од 
Гевгелија, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (29619) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
78/02 од 24.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ППУ �Темко Пром� ДОО Ка-
вадарци, ул. �Блажо Алексов� бр. 53/2-4, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (29671) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
80/02 од 30.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ПТП �Тра-Ду Компани� ПО 
Кавадарци, ул. �Григор Прличев� бр. 9, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (29672) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 

56/02 од 30.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ПТ �Дуко� ПО Неготино, ул. 
�Питу Гули� бр. 13, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (29673) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 115/02 од 30.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над  должникот мешовито 
претпријатие за превоз и трговија �АЛВАС-ИНТЕР-
ГЛОБУС� Д.О.О. увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-49285 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки 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 прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (29674) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 108/02 од 31.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над  должникот ДПТУ ЈЕ-
СЕЊИН - 2000 ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 240110000039357 што се води при Бал-
канска банка АД Скопје експозитура Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (29675) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 144/02 од 22.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над  должникот Друштво за 
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производство, трговија на големо и мало и услуги Ри-
ва-пром Иљчо ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-58793 што се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки во Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 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.                     (29676) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

198/2002 од 28.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало увоз-извоз ВИПЕЈА-
ДО КОМЕРЦ Прилеп П.О. со седиште на ул. �Мице 
Козар� бр. 10, запишан во регистарска влошка 1-15228 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност трго-
вија на мало со разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци и производи за домашни потреби и со жиро 
сметка бр. 41100-601-0037716 во Агенција за блокира-
ни жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29677) 

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

29/2002 од 28.5.2002 година над Транспортното, произ-
водно и трговско претпријатие �БАШКИМ ЏАФА� 
увоз-извоз с. Боговиње со жиро сметка 41500-601-
46535 и регистарска влошка 1-48811-0-0-0, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.         (29678) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст.бр. 8/00 од 1.10.2002 година стечајната постапка над 
Македонка Енергетика АД Штип се запира. 
Се дава согласност за отпочнување на постапка за 

трансформација на Македонка Енергетика АД Штип 
согласно одлуката за начинот на трансформација на 
претпријатието од 4.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Штип.             (29679) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

195/2002 од 29.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Задруга за производство, промет и 
услуги МИЛА увоз извоз Прилеп со седиште на ул. 
�Копарска� бр. 19, Прилеп, запишан во регистарска 
влошка 2-546 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 300020000166875 во Комерцијална банка 
АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што стечајната постапка се отвора по-
ради престојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (29680) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

109/2002 од 25.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка спрема должникот Трговско друштво за производс-
тво, услуги и трговија на големо и мало Марјан Дуко-
ски �Симара� увоз-извоз Прилеп, ДООЕЛ, запишан во 
регистарска влошка бр. 01004126?-8-03-000, со реше-
ние П.трег. бр. 3322/98 на Основниот суд во Битола, со 
предмет на работење трговија на мало во продавници 

претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 
бр. 3000200000469-83 во Комерцијална банка АД 
Скопје . 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради тоа што должникот должи 
само на единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (29681) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

194/2002 од 25.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за трговија, производс-
тво и услуги РИО КАФЕ ГРАНДЕ ПРИЛЕП со седи-
ште на ул. �Бошко Јанкоски� бр. 21 запишан во реги-
старска влошка 01011961?-9-01-000 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка бр. 300020000016137 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само према 
единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (29682) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

59/2002 од 29.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот, Трговско друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало Димко Колески 
ВУТРИ увоз извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп со седиште 
на ул. �Блаже Темелкоски� бр. 9, запишан во регистар-
ска влошка 01006072?-8-03-000 на Основниот  суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 300020000152616 во Комер-
цијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи обврската према Агенцијата за привати-
зација лично тој ја презема, а према другите добавува-
чи исплатено е на рака. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (29683) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

193/2002 од 29.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот,  Трговско друштво за производс-
тво, трговија и услуги Костовски Благоја БОЕС КО-
МЕРЦ увоз извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. 
�Коста Абрашевиќ� бр. 31, запишан во регистарска 
влошка 01005366?-8-03-000 на Основниот  суд во Бито-
ла, со основна дејност производство на леб, печиво, 
млеко и млечни производи и со жиро сметка бр. 
300020000066577 во Комерцијална банка АД Скопје - 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради престојна неизбежна 
неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (29684) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

187/2002 од 24.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот, Трговска услужна задруга МИКИ 
КОМЕРЦ  увоз извоз Прилеп П.О. со седиште на ул. 
�Војводинска� бр. 18, запишан во регистарска влошка 
2-585 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
300020000471-77 во Комерцијална банка АД Скопје - 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи стечајната постапка се отвора поради 
престојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.          (29685) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

190/2002 од 29.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот, Трговско друштво за угостителс-
тво, производство, трговија на големо и мало на Горан 



15 ноември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 23 
 
Трајкоски НАГОС увоз извоз ДООЕЛ Прилеп со седи-
ште на ул. �Пенка Котеска� бр. 37, запишан во реги-
старска влошка 01010577?-8-09-000 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност угостителски објекти за 
исхрана со жиро сметка бр. 3000200076859 во Комер-
цијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствен ос-
новач. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29686) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

178/2002 од 28.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот, Друштво за превоз, производство, 
услуги и трговија увоз извоз ГЕЛЕ ДООЕЛ со седиште 
на ул. �Мице Козар�  бр. 105, запишан во регистарска 
влошка 01011631?-8-06-000 на Основниот суд во Бито-
ла, со основна дејност производство на градежни подо-
ви и столарија со жиро сметка бр. 30002000070554 во 
Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд Прилеп.          (29687) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 106/2002 од 25.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштвото 
за трговија, угостителство, сообраќај и услуги НИЈАЗ 
Абдулфета ДООЕЛ увоз-извоз   од Гостивар,  но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот  се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (29689) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 74/2002 од 28.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, угостителство, транспорт и услуги ЕУЕРО 
МЕНАЏЕР Африм  ДООЕЛ експорт-импорт од Гости-
вар,  но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (29690) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 107/2002 од 25.10.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Производ-
но, трговско и услужно претпријатие �БЕРТИ КО-
МЕРЦ� 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.                      (29691) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 255/02 од 07.11.2002 година отвори 
стечајна постапка над должникот Продажба на стоки на 
мало "МАМБА" ТП Стојковски Ѓорѓи Љупчо со седиште 
на ул. "Сава Ковачевиќ" бб, со жиро сметка 40100-685-
80347 и регистарска влошка 02027989?-6-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Про-
дажба на стоки на мало "МАМБА" ТП Стојковски Ѓорѓи 
Љупчо од Скопје се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29698) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 195/02 од 07.11.2002 година, отвори 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало и услуги "ПА - 
КО" експорт - импорт ЦО Скопје со седиште на ул. "Сава 
Михајлов-8" бр.4 со жиро сметка 40110-601-387296 и 
регистарска влошка 1-29032-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало и 
услуги "ПА-КО" ЦО од Скопје се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (29706) 
____________ 

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

шение I. Ст. бр. 499/02 од 07.11.2002 година, е отворена 
стечајна  постапка над должникот Прва Грчка Слатка-
рница "СТЕЛЛА-ЛЕССЕС" експорт-импорт  Скопје со 
седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 74-а и жиро сметка 40100-
601-268139 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прва 
Грчка Слаткарница "СТЕЛЛА-ЛЕССЕС" експорт - импорт  
Скопје, со седиште на  бул. "АВНОЈ" бр. 74-а и жиро 
сметка 40100-601-268139 се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29707) 
____________ 

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

шение на овој суд  I. Ст. бр. 195/02 од 04.11.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
надворешна и внатрешна трговија "ЕВРО-КООП" Ацо 
ДООЕЛ- Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 
166 и жиро сметка бр. 40120-601-157727. 

За стечаен управник се определува Маринко Саздов-
ски од Скопје, на ул."Елисие Поповски" бр. 15. 

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

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижните  предмети  и правата на должникот, како и 
доверителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот што не се запишани во јавните книги ( 
катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања- 
испитно рочиште за ден 27.11.2002 година, во 11 30 часот, 
во соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29700) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 121/02 од 31.10.2002 година: 
Предлогот на предлагачот - доверителот "ЕС - КОМ" 

ДООЕЛ Скопје, се прифаќа. 
Се отвора стечајна постапка над должникот 

Акционерско друштво за областа на трговијата "ЦЕНТРО" 
увоз-извоз Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" р. 55, со 
жиро сметка бр. 40100-601-10430, при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје и матичен број 4080068 и бр. на 
регистарска влошка 02007420?-4-01-000 од трговскиот 
регистар. 

За стечаен судија се определува судијата Магдалена 
Бајалска- Ѓорѓиевска, судија при овој суд и член на 
стечајниот совет. 
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За стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ од 
Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 1-4/13, бр. на 
телефон: 02-464-940. 

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

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

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исплатат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања, на 
ден 09.12.2002 година, во 9,00 часот, во судница XXIII, 
спрат III , нов дел и рочиште на собрание на доверители 
на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката, кое ќе се одржи на 23.12 2002 година, во 9,00 
часот, во судница XIII, спрат III, нов дел. 

Жалбата поднесена против решението, не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од  Основниот суд Скопје II - Скопје.            (29751) 
____________ 

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

шение II. Ст. бр. 331/02 од 07.11.2002 година, отвори 
стечајна постапка над должникот Претпријатие во при-
ватна сопственост за производство, промет, услуги и 
експорт-импорт "ВИДРА-II" ДОО Скопје со седиште на 
бул. "АСНОМ" бр. 62/1-1 со жиро сметка 40100-601-
308812 и регистарска влошка 1-55686-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие во приватна сопственост за производство, 
промет, услуги и експорт-импорт"ВИДРА-II" ДОО од 
Скопје се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29961) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 197/02 од 

04.11.2002 година, отвори стечајна постапка према 
должникот, Друштво за производство, промет и услуги 
Милан Рулески и др. "РУЛА ПРОМ" увоз-извоз Прилеп 
со седиште на ул. "Круме Волнароски" бр. 23 г, запишан 
во регистарска влошка 01001414-3-01-000 на Основен суд 
Битола со основна дејност трговија на мало со облека и со 
жиро сметка бр. 300020000036022 во Комерцијална банка 
АД Скопје, Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, 
бидејќи се отвора поради престојната  неизбежна не-
ликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (29962) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 156/02 од 24.Џ.2002 година, е отворена стечајна на 
должникот Друштво за производство, трговија и 
градежништво "Еуро Шмеки-Саити" ДООЕЛ експорт-
импорт , с. Романовце, Куманово со ж. с. 23-
0020000005087 при експорт-импорт Банка Куманово. 

За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ 
член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се именува Јагода Вељковска од 
Скопје, ул. Маршал Тито" бр. 22/3-17, телефон 230-777. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано 
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 правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што не 

се запишани во јавните книги (катастарот), излачните 
права на недвижности што се запишани во јавните книги 
(катастарот), во рок од 15 дена сметано од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај 
стечајниот управник, а во пријавата да го означат предме-
тот на кој постои разлачно право, на начинот и основот за 
засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, на јавните книги во кои се запишани 
правата врз недвижностите ( катастарот), како и правата  
од  индустриска сопственост. 

Се закажува рочиште и тоа собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и собрание на доверителите (извештај-
но рочиште) на ден 18.12.2002 година, во 9,00 часот во 
соба бр. 90/2 во Основниот суд во Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (29963) 
____________ 

 
Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци, 

свикува рочиште на доверителите за ден 10.12.2002 годи-
на, со почеток во 12,00 часот, на кое доверителите ќе се 
изјаснат и ќе склучат присилно порамнување по основ на 
предлогот, поднесен од стечајниот управник за стечајниот 
должник Акционерско друштво за трговија и 
производство со кооперација увоз-извоз "МАК- КО-
МЕРЦ" во стечај од с. Марена. 

Предлогот за присилно порамнување со стечајните 
доверители, поднесен од стечајниот управник на должни-
кот, гласи: 

Плаќањето на побарувањата од страна на должникот 
спрема доверителите, да се изврши во рок од три години, 
со 100%, бескамата, сметано од денот на одобреното 
присилно порамнување. 

Хипотекарните доверители да се намират со досуду-
вање на објектот изграден на КП бр. 10865/1, запишан на 
имотен лист бр. 3211 КО Кавадарци- управна зграда, 
магацин и настрешница. 

Рочиштето ќе се одржи во Основниот суд Кавадарци, 
во судница бр. 2. 

Доверителите можат да гласат  и по писмен пат, со 
поднесок што го потпишал овластен застапник на до-
верителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (29965) 
____________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 116/02 од 21.10.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУТ на 
големо и мало Е.с. еуро травел јтд , увоз-извоз Ѓорге 
Горгиев и др. од Радовиш, со жиро сметка бр. 
2000000224074778713211 што се води при Стопанска 
банка АД Скопје, Филијала Радовиш, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на до-
лжникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното пре-
тпријатие  ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                     (29967) 
___________ 

  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 261/2002 од 30.10.2002 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
�АЛМАКО� Дивна и други ДОО - Скопје, со седиште 
на ул. �8 Ударна бригада� бр. 20 А, со жиро сметка 
број  40100-601-90212. 
За стечаен управник се определува Симон Михај-

ловски од Скопје, со адреса на ул. �Белишка� бр. 18. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

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

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

тување и утврдување на пријавените побарувања (испит-
но рочиште) за ден 27.11.2002 година во 12.00 часот, во 
соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.  

 Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 
огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (30223) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 384/02 од 13.11.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
(друштво) претпријатие �ВЕА КОМЕРЦ� експорт-им-
порт ДОО Скопје,  со седиште во с. Арачиново, со жи-
ро сметка 40110-601-341898 и регистарска влошка 1-
62087-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие �ВЕА КОМЕРЦ� експорт-импорт 
ДОО Скопје  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30204) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 378/02 од 13.11.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за градеж-
ништво и трговија �ТРУДБЕНИК ПАРТНЕРИ� Гордан 
и др. ДОО  Скопје, со седиште во на ул. �527� бр. 12, с. 
Марино, со жиро сметка 300000000396669 и регистарска 
влошка 02014007?-3-09-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за градежништво и трговија �ТРУДБЕНИК ПАРТ-
НЕРИ� Гордан и др. ДОО  Скопје  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30181) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 386/02 од 13.11.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги на големо и мало �МО-
МИНА СОЛЗА� ДОО Скопје, со седиште на ул. �Вера 
Јоциќ� бр. 11, со жиро сметка 40100-601-314715 и реги-
старска влошка 1-47458-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги на големо 
и мало �МОМИНА СОЛЗА� ДОО Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30180) 

___________ 
 
Во стечајната постапка над АД Искра Кочани за про-

дажба на имовината (движна и недвижна) како целина, на 
основ Заклучокот на Собранието на доверители на 
рочиштето одржано на 04.11.2002 година, се објавува 

 
Ј А В Е Н  П О В И К 

 
Заинтерисарините физички и правни лица се пови-

куваат до Основниот суд во Кочани да достават писме-
ни понуди за купопродажба на имотот на должникот 
како целина. 

Проценета вредност на имотот е од 22.850.906,00 
денари и со вкупен број на вработени од 121 работник. 
Разгледани ќе бидат доставените писмени понуди 

кои во Судот ќе бидат примени до 09.12.2002 година 
до 9 часот, кои во 10 часот ќе ги разгледа Одборот на 
до-верителите, а во 11 часот по истите ќе се изјасни 
Собранието на доверителите. 
По приемот на Заклучокот за најповолна понуда, 

купопродажната цена да се уплати во рок од 15 дена на 
жиро сметка 220558100289951 при Македонска банка 
Кочани. 
Податоци за имотот на должникот можат да се до-

бијат во седиштето на АД Искра Кочани на ул. "Штип-
ски пат" бб, од 7 до 13 часот. 
За дел од имотот Друштвото поседува пропишана 

документација, а за имотот без пропишана документа-
ција истата ја обезбедува купувачот на свој трошок. 
Данокот на промет и ДДВ паѓаат на купувачот. 

 
Од стечајниот управник 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 199/01 донесено од овој суд 
на 09.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над 
Услужно, трговско претпријатие на големо и мало "РЕ-
НОМЕ" ЦО увоз-извоз-Скопје, со седиште на ул. "Ѓор-
ѓи Сугаре" бр. 8/5-10 и жиро сметка 40100-601-67406 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.                  (29631) 

____________ 
 

Ликвидаторот Арсиќ Лилјана од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 3/4., запишан во Трговскиот регистар на 
Основниот суд Скопје I -Скопје, со решение П. трег. бр. 
4361/02, објавува дека приватната здравствена организа-
ција-специјалистичка ординација по општа хирургија 
ПРОФ. ДР. БОРИСЛАВ ДОЦЕВСКИ Д. СЦИ Доцевски 
ДООЕЛ, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" 
бр. 40, Скопје, со жиро сметка 40100-603-28-073 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници 
во платниот промет-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.                                                 (29638)  

____________ 
 
Ликвидаторот адвокат Наташа Кировска од Скопје, ул. 

"Иво Р. Лола" бр. 94-2/7, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. 
бр. 3241/02, објавува дека Друштвото за дистрибуција на 
мобил производи "ПЕГАЗУС" Пантелис ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "16-та Македонска бригада" бр. 18-
II/206 и со жиро сметка 300000000232351 отворена при 
Комерцијална банка АД 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 при-
јава во два примероци со докази. 
Од ликвидаторот.                                                 (29659)  

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л. бр.598/00 од 06.09.2000 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско и услужно претпријатие "ТАУРУС 
ТРЕЈД-ГМБХ" ДОО од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" 
бр. 131, со жиро сметка 41500-601-46007.  
За ликвидатор се определува лицето Арсиќ Мира од 
Тетово, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 131. 



Стр. 26 - Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 ноември 2002 
 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29693) 

____________ 
 
Ликвидаторот Данче Поцкова од Гевгелија, ул. 

"Иво Лола Рибар" бр. 5, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 4227/02 од 05.09.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги "ПОЦКА-КОМПАНИ" 
ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Иво Лола Ри-
бар" бр.5, со жиро сметка бр.200000034568464 отворе-
на при Стопанска банка Филијала Гевгелија, е во лик-
видација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примероци со доказ, а нај-
доцна во рок од 3 (три) месеци од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29697)  

____________ 
 
Ликвидаторот Јане Сталески од Скопје, ул. "Никола 

Парапунов" бр. 2/25, запишан во Трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I-Скопје, П. трег 4598/025, 
објавува дека друштвото за производство промет и ус-
луги ПС ПЛАНЕТ Јане и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, со скратен назив ПС ПЛАНЕТ ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. "Никола Парапунов" 
бр. 2/25, со жиро сметка 300000000053871 при Комер-
цијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (29701)  

____________ 
 
Ликвидаторот Трпуш Ѓуровски од Скопје, ул. 

"Благоја Стефковски" бр. 111/2-15, запишан во Тргов-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, П. 
трег. 4319/02, објавува дека Трговското друштво за тр-
говија и услуги "АНЛИМИТЕД" ДООЕЛ Скопје, ул  
"Благоја Стефковски" бр. 111/2-15, со жиро сметка бр. 
200000-031414121 при Стопанска банка АД Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29702) 

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

шение на овој суд II Л. бр. 230/02 од 06.09.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за вршење услуги и трговија на големо и 
мало "НИ-КОМ" извоз-увоз од Тетово, ул. "Илин-
денска" бб, со жиро сметка 41500-601-30367. 
За ликвидатор се определува лицето Вениќ Златко, 

Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 18/10. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.               (29741) 

Ликвидаторот  Даниела Петровиќ од Скопје, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I- 
Скопје, со решение П. трег бр. 3665/02, објавува дека 
Друштвото за инженеринг, угостителство, промет и ус-
луги "ОСКАР"-Саша ДООЕЛ-Скопје, со жиро сметка 
300000000625977, 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.                                              (29746)  

____________ 
  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л.бр. 210/02 од 04.11.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Радиус увоз-извоз ДООЕЛ с. Старо Ко-
њарево, истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во по-
стапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги Радиус увоз-извоз ДООЕЛ 
с. Старо Коњарево, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд.  

 Од Основниот суд во Штип.                           (29651) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л.бр. 212/02 од 04.11.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ДООЕЛ Стру-
мица, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во по-
стапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ 
ДООЕЛ Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд.  

 Од Основниот суд во Штип.                           (29652) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 197/02 

од 31.10.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало увоз-извоз �БИ-МАК� п.о. Радовиш и 
истата поради немање на 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.                           (29653) 
___________ 

 
Со решение Л.бр. 158/02 од 29.10.2002 година е от-

ворена ликвидациона постапка над Друштвото за трго-
вија и услуги Таико ДООЕЛ увоз-извоз Струмица  но 
истата не се спроведува бидејќи должникот не распола-
га со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за трго-

вија и услуги Таико ДООЕЛ увоз-извоз Струмица  се 
заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд.  

 Од Основниот суд во Штип.                           (29654) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. �Ж. 

Чало� бр. 92, со телефон 031/29-535; 070/534-696, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот  суд Скопје I - 
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Скопје, со решение П. трег. бр. 4892/02, објавува дека  
ТД под назив: Друштво за производство, услуги и трго-
вија ФИЛХРИС Радован ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул. �Бранко Богдански� бр. 11,  и со број на жиро смет-
ка 230020000001013 отворена при ЗПП филијала Кума-
ново, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 (три) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29655) 

___________ 
 
Ликвидаторот Василев Борче од Радовиш, бул. �А. 

Македонски� бр. 15/1, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд во Штип, со решение П. трег. бр. 
897/02 од 28.10.2002 година, објавува дека  Друштвото 
за производство, услуги и трговија Боки Борче Василев 
и др. увоз-извоз јтд Радовиш, бул. �А. Македонски� бр. 
15/1 и  жиро сметка бр. 41310-601-72044 отворена  во 
ЗПП филијала Радовиш, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29656) 

___________ 
 
Ликвидаторот Котевска Тинка од Штип, ул. �И. Л. 

Рибар� бр. 47, тел. 032-381-838, запишан како ликвида-
тор со решение П. трег. бр. 945/02, објавува дека  Друш-
твото за трговија и услуги �Карика-транс� ул. �Никола 
Чаулев� бр. 14, Штип со жиро сметка 41400-697-5241, 
ЗПП Штип, 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  и докази во два примерок.   
Од ликвидаторот.                                              (29658) 

___________ 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот  суд Скопје I 
- Скопје, со решение П. трег. бр. 4400/02 и влошка 
02024521?-3-03-000 од 10.09.2002 година, објавува дека  
Друштвото за производство, трговија и услуги 
ДЕЛИКАТЕС Б-С Бранко и др. ДОО увоз-извоз ул. 
�Илинденска� бб, Тетово, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29661) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот  суд Скопје I 
- Скопје, со решение П. трег. бр. 4593/02 и влошка број 
02005023?-8-01-000 од 12.09.2002 година, објавува дека  
Трговското друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги ЖАН-ВЕ Менка ДООЕЛ увоз-извоз 
Тетово, Железничка станица барака бр. 1, Тетово, е во 
ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29662) 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот  суд Скопје I 
- Скопје, со решение П. трег. бр. 4980/02 и влошка 
02009573?-8-01-000 од 14.10.2002 година, објавува дека  
Трговското друштво  ГАФ-КОМЕРЦ Неџат ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Слатина, Општина, Теарце е во ликвида-
ција.  
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 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29663) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 226/02 од 06.09.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација аптека �БИОФАРМ� п.о. Ве-
лес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 11, со жиро сметка 
200000014509834. 
За ликвидатор се определува лицето Андонова Ан-

че од Велес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 9/1.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29748) 
___________ 

 
Ликвидаторот Селовски Васе од Скопје, ул. �Мито 

Хаџивасилев Јасмин� бр. 22/3, запишан како ликвидатор, 
со решение П. трег. бр. 3541/02 од 17.06.2002 година во 
трговскиот регистар при Основниот суд во Скопје, обја-
вува дека  Друштвото за производство, трговија и услуги 
�АМПЕ� Васе ДООЕЛ Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев 
Јасмин� бр. 22/3, со жиро сметка 300000000285895 при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот, до ликвидаторот со пријава и до-
кази, а најдоцна  во рок од 15 дена од последната обја-
ва од ликвидаторот. 
Од ликвидаторот.                                              (29749) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул. 

�Мите Богоевски� бр. 62 запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П. трег. бр. 4304/02 објавува дека Друштвото за гра-
дежништво, транспорт, производство, промет и услуги 
КАЕЛ КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со 
број на жиро сметка 360016010023576 отворена при 
Поштенска банка А.Д. Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 10 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 10 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29970) 

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Русоманова од Скопје запи-

шан во Судскиот регистар при Основниот  суд Скопје I 
- Скопје со решение П. трег. бр. 2876/02 објавува дека 
Друштвото за  производство, трговија и услуги ХРО-
НОС Снежана ДООЕЛ Скопје со број на жиро-сметка 
20000011877545 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
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вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29927) 

___________ 
 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 

�Петар Манџуков� бр. 23б запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение 
П. трег. бр. 4029/02 објавува дека Друштвото за  произ-
водство, трговија и услуги СОЛЕ-МИО Сашо ДООЕЛ 
увоз извоз Скопје, ул. �Вера Циривири� бр. 35  со број 
на жиро-сметка 40120-601-420183 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29929) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 271/2002 година од 
01.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка 
над Производно, трговско претпријатие �МЕТАЛ-
ПРОИЗВОД� Д.О.О. експорт-импорт с. Марино - 
Скопје, ул. �500� бр. 74. 

 За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува-
ње 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.                (29842) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег. бр. 4260/02, објавува дека Друштвото за производс-
тво, промет и инженеринг ДОКТОР С Милан и други 
ДОО Скопје со седиште на ул. �Петар Поп Арсов� бр. 6, 
и  жиро-сметка 200 000 010 004 087 депонент при Сто-
панска Банка а.д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од три месеци од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29853) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег. бр. 4663/02 од 04.10.02 година, објавува дека Тр-
говското друштвото за  производство, промет и услуги 
ДРАГОН Верица и други ДОО увоз извоз Скопје со 
жиро сметка 260 000 498 9422-94 при АД  Радобанка 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од три месеци од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29854) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 53/2002 година од 
23.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка 

над должникот Производно трговско претпријатие на 
големо и мало �ИНТЕРБРОКЕР� експорт-импорт 
Скопје, ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 5/19 и жиро сметка 
број 40110-601-129113. 

 За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                              (29855) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд II. Л. бр. 216/02 од 22.07.02 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, инженеринг, маркетинг 
и консалтинг �СКАН� д.о.о. увоз извоз од Скопје, ул. 
�Н. Охридски� бр. 50 со жиро сметка 40100-601-
131017. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                              (29856) 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 369/2001 од 09.04.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги во областа на културата �ДИЈА-
ЛОГ� ДОО експорт импорт - Скопје, ул. �8 Ударна бри-
гада� бр. 20б/I со жиро сметка 40100-603-14989. 
За ликвидатор се определува лицето Ема Марковска 

од Скопје со стан на ул. �Даме Груев� бр. 3/8-3. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (29856) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. 

�Црвена Армија� бр. 10/1-2, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П. Трег. бр. 5087/2002 од 23.10.2002, објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало ДЕРМА КО-
МЕРЦ Васка ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Цветан Димов� 
бр. 153 Скопје и со број на жиро сметка 
300000000628693 отворена при Комерцијална банка 
АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (29876) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд Л. бр. 1249/99 од 28.12.1999 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги �АНТАР� д.о.о. 
Скопје ул. �Димитар Влахов� бб со жиро сметка 40100-
601-165388. 

 За ликвидатор се определува лицето Манчевски 
Александар. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на  последната 
објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.           (29930) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 147/2002 година од 
21.05.2002 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за производство и услуги 
�ЕЛЕКТРИКА� ДОО увоз извоз - Скопје со седиште на 
ул. �Карл Хрон� бр. 60А и жиро сметка 40110-601-
275359. 
За ликвидатор се определува лицето Столе Сандрев-

ски од Скопје, ул. �Карл Хрон� бр. 60 А. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува-
ње 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.                (29931) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Коколански дипл. екк. од Бе-

рово, ул. �Партизанска� II/18, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Штип, со решение П. Трег. 
бр. 646/02, објавува дека Друштвото за трговија АКСА 
ДООЕЛ Берово, со број на жиро сметка 
200000000450848 отворена при Стопанска банка Фили-
јала во Берово е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (29985) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава земјоделско земјиште КО Сирково, КП 

бр. 323, план 55, скица 478, м.в. �Крушевачка Река�, 
култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 2.950 м2, 
сопственост на Ѓорѓе Петровски од с. Росоман, Кава-
дарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 207 изда-
ден од Државен завод за геодетски работи, Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29639)                                             

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1 (вон), КП бр. 8142, план 015, скица 015, м.в. �Дру-
мот�, култура-нива, класа 6, со вкупна површина од 
4.622 м

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

КО Шивец и тоа: КП бр. 948, дел 1, план 007, скица 
004, м.в. �Лаки прек Урно�, култура-нива, класа 1, со 
вкупна површина од 2.387 м2 и КО Шивец, КП бр. 948, 
дел 2, план 007, скица 004, м.в. �Лаки прек Урно�, ка-
тастарска култура-шума, класа 4, со вкупна површина 
од 1.384 м2, сопственост на Ќиро Бошев од Кавадарци, 

евидентирано во Имотен лист бр. 456 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи, Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29640)                            

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

69-2-1 нива од 6 класа во м.в. �Падиште�, во површина 
од 3.295 м2, запишана во Поседовен лист бр. 23 за КО 
Здуње, сопственост на Беќири Ајнур, Беќири Неби, Бе-
ќири Асан и Беќири Мерзије, сите од с. Здуње и цела 
КП бр. 70-2-1 нива од 6 класа во м.в. �Падиште�, во по-
вршина од 3.049 м2, запишана во Поседовен лист бр. 23 
за КО Здуње, сопственост на Беќири Беќир, Беќири 
Ибрахим и Беќири Ѓулсум, сите од с. Здуње (на лице 
место претставува една парцела), за купопродажна це-
на од 240.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и 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 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (29641) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-лозје што се нао-

ѓа во КО Кавадарци 1 (вон) и тоа: КП бр. 5444, план 
010, скица 010, м.в. �Смоилица�, култура-лозје, класа 
3, со вкупна површина од 7.050 м2, сопственост на Ан-
ѓел Зверов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист 
бр. 139 издаден од Државен завод за геодетски работи, 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29642)                            

_________ 
 

2 и КО Кавадарци 2, КП бр. 8143, план 015, ски-
ца 015, м.в. �Друмот�, култура-нива, класа 6, со вкупна 
површина од 2.301 м2, во сопственост на Блажо Ми-
трев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
1287 издаден од Државен завод за геодетски работи, 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29643)  

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура 

овошна градина, чија вкупна површина изнесува 1.000 
м2, на КП бр. 84/6, заведена во Поседовен лист бр. 342 
за КО Олевени, сопственост на Гоце Огненовски од 
Битола, ул. �Христо Узунов� бр. 30б. Наведената нед-
вижност се продава за цена од 100.000,00 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 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (29644)    

_________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 

број 623, план 6, скица10, место викано �Каршија�, 
култура нива, класа 5, површина 2430 м2 во КО Деља-
дровци, сопственост на Трајковски Смилковска Суза-
на, Смилковска Валентина и Смилковски Блаже од 
Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 2, по цена 2 германски 
марки од метар квадратен, во денарска противвред-
ност. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

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

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукаровски� бр. 
3, Пензионерски дом Автокоманда Општина Гази Баба, 
Скопје.                                                                      (29861) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

КО Рибарци и тоа: КП. бр. 592, план 001, скица 001, 
место викано �Лаките�, култура-нива, класа 2, со вкуп-
на површина од 3.266 м2 и КО Рибарци, КП бр. 603, 
план 001, скица 001, викано место �Лаките�, култура-
нива, класа 2, со вкупна површина од 2.740 м2 сопстве-
ност на Кокан Ѓорѓиев од Скопје, евидентирано во 
Имотен лист бр. 263 издаден од Државен завод за гео-
детски работи Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое  што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29988) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

1.КО �Кавадарци 1(вон)�, КП. бр. 8180, дел 2, план 015, 
скица 015, место викано �Друмот�, култура-лозје, кла-
са 4, со вкупна површина од 1.355 м2, сопственост на 
Блашко Каровски од Кавадарци. 1.КО �Кавадарци 
1(вон)�, КП. бр. 8180, дел 3, план 013, скица 015, вика-
но место �Друмот�, култура-лозје, класа 4, со вкупна 
површина од 955 м2 и 1.КО �Кавадарци 1(вон)�, КП. 
бр. 8180, дел 3, план 015, скица 015, викано место 
�Друмот�, култура-нива, класа 3, со вкупна површина 
од 400 м2, сопственост на Гоце Каровски од Кавадарци 

и 3.КО Кавадарци 1(вон), КП. бр. 8180, дел 4, план 015, 
скица 015, викано место �Друмот�, катастарска култу-
ра-лозје, класа 4, со вкупна површина од 1.355 м2, 
сопственост на Методи Каровски од Кавадарци,  еви-
дентирано во Имотен лист бр. 108, 4586 и 4587 за КО 
�Кавадарци 1 (вон)� издадени од Државен завод за гео-
детски работи Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 200,00 денари за еден м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое  што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29989) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

1.КО �Кавадарци 1(вон)�, КП. бр. 7726, дел 7, план 014, 
скица 014, место викано �Копачот�, култура-нива, класа 
5, со вкупна површина од 310 м2, сопственост на Давчев 
Васо од с. Дебриште, евидентирано во Имотен лист бр. 
3805 за КО �Кавадарци 1 (вон)� издадени од Државен 
завод за геодетски работи Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 200,00 денари за еден м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое  што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29990) 

___________ 
 

Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-
штина Тремник, една идеална третина од парцела број 
1375 во место викано �Село�  овошна градина со површи-
на од 230 м2, во Катастарска општина Тремник, сопстве-
ност на Најдова Даница од с. Тремник. Цена на продажба 
850 ЕВРА во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то  на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија �, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (29991) 

___________ 
 

Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Долни Дисан, парцела број 410/2 во место 
викано �Барата�  шума со површина од 285 м2  во Ка-
тастарска општина Долни Дисан, парцела број 411 во 
место викано �Баратa� нива со површина од 1032 м2 
во Катастарска општина Долни Дисан, парцела број 
413 во место викано �Барата�  интензивно лозје со по-
вршина од 2115 м2  во Катастарска општина Долни 
Дисан, сопственост на Колев Душко од Кавадарци, 
ул. �Слога� бр. 13. Цена на продажба 6.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то  на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија �, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (29992) 
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Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 3834 во место 
викано �Стар Расадник�  нива со површина од 3766 м2  
во Катастарска општина Неготино вон, сопственост 
на Лазов Митко од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
111. Цена на продажба 600 ЕВРА. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то  на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија �, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (29993) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

29/7-2 нива од 6 класа на м.в. �Долец� во површина од 
2800 м2 запишана во П.Л. бр. 1786 за К.О. Дебреше 
сопственост на Андриеска Васка, Маркоска Благуња, 
Ѓорѓески Божидар, Ѓорѓески Илија, Ѓорѓески Ѓорѓија   
и Ѓорѓески Дојчин сите од с. Дебреше за купопродажна 
цена од 10.000 ЕВРА ( десет илјади евра) во денарска 
противвредност.  
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите 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, кеј  �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (30034) 

___________ 
 
Се продава идеален дел од една половина од земјо-

делско земјиште заведено во поседовен лист бр. 606 за 
КО Големо Коњари, парцела 1330 место викано 
"Средна мера", нива класа 3, со вкупна површина 121-
18 м2, сопственост на Ѓорѓиоски Горан од Кривогашта-
ни, купопродажната цена изнесува 80.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците, сопствениците чие земјиште граничи со зе-
мјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 
8, Прилеп.                                                                (29986) 

____________  
 
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 

79/1, класа 3, со површина од  20324 м2, м.в "Корија," 
по ПЛ бр. 360, за КО Дупјачани, сопственост на 
Попоски Слободан од Прилеп, ул. "Круме Волнаро-
ски"бр. 58, за вкупна сума од 245.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците, како и сопствениците кои граничат со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ" 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданос-
ки"бр. 2, Прилеп.                                                    (29987) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скоп-
је, построено на КО Марино, на КП 170/1, на м.в. "Бела 

земја", нива 4 класа, во површина од 615 м2, за цена од 
300,00 денари за м2, на која е сопственик Лазаревски 
Живко. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-тон 
Попов" бр. 77-б.                                                      (29602) 

___________ 
 

Се врши продажба на земоделско земјиште во Скоп-
је, построено на КО Кадино, на КП 95/3, на м.в. "Амај-
лија", ниви 3 и 4 класа, во површина од 1150 м2, за цена 
од 300,00 денари за м2, на која е сопственик Димитри-
евска Васа. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на обја-ву-
вањето на огласот 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон 
Попов" бр. 77-б.                                                      (29603) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1452363/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибеска Џулбијана, с. Јурумлери, ул. "18" бр.13, Скопје.
                                                                    (29844) 
Пасош бр. 1116241/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Александра Цветковска, ул. "Тошевска" бр.30, Скопје.
                                                                    (29845) 
Пасош бр. 0617862/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Божиновски Моме, с. Лопате,Куманово.      (29852) 
Пасош бр. 887922/96 издаден од СВР-Штип на име 
Кери Исамедин, ул. "Бутелска" бр. 12,Скопје.    (29866) 
Пасош бр. 825183 издаден од СВР-Тетово на име Си-
нани Атмир, ул. "102" бр.4, Тетово.       (29877) 
Пасош бр. 491305 на име Мишковска Јасмина, ул. 

"Народна Револуција" бр. 73, Куманово.       (29922) 
Пасош бр. 1277376 на име Шерифи Басри, с. Груп-
чин, Тетово.                                                    (29924) 
Пасош бр. 1115625/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Мишел Карадафов, ул. "Венијамин Мачуковски бр. 5/4, 
Скопје.                                          (29925) 
Пасош бр. 1026131/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Сабахета Цамовиќ, ул. "Битпазарска" бр.133, Скопје.     

                                                                (29932) 
Пасош бр. 1670421/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Велиу Кадри, с. Гајре, Тетово.        (29933) 
Пасош бр. 1127563/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Имеровски Атељан, ул."Брсјачка Буна"бр.114, Скопје.
                                                                    (29934) 
Пасош бр. 0216705 на име Абдуши Али, Дебар. 
                                                                    (29957) 
Пасош бр. 1706112 издаден од СВР-Тетово на име 
Сала Екрем, ул. "Боро Вулиќ" бр. 58, Тетово.     (29964) 
Пасош бр. 1440485/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Илиевски Зоран, ул. "Б.И. Гуне" бр. 67/27, Ку-
маново.                                                      (29972) 
Пасош бр. 1371415/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Рукије Мустафи, ул. "Лазо Москов" бр. 2/4-3, Скопје.
                                                                    (29994) 
Пасош бр. 990092 на име Дијана Стаменова, ул. "Иса 
Еминов" бб, Кратово.                               (30031) 
Пасош бр. 600486/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Таневски Борис, ул. "С. Михајлов" бр. 38, Скопје.  

                                                                   (30090) 
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Пасош бр. 963235 издаден од СВР-Тетово на име Ре-
фет Алили, с. Лисец, Тетово.                      (30092) 
Пасош бр. 208092 издаден од СВР-Скопје на име Ко-
вачи Рахим, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 41-а, Скопје.  

                                                                   (30163) 
Пасош бр. 1306769 на име Максимов Димитар, ул. 

"В. Доганџиски" бр. 66, Штип.                      (30199) 
Пасош бр. 1671699 на име Зеќири Алит, с. Колари, 
Кичево.                                                    (30200) 
Пасош бр. 1616649 на име Џафери Бесим, Гостивар.

                                                                    (30201) 
Пасош бр. 881254/96 на име Фетаи Бурим, с. Чегране, 
Гостивар.                                                    (30203) 
Пасош бр. 1673157 издаден од УВР-Охрид на име Ла-
чоски Љупчо, ул. "М. Цепенков" бр. 6, Охрид.   (30205) 
Пасош бр. 897618/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Вера Брајановска, ул. "М. Горки" бр. 21, Скопје. 

                                                                   (30346) 
Пасош бр. 0505351/94 издаден од СВР-Неготино на 
име Христов Драган, ул. "Антигона" бр. 42, Не-го-
тино.                                                                    (30347) 
Пасош бр. 1691502 издаден од СВР-Скопје на име Ра-
мадан Ајдаровски, бул. "Македонско Косовска 
Бригада" бр. 40/18, Скопје.                       (30373) 
Пасош бр. 4650370 на име Николоски Дарко, ул. "Ц. 
Коњарец" бр. 14, Прилеп.                        (30389) 
Пасош бр. 1385437 на име Саидов Севгул, ул. 

"Славчо Стоименски" бр. 34, Кочани.       (30390) 
Пасош бр. 914846 на име Шереметкова Тодорка, ул. 

"Димче Лахчински" бр. 57/3, Битола.       (30392) 
Пасош бр. 106658/93 на име Вутичовска Савка, с. Ца-
пари, Битола.                                       (30393) 
Пасош бр. 019195/93 на име Шапарданоски Благој, с. 
Луково, Струга.                                         (30394) 
Пасош бр. 1410289 на име Матески Никола, ул. "15-
ти Корпус" бр. 57, Охрид.                        (30396) 
Пасош бр. 1598798 на име Делев Атанас, Гевгелија.

                                                                    (30397) 
Чекови од тековна сметка бр. 14717866 од бр. 427990 
до бр. 427994 издадени од Комерцијална банка АД-
Скопје на име Симовиќ Лилјана-Бјанка, Скопје 

                                                                               (29629) 
Чекови од тековна сметка бр. 2022329 од бр. 5860396 
до бр. 5860407 , 596647, 724325, 724327, 724328, 72-
4329 од бр. 815039 до бр. 815043 и 7938 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Касниоски Иг-
не, Скопје.                                                     (29772) 
Чекови од тековна сметка бр. 3678861 бр. 6496792 до 
бр. 6496800 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Констатинов Љупчо, Скопје.         (29859) 
Чекови од тековна сметка со бр. 0024000028026 и бр. 

0024000028029 издадени од Комерцијална банка на 
име Благој Димов, с. Ѓавато, Богданци.          (29966) 
Чекови од тековна сметка бр. 3103752 од бр. 1012303 
до 1012311 издадени од Комерцијална банка АД  Ско-
пје на име Соколовска Маргарита,Скопје.           (30387) 
Работна книшка на име Кралева Костадинка, Скопје.

                                                                    (29843) 
Работна книшка на име Колева Драгица, Скопје. 
                                                                    (29848) 
Работна книшка на име Поповски Роберт, Скопје. 
                                                                   (29849) 
Работна книшка на име Поповски Игор, Скопје. 
                                                                    (29850) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Александар, Ско-
пје.                                                                    (29858) 
Работна книшка на име Љуба Орданова, ул. "Ј. Сан-
дански" бр. 42, Битола.                            (29862) 
Работна книшка на име Велков Игор, с. Железница, 
Кратово.                                                         (29869) 
Работна книшка на име Благој Јосифов, ул. "1-ви 
Мај" бр. 122, Кочани.                                     (29873) 
Работна книшка на име Алил Реџаи, с. Пенуш, Штип.

                                                                   (29875) 

Работна книшка на име Ќефли Алиу, с. Туин, Кичево.
                                                                   (29906) 
Работна книшка на име Нонковски Наум, Скопје. 
                                                                    (29935) 
Работна книшка на име Зејнула Рамадани, Скопје.    

                                                                 (29936) 
Работна книшка на име Георгиевска Љупка, с. Мо-
гила, Битола.                                     (29937) 
Работна книшка на име Бењат Исуфи, с. Матејче, Ку-
маново.                                                       (29938) 
Работна книшка на име Ајети Надри, с. Романовце, 
Куманово.                                                     (29939) 
Работна книшка на име Урошевски Милорад, с. Ло-
пате, Куманово.                                       (29940) 
Работна книшка на име Мирослав Митковски, ул. "И. 
Андриќ" бр. 6, Куманово.                        (29941) 
Работна книшка на име Никола Анастасов, Делчево.

                                                                    (29942) 
Работна книшка на име Русев Митко, Гевгелија. 
                                                                   (29944) 
Работна книшка на име Стојанов Никола Митко, Ра-
довиш.                                                      (29946) 
Работна книшка на име Бајрами Тасим, ул. "Т. Бог-
даноски", Гостивар.                                     (29952) 
Работна книшка на име Мицевска Милјана, Скопје.

                                                                   (29960) 
Работна книшка на име Пигуловиќ Лозана, Скоп-је.

                                                                   (29968) 
Работна книшка на име Стојановска Анета, Кочани.

                                                                    (29995) 
Работна книшка на име Стојанче Пешевски, Скопје.

                                                                    (30026) 
Работна книшка на име Рамадани Назмије, Скопје.     

                                                                (30028) 
Работна книшка на име Зенговски Славчо, Скопје.  

                                                                   (30050) 
Работна книшка на име Сабире Фејзуловска, Битола.

                                                                    (30073) 
Работна книшка на име Митревска Елена, Битола.  

                                                                   (30074) 
Работна книшка на име Димитриевска Иванка, ул. 

"П. Чичо" бр. 34, Куманово.                      (30076) 
Работна книшка на име Златковска Лозена, Делчево.

                                                                    (30077) 
Работна книшка на име Арапческа Афродита, кеј "9-
ти Септември", Прилеп.                        (30091) 
Работна книшка на име Славица Иванова, с. Амзбе-
гово, Св. Николе.                                        (30094) 
Работна книшка на име Коџаџику Мудесир, с. Ве-
лешта, Струга.                                                    (30106) 
Работна книшка на име Беќироски Џевит, с. Србица, 
Кичево.                                                          (30109) 
Работна книшка на име Ризвани Сами, с. Ломни-ца, 
Гостивар.                                                     (30116) 
Работна книшка на име Јовевски Зоран, Скопје. 
                                                                    (30187) 
Воена книшка на име Зоранчо Костадинов, Радо-виш.

                                                                   (30105) 
Свидетелство од 8 одделение на име Тарилоска Нар-
ѓуле, Струга.                                       (29865) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пуловска 
Билјана, с. Владимирово, Берово.            (29872) 
Свидетелство од 8 одделение на име Маѓерова Да-
ниела, ул. "4-ти Јули" бр. 98, Велес.       (29879) 
Свидетелство од 4 одделение на име Таировска Афе-
та, с. Клуковец, Велес.                         (29880) 
Свидетелство од 8 одделение на име Авмедоски Ра-
мадан, с. Дебреште, Прилеп.                      (29889) 
Свидетелство на име Адемоски Сермет, с. Норово, 
Крушево.                                                    (29901) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алип Ферит, с. 
Слатино, Тетово.                                      (29912) 
Свидетелство на име Донева Милка,Кочани.   (29943) 
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Свидетелство од 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Ванчо Прке" на име Јанкова Благица,Штип.      (29945) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лирим Рама-да-
ни, с. Беловиште, Гостивар.                      (29951) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамали Исе-
ни, с. Синичани, Тетово.                        (29954) 
Свидетелство од 8 одделение на име Иваноски 
Влатко, ул. "Т. Тарцан" бр. 68, Прилеп.       (30075) 
Свидетелство од 8 одделение на име Витанова Бонка, 
с. Тодоровциљ, Делчево.                        (30078) 
Свидетелство од 8 одделение на име Велигденова 
Стојна, с. Три Чешми, Штип.                      (30103) 
Свидетелство на име Алији Бујар, Гостивар.30127 
Свидетелство на име Бакије Дулаи, с. Жеровјане, Те-
тово.                                                                    (30134) 
Свидетелство на име Влора Муамети, с. Џепчиште, 
Тетово.                                                       (30135) 
Свидетелство на име Дехари Ислам,Тетово.    (30138) 
Свидетелство на име Шерифи Бурим,Тетово.  (30143) 
Свидетелство на име Латиф Сулејмани, с. Бузалково, 
Велес.                                                       (30145) 
Свидетелство од 4-та година издадено од МУЦ 

"Панче Караѓозов"-Скопје на име Арсова Христина, 
Велес.                                                       (30155) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ибраимоски 
Исмаил, с. Црнилиште, Прилеп.                      (30164) 
Свидетелство на име Медије Мустафова, с. Сливник, 
Велес.                                                       (30176) 
Индекс бр. 12388 издаден од Филолошки Факултет-
Скопје на име Александар Димитровски, Скопје. 

                                                                    (29926) 
Диплома издадена од ДУЦ "Здравко Цветковски"-
Скопје на име Ѓорѓиевски Зоран,Скопје.             (29846) 
Диплома на име Стаменковски Сашко, Крива Па-
ланка.                                                                    (29870) 
Диплома на име Митковски Јовица, ул. "Ѓ. Петров" 
бр. 330, Куманово.                                     (29871) 
Диплома за завшено средно образование на име Кра-
лева Василка, ул. "О. Николов" бр. 14, Св. Николе.  

                                                                   (29874) 
Диплома од економско училиште на име Героска Да-
ниела, ул. "Војводинска" бр. 65/20,Прилеп.         (29903) 
Диплома на име Петрова Весна, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 26, Неготино.                                         (30112) 
Здравствена книшка бр. 44121-01 на име Алимовска 
Афердита, с. Пресил, Крушево.          (29868) 
Здравствена книшка на име Касапов Марко, ул. "А. 
Шурков" бр. 64, Велес.                         (29881) 
Службена лична карта 437/2002 издадена од Минис-
терство за надворешни работи на име Лучано Барберо, 
Скопје.                                        (29860) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
уп. бр. 12-1079 издадено од С О-Центар-Скопје на име 
Камбери Фатмир, Скопје.            (29863) 
Здравствена книшка на име Миткова Злата, с. Ба-
шино Село, Велес.                                     (29947) 
Здравствена книшка на име Љуба Павловска, Велес.

                                                                    (29948) 
Здравствена книшка на име Метлику Илјаз, с. Жи-
тоше, Крушево.                                      (29949) 
Здравствена книшка на име Таџедин Сејфулаи, с. Пи-
рок, Тетово.                                                    (29955) 
Здравствена книшка на име Ибраимоски Ибраим Ага, 
с. Саждево, Крушево.                          (29959) 
Здравствена книшка на име Владимир Панов, Проби-
штип.                                                      (30098) 
Лична карта на име Аргирова Љуба, ул. "Д. Најдов" 
бр. 8, Велес.                                       (30150) 
Лична карта на име Димитриески Кирил, ул. "С. Пе-
поски", Гостивар.                                        (29950) 
Уверение на име Реџа Азиз, Тетово.       (30141) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Роберта Станчева, Богданци.          (29956) 

Даночна картичка бр. 4030989156536 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Градинар 2, 
Скопје.                                                                    (29969) 
Даночна картичка бр. 4030995265045 издадена од 
УЈП на име АНАГО, Скопје.                      (30154) 
Даночна картичка бр. 5030990107852 издадена од 
УЈП на име МОНА ЛИЗА БУТИК, Скопје.         (30184) 
Даночна картичка бр. 5030999204389 издаден-а од 
УЈП на име МОНА ЛИЗА ТП, Скопје.       (30186) 
Решение уп. бр. 25-3938 издадено од Секретарјат за 
стопанство центар Скопје на име Георгиевски Димче, 
Скопје.                                                       (29928) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Согласно член 17 и 18 од законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП �Македонија пат� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2002 

ЗА НАБАВКА НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ  
ГУМИ И ПОЈАСИ ЗА ГУМИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 28/2002 е 

ЈП �Македонија пат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- надворешни, внатрешни гуми и појаси за гуми. 
1.3. Предметот на набавката треба да ги задоволува-

ат стандардите пропишани за овој вид на производи. 
1.4. Постапката за набавката се спроведува согласно 

член 18 од Законот за јавни набавки - отворен повик. 
Согласно Законот за јавни набавки, набавката може 

да се подели на делови. 
1.5. Спецификацијата што е предмет на оваа наба-

вка може да се подигне во просториите на ЈП �Македо-
нија пат� - Скопје, секој работен ден од 7,30 до 14,30 
часот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудената цена треба да ги опфаќа сите тро-

шоци од набавка до испорака на гумите во подружни-
ците на ЈП �Македонија пат� - Скопје. 
Ваквата цена е фиксна и непроменлива. 
Авансно плаќање не се прифаќа. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Список на главни испораки согласно член 25 од 

Законот за јавни набавки. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки. 
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3.9. Референтна листа. 
3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

3.12. Со понудата треба да се достави банкова гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки 

набавувачот објавува максимална цена на набавката. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет .....................................................40 поени, 
- цена ............................................................30 поени, 
- рок на испорака .........................................15 поени, 
- начин на плаќање ......................................15 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

29.11.2002 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
�Македонија пат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје во 
сала на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки нема да се 
разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 
Врз основа на член 10, 14, 16 и 58 од Законот за јав-

ни набавки (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП Маке-
донски железници, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1945/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОНОБЛОК ТРКАЛА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� бр. 50 б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- моноблок тркала Ä  920мм Е2 R7Т 
 по UIC-812-3..........................................200 парчиња, 
- моноблок тркала Ä  920мм Е3 R7Т 
 по UIC-812-3..........................................200 парчиња. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите        - 30 бодови,  
- цена на производите                -35 бодови, 
- начин и рок на плаќање          - 20 бодови, 
- рок на испорака на стоката     -15 бодови. 
1.4. Рок за доставување на понудите е 15 дена до 

29.11.2002 година до 12 часот. 

1.5. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го  содржи името, адресата и 

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

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци-список на извршени работи за послед-
ните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага, 

- кадровска структура. 
2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник или за странското правно или физичко 
лице, сертификат за бонитет издаден од професионал-
но репрезентативно тело на индустрија, трговија, зана-
етчиство, земјоделство или професионално здружение 
на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење дејност, издадена од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 24 и 46 
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 страна на 
нотар.  

2.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5% од вредноста на пону-
дата во валута на понудата, на STOPANSKA BANKA 
A.D. - SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2х, 
Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For 
Macedonian Railways-Skopje, Republic of Macedonia. 

2.5. Понудата треба да содржи единечна  цена, која 
треба да биде конечна, франко набавувач во валута на 
понудата и истата претворена во ЕВРА, со вкалкулиран 
данок на промет на производот. 

2.6. Доколку производот е со странско потекло во 
цената задолжително се внесува износот  на царината и 
други давачки (согласно член 57 од Законот за јавни 
набавки). 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

3.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и бројот на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адреса на набавува-
чот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-

кументација и ја носи ознаката �документација�. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи 
ознаката �понуда�. 
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3.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП �Македонски железници� - Ди-
рекција, најдоцна до 29.11.2002 година до 12 часот, со 
задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање 
на понудата. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 29.11.2002 година во 13 часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - Дирекција - Скопје. 

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

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

4.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115-419. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки при Управата за 
цивилна воздушна пловидба, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКА 
ОПРЕМА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 24/2002 е 

Управата за цивилна воздушна пловидба - Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 1. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
канцелариска опрема за новиот објект на УЦВП во нас. 
�Аеродром� - Скопје, во се според содржината, каракте-
ристиките и  условите дадени во придружната тендерска 
документација, која може да се подигне од Комисијата 
за јавни набавки, тел/факс. 02 111-154, со претходна уп-
лата  од 3.000,00 денари на Образец ПП 50: 

- цел на дознака: за тендерска документација 
24/2002, 

- назив на примачот: Буџет на РМ, Управа за ЦВП, 
- банка на примачот: Народна банка на РМ, 
- сметка: 100000000063095, 
- сметка на буџетски корисник: 1300200264-787-16, 
- приходна сметка: 725929-13. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите заинтересирани домашни и стран-
ски правни и физички лица. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот, име и 

презиме на одреден раководител на работите и име и 
презиме на одговорното лице. 

2.2. Единечни цени за секоја позиција од специфика-
цијата и вкупна цена, изразена во денари со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност. 

2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок за завршување на работите. 
2.5. Време на важност на понудата (најмалку 60 дена). 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Доказ за финансиска и економска способност - 

бонитет од Централниот регистар во оригинал или ко-
пија заверена кај нотар. 

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

3.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес на ликвидација. 

3.4. Доказ дека нема изречено правосилна судска 
мерка забрана за вршење на дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејноста. 
3.6. Референца- список на најмалку 3 изведени ра-

боти (испораки) од сличен карактер во вредност од  
над 10.000.000 денари, во последните 3 години, со из-
носи, датуми на реализација и инвеститори. 

3.7. Список на технички лица со соодветна стручна 
подготовка за реализација на работите. 

3.8. Опис на техничката и технолошка опременост 
на претпријатието. 

3.9. Технички опис и карактеристики на материја-
лите кои се предлагаат за изработка на опремата (или 
соодветен проспектен материјал). 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Вредност на работите                                40 поени,  
- Квалитет на материјалите                         30 поени,  
- Рок за извршување на работите                20 поени,  
- Начин на плаќање                                      10 поени.  
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан и заверен од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација треба 
да се достават во затворен плик кој содржи два затво-
рени и запечатени пликови. Надворешниот плик во 
горниот лев агол треба да ја носи ознаката �не отворај� 
како и бројот на повикот. Тој не треба да содржи ника-
ква ознака со која би можел да се идентификува пону-
дувачот. Во средината на пликот треба да биде назна-
чена адресата на набавувачот. Првиот внатрешен плик 
ја содржи само придружната техничка документација 
од точка 3, и ја носи ознаката �документација�. Втори-
от внатрешен плик ги содржи само прилозите за пону-
дата од точка 2, и ја носи ознаката �понуда�. 

5.3. Претставниците на понудувачите треба да до-
стават писмено овластување за нивно учество на јавно-
то отворање. 

5.4. Целокупната документација треба да биде во ори-
гинал или заверени копии не постари од шест месеци. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Краен рок за доставување на понудата е среда, 

18 декември 2002 година до 12:00 часот, на следната 
адреса: Управа за цивилна воздушна пловидба, ул. �Да-
ме Груев� бр. 1, Скопје 1000, Р. Македонија. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши истиот 
ден во 12:30 часот, во салата за состаноци во Управата 
за цивилна и воздушна пловидба, ул. �Даме Груев� бр. 
1, Скопје. Понудите ќе бидат отворени во присуство на 
оние претставници на понудувачите кои ќе одберат да 
присуствуваат. 

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и понудите кои не ги содржат бараните документи 
од точка 2 и 3, нема да бидат разгледувани. 
Потенцијалните понудувачи можат да добијат поде-

тални технички информации на наведената адреса кај 
Комисијата за јавни набавки, на тел/факс: 02 111-154. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН 

Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален дистрибутер 
на BRITISH AMERICAN TOBACCO, Germany, одржа 
седница на ден 04.11.2002 година и ја донесе следната 
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О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА  
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 
BRITISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 
ДАНХИЛ КС               70,00 денари 
ДАНХИЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ             75,00 денари 
РОТМАНС КС               70,00 денари 
РОТМАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ          75,00 денари 
 

Член 2 
Цената од член 1 е со вкалкулиран ДДВ и акциза. 
 

Член 3 
Одлуката стапува во сила од 11.11.2002 година. 
 

        Управител, 
                   Коста Јанковски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В А 

 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Стапката на трошоците на живот за месец октом-
ври 2002 година во однос на месец септември 2002 го-
дина е повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец октомври 
2002 година во однос на месец септември 2002 година 
за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,25%.  
     Министер, 
       Јован Манасијевски, с.р. 
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