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1485. 
В р з основа на ч л е н 43, став 3 од З а к о н о т за буџети ( " С л у ж б е н весник на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " бр. 79/93, 

3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), В л а д а т а на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , на седницата о д р ж а н а на 16 о к т о м в р и 2001 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А Р А С П О Р Е Д О Т Н А С Р Е Д С Т В А Т А В О П О С Е Б Н И О Т Д Е Л У Т В Р Д Е Н С О Б У Џ Е Т О Т 

Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А З А 2001 Г О Д И Н А 

Ч л е н 1 
В о посебниот дел од Б у џ е т о т на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а за 2001 година ка ј с м е т к а т а 637 се вршат : 
А . н а м а л у в а њ а к а ј следните корисници, п р о г р а м и и потставки: 

Раздел Буџетски 
корисник 

Програма Пот-
ставка 

Опис на потставката Износ пред-
виден со 
Ребаланс 

Пренамена Износ после 
пренамената 

05001 Министерство 
за одбрана 

12-АРМ 420018 Патување во земјата-
хранарина (дневница) 

2.888.914.000 -120.000.000 2.768.914.000 

12-АРМ 423106 Материјали за АРМ 6.949.977.000 -280.000.000 6.669.977.000 
09002 Министерство 

за финансии-
функции на 
државата 

12-Функција 462039 Откуп на канцелари-
ски згради и деловни 
простории 

598.414.000 -330.000.000 268.414.000 

12-Функција 485020 Учество во изградба 
на железница 

450.000.000 -220.000.000 230.000.000 

12-Функција 463051 Опремување на ин-
формациониот систем 
на УЈП 

35.000.000 -35.000.000 0 

12-Функција 426059 Попис на население, 
домаќинства и земјо-
делски стопанства 

350.000.000 -330.000.000 20.000.000 

12-Функција 451096 Камати по други до-
машни кредити 

1.164.000.000 -167.000.000 997.000.000 

12-Функција 452017 Камати по мултилате-
рални кредити 

3.150.000.000 -64.000.000 3.086.000.000 

12-Функција 444170 Обртни средства за 
структурни реформи 

1.088.000.000 -841.000.000 247.000.000 

12-Функција 443204 Трошоци за бегалци 468.000.000 -249.000.000 219.000.000 
13-Телеком 
инвестицио-
ни проекти 

467120 Изградба на патишта 1.161.184.000 -808.900.000 352.284.000 

13-Телеком 
инвестицио-
ни проекти 

467197 Изградба на други об-
јекти 

1.151.688.000 -709.500.000 442.188.000 

13-Телеком 
инвестицио-
ни проекти 

468010 Реконструкциј а на 
градежни објекти 

628.047.000 -172.700.000 455.347.000 

13-Телеком 
инвестицио-
ни проекти 

472026 Изградба на водоводи 
во единици на локал-
на самоуправа 

298.443.000 -140.800.000 157.643.000 

09005 Управа за јав-
ни приходи 

11-Админис-
трација 

462039 Откуп на канцелари-
ски згради и деловни 
простории 

20.000.000 -20.000.000 0 

10001 Министерство 
за економија 

11-Админис-
трација 

471020 Геолошки истражува-
ња 

25.600.000 -20.000.000 5.600.000 

12101 Министерство 
за животна 
средина 

11-Админис-
трација 

467197 Изградба на објекти 95.000.000 -20.000.000 75.000.000 
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13001 Министерство 
за транспорт и 
врски 

11-Админис-
трација 

472093 Други капитални 
трансфери 

30.000.000 -20.000.000 10.000.000 

14001 Министерство 
за земјодел-
ство, шумар-
ство и водос-
топанство 

11-Админис-
трација 

467103 Изградба на деловни 
простории 

20.000.000 -20.000.000 0 

15010 Општествена 
заштита на де-
цата 

11-Админис-
трација 

443077 Детски додаток 900.000.000 -410.000.000 490.000.000 

15020 Социјална 
заштита 

0 

14-Социјална 
заштита 

443018 Трансфери до Фондот 
за ПИО утврдени со 
Закон 

5.439.000.000 -160.000.000 5.279.000.000 

14-Социјална 
заштита 

443085 Трансфери до фами-
лии кои се социјално 
загрозени 

3.214.740.000 -128.000.000 3.086.740.000 

Вкупни нама-
лувања 

-5.265.900.000 

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставка 

09002 Министерство 
за финансии -
функции на 
државата 

12-Функција 444235 Недефинирани мерки 0 5.232.900.000 5.232.900.000 
12-Функција 444219 Средства за реформа во 

јавна администрација 
936.000.000 33.000.000 969.000.000 

Вкупни зголе-
мувања 

5.265.900.000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-5590/1 Претседател на Владата 
16 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1486. 
Врз основа на член 7 од Законот за Централниот 

регистар ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 50/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија, донесен од Управниот одбор на 
Централниот регистар на Република Македонија на 
втората седница одржана на 20.09.2001 година. 

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

Бр. 23-5462/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје .Љубчо Георгиевски, с.р. 
1487. 

Уставниот суд на Република Македонија врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат член 26 став 2 и член 27 став 2 од 

Уредбата за критериумите за засолнување на населе-
нието ("Службен весник на Република Македонија" 

бр. 81/92 и 12/98) и Правилникот за начинот на опреде-
лување и промена на цената на закупнината за објек-
тите за засолнување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 69/93). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 80/2001 од 11 јули 2001 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите од 
Уредбата како и Правилникот означени во точката 1 
од оваа одлука, затоа што основано се постави праша-
њето за нивната согласност со Уставот, со Законот за 
одбрана и Законот за организација и работа на орга-
ните на државната управа. 

4. Судот на седницата утврди дека Уредбата за 
критериумите за засолнување на населението е доне-
сена од Владата на Република Македонија врз основа 
на член 16 став 1 од Законот за одбрана, кој престана 
да важи, според кој во остварувањето на одбраната 
Владата има надлежност да ги определи критериуми-
те за засолнување на населението. 

Според член 26 став 2, сопствениците на објектите 
за засолнување заради двонаменско користење можат 
да ги издаваат под закуп од 10 година на начин и пос-
тапка што ќе ја пропише Министерството за одбрана. 

Според член 27 став 2, висината на закупнината се 
определува во зависност од пазарните услови, карак-
теристиките на објектот за засолнувањето, положбата 
во урбаната структура и мирновременската намена, 
според Методологијата за определување на цената и 
начинот за промена на цената на закупнината што ќе 
ја пропише министерот за одбрана. 
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Врз основа на членот 27 став 2 од Уредбата, минис-
терот за одбрана го донесол Правилникот за начинот 
на определување и промена на цената на закупнината 
за објектите за засолнување. 

5. Владеењето на правото и поделбата на државна-
та власт на законодавна, извршна и судска се темелни 
вредности на уставниот поредок на Република Маке-
донија определени со членот 8 став 1 алинеја 3 и 4 од 
Уставот. 

Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Владата на Република Македонија, согласно член 
91 став 1 алинеја 5 од Уставот, донесува уредби и дру-
ги прописи за извршување на законите. 

Според член 111 став 5 од Законот за одбрана, кој 
е во делот што се однесува на цивилната заштита, 
поблиски прописи за начинот на изградба, одржување 
и користење на засолништата и други објекти донесу-
ва Владата. 

Согласно Законот за организација и работа на ор-
ганите на државната управа, во делот што се однесува 
на актите на државната управа, попрецизно според 
член 55 став 1, министерот донесува правилници, на-
редби, упатства, планови, програми, решенија и други 
видови акти за извршување на законите и други про-
писи кога за тоа е овластен со закон. 

Врз основа на изнесеното произлегува дека со за-
кон е овластена Владата да донесува поблиски пропи-
си за начинот на изградба, одржување и користење на 
засолништата и други заштитни објекти, додека вакво 
законско овластување нема за министерот за одбрана. 

Оттука Судот оцени дека членот 26 став 2 и членот 
27 став 2 од Уредбата не се во согласност со наведени-
те уставни и законски одредби поради тоа што упату-
ваат дека Министерството, односно министерот за од-
брана со подзаконски акт го определуваат начинот и 
постапката за издавање под закуп на објектите за за-
солнување и за определување и промена на цената на 
закупнината, како и Правилникот во целина поради 
тоа што е донесен врз основа на членот 27 став 2 од 
Уредбата. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски , Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 80/2001 Претседател 
12 септември 2001 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л A с и 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за сопственост на 

заеднички имот по тужба на тужителот Сашо Велков, 
против тужената Ева Велкова која се наоѓа во стран-
ство со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 20 дена по објаву-
вањето на огласот лично или со писмен поднесок да го 
извести судот за адресата и живеалиштето. Во спроти-
вно, судот ќе и постави привремен застапник од редот 
на адвокатите кој ќе ги заштитува нејзините правни 
интереси во постапката до правосилното завршување 
на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П.бр. 
153/01. (24720) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-
во на сопственост по тужба на тужителот Тони Трај-
ковски од Скопје против тужениот Јовановски Петков 
Ѓорѓи со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Јовановски Петков Ѓорѓи 
од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от да се јави во овој суд или во истиот рок да достави 
точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд 
му се поставува привремен старател адвокатот Трбо-
газов Милан од Скопје, ул."Огњан Прица" бб, кој ше 
ги застапува неговите интереси до правосилното око-
нчување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П.бр. 
467/01. (24561) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка за утврдување право на поранешен 
сопственик под VI П.бр. 226/00, оформена по тужбата 
на тужителката Верка Луковска од Скопје, против ту-
жените Димишковски Ангелко, Џек Перса, Бунева 
Елена и Бунева Нева. 

Се повикува тужената Бунева Елена со непознато 
живеалиште да се јави во рок од 30 дена од објавува-
њето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ", 
во судот лично или преку полномошник. Во спротив-
но се известува дека во натамошниот тек на постапка-
та до нејзиното правосилно завршување нејзините ин-
тереси ќе ги штити и застапува адвокатот Иванка Ја-
кимовска од Скопје, ДТЦ Мавровка, мезанин, л. 64. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI П. бр. 
226/00. 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Исламовска 
Лулзима од Дебар, против тужениот Исламовски Аб-
дул од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во 
Р.Италија. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја доста-
ви сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави 
во определениот рок или пак не овласти свој полномо-
шник неговите интереси ќе ги застапува привремен 
застапник назначен од страна на овој суд, до правосил-
ното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 127/01. (24726) 

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична 
постапка по тужба на тужителот Арѓент Цеку од Де-
бар, против тужената Цеку Нашиде родена Караташ 
од Дебар, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се јави до овој суд во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или 
пак да достави сегашна адреса на живеење. Доколку 
не се јави во определениот рок или пак не овласти свој 
полномошник нејзините интереси ќе ги застапува при-
времен застапник назначен од страна на овој суд до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 149/01. (24727) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

прогласување недопуштеност на извршување опреде-
лено со решение 1бр. 100/95 од 29.03.1995 година, про-
тив тужениот Ристовски Ристо од Кавадарци АД Ра-
финерија, Скопје "ОКТА" и ПТП "ТАРА" од Кава-
дарци. 

Судот на тужениот му назначи привремен застап-
ник, и тоа е адвокатот Маја Китанова од Кавадарци, 
која ќе ги застапува неговите интереси. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично 
или преку полномошник во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. 

Доколку во овој рок тужениот или неговиот пол-
номошник не се јави во судот се предупредува дека 
назначениот привремен застапник ќе го застапува во 
постапката по овој предмет се додека истиот или него-
виот полномошник не се појават пред судот односно 
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додека органот за старателство не го извести судот 
дека му поставил старател на тужениот Ѓоѓевац Зо-
ран. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.83/01.(24609) 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
Основниот суд во Охрид, објавува дека се води 

постапка по предлог на предлагачите Илија Заричи-
носки, Марина Паунческа, Олга Васојевиќ и Милка 
Садилова сите од Охрид за докажување на смртта на 
лицето Ленка Абраш. Во предлогот се наведени пода-
тоци дека Ленка Абраш била родена во Охрид во тек-
от на 1856 година, а починала на ден 03.08.1933 година. 

Се повикува Ленка Абраш доколку е жива и секој 
друг што знае за нејзиниот живот да се јави во Основ-
ниот суд во Охрид во рок од 3 месеци од денот на обја-
вувањето на овој оглас со наведување на податоци за 
животот или смртта на наведеното лице. 

По истекот на на наведениот рок ќе биде донесено 
решение за утврдување на настанатата смрт на наве-
деното лице. 

Од Основниот суд во Охрид, ВПП.бр. 5/01. (24900) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 

за докажување на смртта по предлог на предлагачот 
Шабани Хасан од Тетово. 

Се повикува лицето Сејдии вд.Шефкије од Тетово 
да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг 
што знае за нејзиниот живот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот. Во спротивно, врз основа на из-
ведените докази судот ќе ја утврди нејзината смрт. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 362/01. (24545) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка 

за развод на брак по тужба на тужителката Мира Тан-
чева од Штип, ул."Кочанска" бр. 4, на привремена ра-
бота во Холандија, против тужениот Стојан Танчев од 
Штип, ул."Кочанска" бр.4, исто така на привремена 
работа во Холандија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во Основниот суд во 
Штип, соба бр. 13 и да постави полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен застапник, кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси до правосил-
ното окончување на постапката, или додека тој лично 
не се јави или од него овластен поставен полномош-
ник. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 494/00. (24546) 

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

решение на овој суд П.Л.бр. 310/01 од 26.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз на патници и стока, трговија, 
угостителство и туризам "САРАНДА" ДОО Скопје, 
с. Ќојлија, со жиро сметка бр. 40110-601-235041. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров, Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24290) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 280/01 од 11.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Организација - ординација по општа стоматологија 
" ДР. МИЛОШЕВСКИ" ЦО Скопје, ул."Иван Коза-
ров" бб, локал 16, со жиро сметка бр. 40100-603-23082. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров, Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 300/01 од 21.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Мешовито претпријатие "ИТАС" д.о.о. експорт-импо-
рт Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 19-2-29, со 
жиро сметка бр. 40100-603-25435. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров, 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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24719) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 305/01 од 27.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за сервисни услуги, промет на големо и 
мало "ПАНТАРЕИ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. 
"Жан Жорес" бр. 129/3-8, со жиро сметка бр. 40110- 
601-6648. 

За ликвидатор се определува лицето Андрија Лаи-
новиќ од Скопје, ул."Волгоградска" бр. 12/2-13. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 95/01 од 22.03.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, трговија и услуги "ФОЛС-
фАГЕН" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Јордан Фили-
пов" бр. 7, со жиро сметка бр. 40100-601-313557. 

За ликвидатор се определува лицето Поп Иванова 
Даница од Скопје, ул."Павле Илиќ" бр. 21/16. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24454) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 164/01 од 20.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
увоз-извоз "ГОВИН КОМЕРЦ" ДОО Скопје, ул. 
"Мите Богоевски" бр. 3/1, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-368304. 

За ликвидатор се определува лицето Гудески Гоце 
од Скопје, ул."Мите Богоевски" бр. 3/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24330) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 290/01 од 13.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија 
"ЈУГО АУТО" ДОО, Скопје, ул. "Партизански одре-
ди" бр. 8, со жиро сметка бр. 40100-601-134888. 
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За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф од Скопје, ул."Коста Новаковиќ" бр. 8. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24525) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 288/01 од 13.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Ус-
лужно, прометно претпријатие "ПРОФОТО" ДОО 
експорт-импорт Скопје, бул. "Илинден" бр. 49/2-10, со 
жиро сметка бр. 40100-601-282724. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул."Ленинова" бр. 63-2-7. 

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 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24640) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 105/01 од 
09.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка 
над "АИН СОФ" п.о. Штип, но поради немање мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се во-
ди при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (24601) 

Л И К В И Д А Ц И И II 

Ликвидаторот Даница Поп Иванова од Скопје, ул. 
"Павле Илиќ" бр. 21/16, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.тр-
ег. бр. 1974/01 објавува дека Друштвото за трговија, 
услуги и откуп НАНЕ КОМЕРЦ Ќемал ДООЕЛ екс-
порт-импорт и жиро сметка бр. 40100-601-135890 отво-
рена при ЗПП филијала 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 15 дена по последната објава. 

Од ликвидаторот. (24456) 

Ликвидаторот Илија Мирчески од Скопје, ул. "12-
та Ударна Бригада" бр. 38-А, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.трег.бр. 2281/01 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "АЛКО - ТРЕЈД" 
Панта ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро 
сметка 40100-601-267308 отворена при ЗПП филијала 
40100 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот. (24404) 

Ликвидаторот Исаки Евзи од Куманово, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ск-
опје со решение П.трег.бр. 2206/01 објавува дека Дру-
штвото за трговија на големо и мало "КИТКА КО-
МЕРЦ" Неџабир - Евзи ДОО увоз-извоз Куманово, со 
број на жиро сметка 40900-601-5299 отворена при 
ЗПП филијала Куманово 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. (24523) 

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, ул. 
"3-та М.У.Б." бр. 67 ц/9, тел. 31-724, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.трег.бр. 2077/01 објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги ПАНКРАТИОН 
Новица ДООЕЛ извоз-увоз Куманово, ул."Васил Дра-
гомански" бр. 11, со број на жиро сметка 40900-601- 
11256 отворена при ЗПП филијала Куманово е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (24246) 

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. 
"Живко Чало" бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696, за-
пишан во судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје со решение П.трег.бр. 2310/01 објавува 
дека Трговското друштво за производство, услуги, 
угостителство и трговија "БЕХАРИ" Неџат и Селим 
ДОО увоз-извоз Куманово, ул."Борис Кидрич" бр. 40 
и со број на жиро сметка 40900-601-48428 отворена 
при ЗПП филијала Куманово 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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (24777) 

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. 
"Живко Чало" бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696, за-
пишан во судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје со решение П.трег.бр. 2311/01 објавува 
дека Трговското друштво за производство, транспорт, 
шпедиција и трговија "БОБИ РЕЈ" Павловска ДОО 
експорт-импорт Куманово, ул. "Октомвриска Револу-
ција" бр. 53 локал 15 Куманово, и со број на жиро сме-
тка 40900-601-51703 отворена при ЗПП филијала Ку-
маново 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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (24540) 

Ликвидаторот Шабан Фејзи од Скопје, ул. "16" бр. 
36 од с.Сингелиќ е запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трег. 
бр. 119/01, објавува дека Друштвото за сообраќај, вна-
трешен и надворешен промет "ЛИНДА ШПЕД" Ша-
бани Фејзи ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул."Антон 
Попов" бр. 157, и со жиро сметка бр. 40110-601- 
2516605 кај ЗПП Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вување 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. (24562) 

Ликвидаторот Димитровска Мирјана од Скопје, 
тел. 171-599, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ск-
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опје, со решение П.трег. бр. 2492/2001, објавува дека 
Друштвото "ПОЛИ ХЕМ" Габриела и др. ДОО Ско-
пје, со број на жиро сметка 40100-601-218991 отворена 
при ЗПП Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (24524) 

Ликвидаторот Димитровска Мирјана од Скопје, 
тел. 171-599, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ск-
опје, со решение П.трег. бр. 2606/2001, објавува дека 
Друштвото "ТРИЈАС КООП" Јусуф Рушовиќ и др. 
ДОО Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-329613 
отворена при ЗПП Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (24615) 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена по последната објава. 

Од ликвидаторот. (24814) 

Н О Т A Р С К И О Г Л A С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 3010 дел 7, на м.в. "Требејца" класа 
1, во површина од 426 м2, заведена во ПЛ бр. 4681, за 
КО Ресен, сопственост на продавачот Тозиевска Ѓор-
ѓи Ленче, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (24687) 

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл.правник од 
Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2565/2001, од 
27.09.2001 година, објавува дека Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги 
"ДИ - А КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз с.Чело-
пек, општина Брвеница, со број на жиро сметка 41500- 
601-46257 отворена при ЗПП Филијала Тетово е во ли-
квидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (24778) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 3011 дел 8, на м.в. "Бранејнца" кла-
са 1, во површина од 428 м2, заведена во ПЛ бр. 1391, 
за КО Ресен, сопственост на продавачот Тозиевич 
Ламбро Љубомир од Белград, за цена од 40.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (24688) 

Ликвидаторот Шопов Ангел од Велес, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје со решение П.трег. бр. 2277/01 објавува дека Дру-
штвото КОКИ - ГОКИ Ангел и други ДОО с.Башино 
Село и жиро сметка отворена при ЗПП филијала Ве-
лес 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 по последната објава. 

Од ликвидаторот. (24526) 

Ликвидаторот Петровски Марјан, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.трег. бр. 2437/01 објавува дека Друштвото 
за производство, услуги и трговијаВЕЛО - М Марјан 
ДООЕЛ Куманово и жиро сметка бр. 40900-601-11048 
отворена при ЗПП филијала 40900 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 по последната објава. 

Од ликвидаторот. (24521) 

Ликвидаторот Тотка Ботева од Ловеч, Р.Бугарија, 
објавува дека со решение П.трег. бр. 2325/01 Друштво-
то за трговија и услуги ПОЛИСВЕТ Тотка и други ек-
спорт-импорт ДОО ул."Вич" бр. 16-5/5, Скопје, со жи-
ро сметка бр. 40120-601-468207 отворена при ЗПП 
Скопје е во ликвидација. 

Се продава градежно земјиште и тоа 1/8 од својата 
идеална половина од нива на КП бр. 1669, на м.в. "По-
чиналиште" во површина од 66,47 ари, во КО Ресен 
заведена во ПЛ бр. 247, сопственост на продавачот 
Зулаловски Ибраим од Ресен, за цена од 30.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (24690) 

Се продава градежно земјиште и тоа 1/9 од својата 
идеална половина од нива на КП бр. 1588/1, на м. в. 
"Починалиште" во површина од 44,42 ари, во КО Ре-
сен заведена во ПЛ бр. 3693, сопственост на прода-
вачот Казимовски Азиз Бафтијар од Ресен, за цена од 
46.500,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (24691) 
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Се продава недвижен имот 1/3 идеален дел од нива 
5 класа, со вкупна површина од 3077 м2, што се наоѓа 
на КП бр. 1702/1 план 5, скица 5, на м.в. "Грмади", КО 
Горно Соње, сопственост на Илиевски Николов Ване 
од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците 
на парцелите што граничат со наведената парцела во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", доколку 
се заинтересирани да ја купат гореопишаната 
недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (24402) 

Се продава недвижен имот - нива 5 класа, со вкуп-
на површина од 681 м2, што се наоѓа на КП бр. 1274/1 
план 5, скица 5, на м.в."Грмади", КО Горно Соње, соп-
ственост на Хорват Сречко од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (24721) 

Се продава недвижен имот 1/2 идеален дел од ниви 
4 класа, со вкупна површина од 7580 м2, што се 
наоѓаат на КП бр. 106/1 и 106/2 план 1, скица 24, на 
м.в."Горни Огради", КО Катланово, сосопственост на 
Даскалова Марија, Даскалова Нина и Даскалов Ог-
њен од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (24735) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Глишиќ КП 
бр. 374, дел 3, план 005, скица 003, м.в. "Падината" 
ку2лтура - нива, класа 2, со вкупна површина од 4.128 
м2, сопственост на Глигоров Диме од Кавадарци, 
ул."Т.Мајсторчев" бр. 9, евидентирано од ИЛ бр. 768, 
издаден од Државен завод за геодетски работи, одде-
ление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (24779) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Паликура 
КП бр. 280, дел 1, план 005, скица 036, м.в."Идризица" 
ку2лтура - нива, класа 3, со вкупна површина од 1.248 
м , КО Паликура КП бр. 281, план 005, скица 036, 
м.в."Идризица" култура - нива, класа 3, со вкупна 
површина од 2.459 м2, и КО Паликура КП бр. 282, пл-
ан 005, скица 036, м.в."Идризица" култура - нива, кл-
аса 3, со вкупна површина од 360 м2, сопственост на 
Горчо Димов од Кавадарци, ул."Булевар Македонија" 
бр. 52, евидентирано од ИЛ бр. 40, издаден од Државен 
завод за геодетски работи, одделение за премер и 
катастар Кавадарци. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (24560) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Росоман КП 
бр. 3236, план 065, скица 478, м.в."Црно Поле" култура 
- нива, класа 1, со вкупна површина од 3935 м2, сопст-
веност на Ранко Менковиќ од с.Росоман, Кавадарци, 
ул."Душан Кириќ" бр. 11, евидентирано од ИЛ бр. 596, 
издаден од Државен завод за геодетски работи, 
одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
6.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (24903) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
КП бр. 820-3-8 пасиште од 3 класа на м.в. "Лозје" во 
површина од 989 м2, заведена во ПЛ бр. 166 за КО Зд-
уње, сопственост на Кирилоски Душан Исајло од 
с.Здуње, за купопродажна цена од 450.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (24728) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
КП бр. 50/20-8 нива од 5 класа на м.в. "Гладници" во 
површина од 1950 м2, заведена во ПЛ бр. 453 за КО Га-
лате, сопственост на Елези Муса Ахмед од с.Врапчи-
ште, за купопродажна цена од 500.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (24559) 

Се разменува недвижен имот земјоделско земјиш-
те за КО Цапари, запишано во ПЛ бр. 1082 за КО Ца-
пари и тоа: КП бр. 144, на м.в."Манколак", нива класа 
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4, во површина од 1443 м2, сопственост на Кукуловски 
Јован од с.Цапари, Битолско, со исто такво земјиште 
во КО Цапари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до полномошникот на продавачот, на гореназначена-
та адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, 
Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (24693) 

Се разменува недвижен имот земјоделско земјиш-
те за КО Цапари, запишано во ПЛ бр. 799 за КО Ца-
пари и тоа: КП бр. 1349, на м.в."Плавејнца", нива кла-
са 4, во површина од 1843 м2, сопственост на Ласко-
вски Никола од с.Цапари, преку полномошникот Лас-
ковски Александар одс.Цапари, Битолско, со исто 
такво земјиште во КО Цапари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до полномошникот на продавачот, на гореназначена-
та адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, 
Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (24694) 

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
ливада класа 2 за КО Бистрица, запишана во ПЛ бр. 
645 за КО Бистрица на КП бр. 809, на м.в."Бела Во-
да", во површина од 4628 м2, сопственост на Ѓоршев-
ски Павле и Ѓоршевска Лилјана и Иванка Ѓоршевска 
и двете преку полномошникот Ѓоршевски Павле, за 
вкупна купопродажна цена од 64.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до полномошникот на продавачот, на гореназначена-
та адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, 
Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (24909) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 120, план 14, м.в. "Јабел", класа 6 и 8, со по-
вршина од 300 и 700 м2, во КО Сретково, сопственост 
на Гиноски Богоев Драге, за цена од 320.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (24248) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Стојчески Стојан од Прилеп, ул."Б.Стеваноски" бр. 
24, заведено во ИЛ бр. 31876 за КО Прилеп, КП бр. 
315 м.в."Поводеници" нива класа 2, површина од 1153 
м2, а цената за 1 м2 изнесува 30,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 

"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (24257) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
711, план 4, скица 9, м.в."Фуша" култура нива, класа 2, 
со површина од 568 м2, запишано во ПЛ бр. 22 за КО 
Глумово, сопственост на Шабани Шерифе, за цена од 
187.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански 
Одреди" бр.68, барака 6, Карпош, Скопје. (24565) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална ед-
на третина од КП бр. 4069, дел 3, план 025, скица 157, 
во м.в. "Велешки Пат", култура 42300 во површина од 
186 м2, 

КП бр. 4081, дел 2, план 025, скица 157, во м.в. "Ве-
лешки пат", култура 42300 во површина од 125 м2, 
заведени во ИЛ бр. 32046, за КО Куманово, на име 
Петрушевска Зоја, 

КП бр. 4069, дел 4, план 025, скица 157, во м.в. "Ве-
лешки Пат", култура 14000 класа 2, во површина од 
1545 м2, 

КП бр. 4069, дел 4, зг. 1, план 025, скица 157, во м.в. 
"Велешки Пат", култура 50000 класа 2, во површина 
од 29 м2, со објект во евиденционен лист 31547 сите 
заведени во ИЛ бр. 22335 за КО Куманово на име 
Петрушевска Зоја, за вкупна купопродажна цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (24686) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 3640, план 009, скица 009, на м.в. "Танко Пат-
че", класа 3, со површина од 2237 м2, шума на КП бр. 
3641, план 009, скица 009, на м.в. "Танко Патче", класа 
2, со површина од 701 м2, и нива на КП бр. 3642, план 
009, скица 009, на м.в. "Танко Патче", класа 3, со 
површина од 2747 м2, за цена од 100.000,00 денари за-
ведено во ИЛ бр. 3388 за КО Кавадарци 1 вон, сопст-
веност на Драгица Ташовска од Кавадарци, ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 63-3. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(24692) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
1434, план 17, скица 21, во м.в. "Караорман", класа 3, 
со површина од 989 м2, и нива на КП бр. 1435, план 18, 
скица 21, во м.в. "Караорман", класа 3, со површина 
од 1034 м2, двете во КО Гевгелија, сопственост на 
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Карагоргиев Драги од Гевгелија за вкупна цена од 
20.000 ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Ск-
опска"бр.6, Гевгелија. (24729) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 7/17, 
план 206, во м.в."Трибор", култура нива, класа 8, во 
површина од 1000 м2, КП бр. 7/17, план 207, во м.в. 
"Трибор", култура нива, класа 8, во површина од 1000 
м2, и на КП бр. 7/17 план 208, во м.в."Трибор" култура 
нива, класа 8, во п2овршина од 1000 м2, или вкупна 
површина од 3000 м2, евидентирано во ПЛ бр. 173 КО 
Конопиште, сопственост на Најдов Ѓорѓи Јордан од 
Кавадарци, ул."Клинска" бр. 28, за вкупна купопро-
дажна цена од 18.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (24733) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина која лежи на КП бр. 682/1, план 7, скица 10, 
м.в. "Бела Земја", класа 3, КО Мралино, во површина 
од 1330 м2, заведена во ПЛ бр. 501 за КО Мралино, и 
1/4 идеален дел од ливада, која лежи на КП бр. 680/6, 
план 6, скица 10, м.в."Бела Земја" класа 3, во вкупна 
површина од 1000 м2, заведена во ПЛ бр. 666, сопстве-
ност на Арсов Благоја ул."Ернес Телман" бр. 7 б, 
Скопје, за купопроджна цена од 630.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то 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 Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (24812) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 208 нива 
4 класа, во површина од 1218 м2, на м.в."Љубин" оп-
ишан во ПЛ бр. 185, КО Чајлане, за купопродажна 
цена од 92.145,00 денари, сопственост на Узри Османи 
од Скопје, ул."Рифат Бурџевиќ" бр. 42. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мерсим Положани, ДТЦ Мавровка, кат 1, 
Скопје. (24682) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
731 КО Берово, од катастарска класа 7, во м.в. "Раск-
рсница" со површина од 6.379,00 м2, сопственост на 
Храниловиќ Десанка, ул."Хакимовиќева" бр.5, Заг-
реб, Република Хрватска, за цена од 456.750,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пр-
аво на првенствено купување, доколку ја прифаќаат 
понудата, писмено да се изјаснат во рок од 30 дена, 
сметано од денот на објавуавње на овој оглас во 
"Службен весник на РМ". 

Писмените изјаснувања да се достават на адреса 
адвокатска канцеларија - адвокат Мизрахи Љиљана, 
бул. "Св.Климент Охридски" бб, Скопје. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. (24813) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Колеши-
но на КП бр. 704 м.в."Междикини" 1/2 идеален дел од 
нива со површина од 3626 м2, сопственост на Кос-
тадинов Велко од Струмица, за цена од 160.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопствници, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
посмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 

Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување на парцелата. Изјавите за прифаќање на об-
јавената понуда да се достават до нотарот Милушев 
Јанко, ул."Ленинова"бр.14-1/13, Струмица. (24820) 

Се продава недвижен имот и тоа 93, 85/10000 идеа-
лен дел од деловн простор на КП бр. 4501, зграда 1, 
влез 1, приземје, во м.в."Маршал Тито" бр. 5, во повр-
шина од 168 м2, за КО Велес, со запишано право на 
сопственост во Лист В од ИЛ бр. 23826 од 08.09.2001 
година, издаден одДЗГР одделение за премер и 
катастар Велес и на земјиште под зграда 1, во по-
вршина од 985 м2, на КП бр. 4501, зграда 1, план 34, 
скица 218, во м.в."Маршал Тито" за КО Велес, со за-
пишано право на користење во ИЛ бр. 13180 од 
08.09.2001 година издаден од ДЗГР одделение за пре-
мер и катастар Велес, сосопственост на АД Друштво 
за урбанизам, проектирање и инженеринг КОМУНА 
ПРОЕКТ со седиште на Плоштад "Маршал Тито" бр. 
25, Тетово, за сума во износ од 2500 ДЕМ по 1 м2, или 
за вкупен износ од 429 075 ДЕМ кој претставува еден 
од најголемите доверители согласно решението за 
главна делба Ст.бр. 193/96 од 29.09.1998 година на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и согласно 
записникот број 6 за исплата односно предавање на 
доделениот имот во владание и сопственост донесено 
од стечајниот должник. 

Се повикуваат сосопствениците согласно член 32 и 
33 од Законот за сопственост и стварни права 
("Службен весник на РМ" бр. 18/01) кои во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на оваа понуда во 
"Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата доколку сакаат да го корис-
тат правото на првенствено купување. Во спротивно, 
го губат тоа право и сосопственикот ќе го продаде 
неговиот сопственички дел на друго лице за кое тој ќе 
одлучи. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева со седиште во Велес, 
ул."Борис Карпузов" бр. 2. (24255) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: реален дел 
во површина од 960 м2, од КП бр. 952/1, од КП бр. 953 
и КП бр. 954 сите во м.в."Зад Црква" во вкупна 
површина од 2642 м2, по ПЛ бр. 36 за КО Лабуништа, 
сососпственост на Изет Мавмудоски и Рамиз Ма-
вмудоски и двајцата од с.Лабуништа, за продажна це-
на од 100 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Сашо Ѓурчиноски - Струга, "Плоштад 
на Револуцијата" бб, Струга. (24912) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива 
построена во Скопје на КО Катланово, на КП бр. 
1294/1 во вкупна површина од 348 м2, на м.в. "Село" 
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нива 4 класа, сопственост на Антовски Јованче, за 
цена од 55,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77б. (24776) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1319406 на имеИбраим Абази с. Зајас, Ки-
чево. (24768) 

Пасош бр.127776 на име Хабил Шабани, Тетово. 
(24773) 

Пасош бр. 875960/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Џафер Нијази, ул. "Б. Шабани" бр. 42, Скопје. (24781) 

Пасош бр. 1472401/00 издаден од УВР - Велес на име 
Филипов Никола, С. Мамутчево, Велес. (24817) 

Пасош бр. 0996603 издаден од УВР Гевгелија на име 
Ѓорѓиев Ицко, с. Ново Конско, Гевгелија. (24930) 

Пасош бр.1580120 на име Величковски Ивица, ул. 
"И. Шопов" бр. 33/16, Струмица. (24932) 

Пасош бр. 652826 на име Снежана Петровска, ул. 
"26- та" бр. 3-1-1, Битола. (24955) 

Пасош бр.1654458 на име Василев Марјан, ул. "Јанко 
Цветинов"бр. 27/5, Струмица. (24956) 

Пасош бр. 1183874 издаден од УВР Кочани на име 
Ефтимов Ивица, с.Тркање, Кочани. (24958) 

Пасош бр. 1457755 издаден од УВР Скопје на име Га-
змен Науши, Скопје. (24960) 

Пасош бр.1354848 издаден од ГУВР Скопје на име 
Бејалиновски Џевцет, Скопје. (24961) 

Пасош бр.1565335 издаден од УВР Куманово на име 
Љатифи Африм, ул."Младен Стојановиќ" бр.4, Кума-
ново. (24962) 

Пасош бр. 127776 на име Хабул Шабани, с.Вешала, 
Тетово. (24773) 

Пасош бр. 04032804 на име Рамадани Камил, с.Жи-
ровјане, Гостивар. 

Пасош бр. 1063906 на име Алимовиќ Рамизе, с.Чер-
кези, Куманово. (22478) 

Пасош бр. 1350775 на име Бецети Џелал, ул. "174" 
бр. 3, Тетово. 

Пасош бр. 1015087/97 издаден од УВР - Скопје на 
име Елифе Ајдари, Раштански пат бб, Скопје. (24959) 

Пасош бр. 815599 издаден од УВР-Скопје на име Ер-
хан Адил, ул. "Петре Георгиев" бр. 86, Скопје.(24982) 

Пасош бр. 1477146/00 издаден од УВР - Куманово на 
име Алии Рецаиљ, с. Черковска село, Куманово. 

(24985) 
Пасош бр. 954740/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Црнески Горан, ул. "О. Чопела" бр. 152, Скопје. 
(25042) 

Пасош бр. 208135/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Костовска Царевка, бул. "К.Рацин" бр. 101/18, Скопје. 

(25057) 
Пасош бр. 1141271/98 издаден од УВР Скопје на име 

Рахмин Рохмани, ул."Вуковарска"бр.19/2, Скопје. 
(25093) 

Пасош бр.1220321 издаден од УВР Дебар на име 
Даутовски Валбон, нас.Венец 2-бб, Дебар. (25095) 

Пасош бр.038226/93 издаден од УВР Дебар на име 
Даутовски Џезаир, ул."Трпе Броштички"бр. 1, Дебар. 

(25097) 
Пасош бр.1083376 издаден од УВР Гостивар на име 

Фатиме Рахмани, с. Корито, Гостивар. (25100) 
Пасош бр.1179249 издаден од УВР Дебар на име Ше-

рифоски Семије, с. Г. Папраник, Дебар. (25101) 
Пасош бр.1068621/98 издаден од УВР Куманово на 

име Авдили Фарук, с.Липово, Куманово. (25102) 
Чекови од тековна сметка на име Пановски Борис, 

ул. "Томовиќ" бр. 31/22, Куманово. (24917) 
Чекови од тековна сметка со бр. 01152367, 

011523658, 01152369, 051152370, 01152371 на име 
Гаврилоска Ката, ул. "Н. Парапунов" бр. 9/2/18, 
Гостивар. (24927) 

Чекови од тековна сметка бр. 12479456 со бр. 
4302820, 4389609, 1471578,1471582, 1471583, 4131367 и 
5122766 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Цветковска Нада, Скопје. (24942) 

Чекови од тековна сметка бр. 11988294 со бр. 114058, 
114059 и 114060 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Неделковска Даница, Скопје. (24995) 

Чекови од тековна сметка со бр. 3447140, 7141, 
7142,7143, 7144, 7145,7146,7147 на име Божиновски Си-
меон, ул."Лесковачка"бр. 19, Куманово. (25040) 

Чекови од тековна сметка бр. 0000340238 со бр. 
0100000746488 и 0010002844368 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Бранислав Јовановски, 
Скопје. (25107) 

Чекови од тековна сметка бр. 05667448 со бр. 
0010002253726, 003000264231 и 0100002228568 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Смилковска 
Љубица, Скопје. (25108) 

Чековна картичка бр.9468341 и чекови од бр.1428830 
до 1428835 на име Стоилковска Магдалена, Скопје. 

(25105) 
Чековна картичка бр. 2048896 и чекови од бр. 

1761825 до 1761833, 1477777 и 147787 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Митрески 
Панде, Скопје. (25106) 

Штедна книшка на име Малечкова Божинова Лиле, 
Штип. (25054) 

Работна книшка на име Стојановски Зоран, с.Брус-
ник, Битола. (24764) 

Работна книшка на име Котески Тодорче, Демир Х-
исар. (24765) 

Работна книшка на име Бурески Борис, ул."Л. Боге-
ска" бр. 134-3/10, Кичево. (24766) 

Работна книшка на име Бајрам Зенулиу, Тетово. 
(24771) 

Работна книшка на име Миљазим Рамани, с. Синѓе-
лиќ, Скопје. (24818) 

Работна книшка на име Амит Амити, с. Грчец, Ско-
пје. (24819) 

Работна книшка на име Илиевска Славица, Скопје. 
(24886) 

Работна книшка на име Нецмедин Ибраими, с. Ара-
чиново, Скопје. (24891) 

Работна книшка на име Христов Асен, с. Црник, 
Берово. (24904) 

Работна книшка на име Трајанов Васе, ул. "22 Окто-
мври" бр.78, Радовиш. (24920) 

Работна книшка на име Коцев Милан, с. Сулдурци, 
Радовиш. (24921) 

Работна книшка на име Дервиши Џемаил, с. 
Д.Строг, Кичево. (24933) 

Работна книшка на име Свиленкоски Илија, ул."Б. 
Темелкоски" бр. 56, Прилеп. (24934) 

Работна книшка на име Малческа Кравила, с. Беши-
ште, Прилеп. , (24935) 

Работна книшка на име Евгенија Кука,Крушево. 
(24937) 

Работна книшка на име Буран Аниши, Тетово. 24947 
Работна книшка на име Тавитјан Гарабет, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓоргиевска Слободанка, 

Скопје. (24964) 
Работна книшка на име Игор Барјактаровиќ, 

Скопје. 
Работна книшка на име Мевљуде Далип,Скопје. 

(24966) 
Работна книшка на име Бошковска Даниела, Скопје. 
Работна книшка на име Мамути Аднан, Скопје. 

(24968) 
Работна книшка на име Чаили Екрем, с. Арачиново, 

Скопје. (24980) 
Работна книшка на име Миладинова Билјана, 

Скопје. 
Работна книшка бр.12363 на име Комина Гоце, 

ул."Т. Милошевски"бр. 35, Ресен. (25048) 
Работна книшка на име Марјан Димитровски, Дел-

чево. (25050) 
Работна книшка на име Бакија Маир, с. Матејче, Ку-

маново. (25051) 
Работна книшка на име Пупиноска Марија, ул. "А. 

Гушо"бр. 25, Охрид. (25053) 
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Работна книшка на име Ристевска Лидија, Битола. 
Работна книшка на име Тасеска Мара, ул. "Козара" 

бр. 8, Прилеп. (25065) 
Работна книшка на име Зулкани Ибраими, Тетово. 

(25068) 
Работна книшка на име Кузмановски Благоја, Гос-

тивар. (25073) 
Работна книшка на име Манчева Катица, с.Милади-

новци бр. 33, Гевгелија. (25075) 
Работна книшка на име Бесим Даши, Скопје. (25111) 
Работна книшка на име Петреска Павлинка, Скопје. 

(25112) 
Работна книшка на име Ристовска Марина, Скопје. 

(25114) 
Работна книшка на име Маркоска Цветанка, Скопје. 

(25115) 
Воена книшка на име Андонов Зоран, Скопје. 

(24887) 
Воена книшка на име Јованов Крсто Градец, 

Виница. 
Воена книшка на име Стефановски Раде,Скопје. 

(24924) 
Воена книшка на име Аризанов Петар, Кавадарци. 
Воена книшка на име Јовица Јаневски, Скопје. 

(24981) 
Воена книшка на име Тошо Данески, Скопје. 

(24986) 
Воена книшка на име Зоран Костовски, ул."Б.Б. Гу-

цман" бр. 4/1-8, Куманово. (25038) 
Воена книшка на име Шабан Ибраим, ул."Братство 

Единство" бр. 7, Куманово. (25039) 
Воена книшка на име Кире Гоцевски, ул. "Кочо Ра-

цин" , Гевгелија. (25043) 
Воена книшка на име Ампов Јовица, Штип. (25055) 
Воена книшка на име Ризов Драгољуб, ул."Ѓорѓи 

Димитров" бр .9, Велес. (25060) 
Воена книшка на име Сакип Исмаил, Скопје. (25116) 
Свидетелство за 1 година на име Алимани Фејзула, 

Тетово. (24770) 
Свидетелство на име Фетахи Ѓулимсере,Тетово. 

(24772) 
Свидетелство на име Лимани Селман, Гостивар. 

(24774) 
Свидетелство за 8 одделение на име Насуфи Меит, с. 

Велешта, Струга. (24780) 
Свидетелство на име Крстовски Младен,Берово. 

(24908) 
Свидетелство од 8 одделение на име Габерска Суза-

на, с. Русиново, Берово. (24913) 
Свидетелство на име Оливера Јовановска, с. Пелин-

це, Куманово. (24916) 
Свидетелство на име Насуфи Абдула, Струга. 

(24918) 
Свидетелство на име Цветковиќ Јосиф, Штип. 

(24922) 
Свидетелство на име Ѓорѓиев Коста, Штип. (24923) 
Свидетелство за 7одделение на име Елези Инзиле, 

Тетово. (24940) 
Свидетелство на име Мема Гафур, Тетово. (24941) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Алек-

сандар Урдаревски" с. Сандево - Скопје на име Бетула 
Абдуловиќ, с.Блаце, Скопје. (24946) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Васил 
Главинов" Скопје на име Аднан Мамути, Скопје. 

(24954) 
Свидетелство за 4 година издадено од СТДУ "Дими-

тар Митрев" Скопје на име Гордана 
Торбовска,Скопје. (24970) 

Свидетелство на име Благојевиќ Ивица Бисера, ул. 
"Октомвриска Револуција"бр.5/3/2, Куманово. (25041) 

Свидетелство на име Хусеир Мустафа, с. Луково, 
Куманово. (25052) 

Свидетелства од 1 до 4 година на име Карангелова 
Верица, ул. "Е.Кардељ" бр. 62, Кочани. (25058) 

Свидетелство на име Челоска Зелија, с.Дебреште, 
Прилеп. (25066) 

Свидетелство за 3 година на име Наими Реџепи, Те-
тово. (25069) 

Свидетелство за 1 година на име Мустафи Агрон, 
Тетово. (25070) 

Свидетелство на име Арген Јашари, Гостивар. 25071 
Свидетелство на име Апостоловска Менка, 

Гостивар. (25074) 
Свидетелство на име Арѓен Јашари, Гостивар(25076) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ"Доси-

теј Обрадовиќ" на име Јаневски Горан, Скопје.(25109) 
Диплома на име Аврамски Васил, с. Деделе, Валан-

дово. (24906) 
Диплома издадена од гимназија "Кочо Рацин" 

Скопје на име Андреевска Билјана, Скопје. (24989) 
Диплома на име Божинов Игорчо, ул."Кочо Ра-

цин" бр. 21, Кочани. (25049) 
Диплома на име Карангелова Верица, ул."Е. Кар-

дељ"бр. 62, Кочани. (25056) 
Диплома на име Спировска Даниела, ул. "11 Октом-

ври" бр.13 1/3, Велес. (25059) 
Диплома на име Џезми Мемети, Гостивар. (25072) 
Диплома издадена од ДСУ "Панче Арсовски" на име 

Аврамовски Живко, Скопје. (25110) 
Здравствена книшка на име Талевски Вангелче, ул. 

"Ц. Димов" бр. 128 Б, Битола. (24762) 
Здравствена книшка на име Драгица Петровска, ул. 

"Драгорска"бр. 80, Битола. (24763) 
Здравствена книшка на име Елезоски Мемедалија, 

Крушево. (24936) 
Здравствена книшка на име Настов Сашко, ул."Пет-

ре Прличко"бр.22/1/4, Велес. (25061) 
Здравствена книшка на име Димитрије Крстевски, 

ул. "Крстин Чулак" бр. 53, Битола. (25062) 
Здравствена книшка на име Спировска Розита, Би-

тола. (25064) 
Здравствена книшка на име Милески Николче, Кру-

шево. (25067) 
Огласот објавен во Сл Весник на Р. Македонија бр. 

72/00 се за работна книшка сторнира на име 
Јовановска Менка, Скопје. (24786) 

Даночна картичка бр. 4030992189380 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Дени ДООЕЛ, Скопје. 

(24775) 
Даночна картичка бр. 0039656 на име Трајков Ванчо, 

с. Конче, Радовиш. (24919) 
Даночна картичка на име ДАКИ-ТАДА-КОМЕРЦ 

ДООЕЛ, Куманово. (24950) 
Даночна картичка бр. 403099422860 издадена од Уп-

рава за приходи на име Т.Д. "Славица", Скопје.(24969) 
Даночна картичка бр. 4030991274058 на име 

Лекарска Комора, Скопје. (24971) 
Даночна картичка бр. 4030995176557 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Диода 5, Скопје(24983) 
Даночна картичка бр. 4030992266970 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Сапониа - комерц, 
Скопје. (24996) 

Даночна картичка бр. 4030992119404 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име ДПТУ "Еми-тр-
ејд",Скопје. (25037) 

Даночна картичка бр. 4030993196631 на име 
Бахтијар Незир, Скопје. (25117) 

Решение за промена во регистар бр. 25-1017 
издадено од Министерство за стопанство, Скопје. 

(25120) 

НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговските 
друштва, управителот на Друштвото за производство 
и промет БЕЛА - М експорт-импорт дооел Берово го 
објавува следниот оглас: 

Основниот суд во Штип со решение П.Трег.бр. 
447/01 од 18.09.2001 година изврши упис на намерувано 
намалување на основната главница, со тоа што основ-
ната главница се намалува за износ од 116.649 ЦХФ 
или 3.837.752,00 денари и сега изнесува 6.345.000,00 де-
нари. 

Друштвото е согласно, врз основа на барање на до-
верителите, да им го исплати побарувањето или да им 
даде гаранција. (24730) 
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J A В H И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за здравство на Ре-
публика Македонија, објавува 

OTBOPEH ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
НА ИНТЕГРАЛЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ 
НА ИНТЕРНИ КЛИНИКИ ПРИ ЈЗО КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за здравство на Репуб-

лика Македонија. 
2. Предмет на набавка: 
Прибирање понуди за имплементација на: - Интег-

рален информациски систем на интерни клиники при 
ЈЗО Клинички Центар - Скопје. 

3. Повикот е јавен отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое домашно или 

странско правно и физичко лице кое е регистрирано 
за производство и/или промет (на големо и мало), на 
информатичка опрема. 

5. Понудената опрема треба да биде од позната 
марка ("BRAND NAME"). 

6. Понудата треба да се достави за целиот предмет 
на набавката. 

7. Критериуми за избор: 
- квалитет 45 бода, 
- рок за реализација 35 бода, 
- гаранција и сервис 10 бода, 
- цена 10 бода. 
8. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

07.11.2001 година, во 12 часот, во просториите на Ми-
нистерството за здравство, сала за состаноци број 1, 
спрат III. 

2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Единечна цена и вкупна цена на набавката со си-

те трошоци за испорака и монтажа на опремата. во 
цената треба да се вклучи царината. Данокот на дода-
дена вредност да биде посебно искажан. 

2. Понудата треба да биде изразена во денари. 
3. Рок на испорака и реализација. 
4. Начин и услови на плаќање. 
5. Гаранција и сервис. 
6. Проспектен материјал. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Техничко-технолошки бонитет: 
- референтна листа, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
2. Економско-финансиски бонитет издаден од Заво-

дот за платен промет согласно со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("'Сл. весник на РМ" 
бр. 55/98), документот треба да биде доставен согласно 
со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација - извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај (потврда од надлежен Основен суд). 

4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција-уверение од надле-
жен Основен суд-Оддел за прекршоци). 

5. Извод од судска регистрација на дејноста. 
6. Список на главни испораки во последните три 

години со количини на испорачана опрема и примачи. 
7. Список на вклучени технички лица (име, прези-

ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, сертифи-
кати и слично). 

8. Доказ дека целокупната понудена опрема е во 
согласност со стандардите на Република Македонија 

(сертификат или добиени атести од домашни и меѓу-
народни институти). 

9. Примерок од овластувањето на производителот 
за опремата која ја нуди и судски превод на македон-
ски јазик од истото. 

10. Банкарска гаранција во износ не помалку од 5% од 
вкупната вредност на набавката, со важност од 30 дена. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1. Понудата да се достави во еден оригинален при-
мерок, потпишана од страна на одговорно лице. 

2. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 
дена од денот на објавувањето на огласот на јавниот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето) од-
носно до 02.11.2001 година. 

3. Понудите кои ќе пристигнат по истекот на крај-
ниот рок и кои нема да бидат изработени според бара-
њата на овој повик, како и оние кои бидат несоодвет-
но комплетирани нема да бидат разгледувани. 

4. Понудата и другата документација се доставува-
ат во согласност со член 53 од Законот за јавни набав-
ки, на адреса Министерство за здравство на Република 
Македонија ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје. 

5. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Тендерската документација може да се подигне 
во просториите на Министерството за здравство, ул. 
"50-та Дивизија" бр. 6, Скопје (лице за контакт - дипл. 
правник Ана Петровска, тел. 128-052, секој работен 
ден од 10,00 до 14,00 часот, во времетраењето на јавни-
от повик). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за здравство на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА, 

РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДНОСНО САНАЦИЈА НА 
АМБУЛАНТИ ВО СЕЛСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за здравство на Репуб-

лика Македонија. 
2. Предмет на набавка: 
2.1. Изградба на здравствена станица во Сливовски 

Анови-Горна Дебарца; 
2.2. Реконструкција и доградба на амбуланта во с. 

Марена - Кавадарци; 
2.3. Санација и реконструкција на здравствен 

пункт во с. Тимјаник - Неготино; и 
2.4. Реконструкција на амбуланти во селата Саку-

ларци, Рудари и Страцин - Кратово. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

4. Содржина на понудата: 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
4.2. Цени на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерска документација како и вкупната це-
на со сите давачки; 

4.3. Рок на извршување на работите; 
4.4. Начин на плаќање; 
4.5. Фактор за непредвидени работи. 
5. Придружна документација: 
5.1. Доказ дека понудувачот е регистриран за вр-

шење на градежна дејност; 
5.2. Документ за бонитет на понудувачот; 
5.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај; 
5.4. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста. 
6. Тендерска документација: 
6.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во Министерството за здравство, секој работен ден 
во време на траењето на повикот; лице за контакт -
Катерина Ивановска, тел. 227-201; 
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6.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 1.000,00 денари неповра-
тен надомест на жиро-сметка бр. 40100-631-1669 Ми-
нистерство за здравство, ЕДБ. 4030990253804, депо-
нент Народна банка на Македонија, повик број 
723819-110. 

7. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
7.1. Вкупната цена за извршување на работите со 

потребните материјали и сите давачки; 
7.2. Рок за извршување на работите; 
7.3. Економско-финансиската способност и тех-

ничката и кадровската опременост на понудувачот. 
8. Доставување на понудите: 
8.1. Целокупната документација се доставува во зат-

ворено писмо на кое на предната страна треба да стои: 
"не отворај" и "пријава за јавен повик бр. 2/2001". 

8.2. Повикот трае 15 дена од денот на објавување-
то на огласот на јавниот повик (вклучувајќи го и де-
нот на објавувањето) односно до 05.11.2001 година; 

8.3. Понудувачите своите пријави треба да ги доста-
ват на адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Ди-
визија" бр. 6 - Скопје, за Комисијата за јавни набавки; 

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

8.5. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го врши Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за здравство во присуство 
на претставници на понудувачите, на ден 12.11.2001 го-
дина во 12,00 часот во просториите на Министерство-
то за здравство, сала за состаноци број 1, спрат III. 

8.6. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок како и оние што не се изработени спо-
ред барањата на овој повик нема да бидат разгледани. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, во согласност со член 15 и 
16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за здравство на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКА СТУДИЈА 

ВО КАРДИОЛОГИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач во постапката на отворениот повик 

бр. 03/2001 е Министерството за здравство со седиште 
во Скопје, на ул. "50-та Дивизија" бр. 6. 

1.2. Предмет на набавката е опрема за електрофи-
зиолошка студија во кардиологија за потребите на 
Клиниката за кардиологија при ЈЗО Клинички центар 
- Скопје. 

1.3. Набавката е неделлива. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни лица 
кои се регистрирани за вршење на дејноста-промет со 
медицинска опрема. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за опрема за електрофизио-
лошка студија во кардиологија. 

2.2. Тендерската документација, заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Министерството за здравство во неговото седиште, на 
ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден 
од 09,00 до 15,00 часот во времето на траење на јавни-
от повик (тел. 227-201). 

2.3. При подигањето на тендерската документација 
заинтересираните треба да уплатат 500,00 денари не-
повратен надомест на жиро-сметка 40100-631-1669 или 
на благајната на набавувачот. Единствен даночен број 
на набавувачот е 4030990253804, повикување број 
733819-110. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Обем и количина на набавката; 
- Цената за секоја позиција од набавката посебно 

како и вкупната цена на набавката со сите давачки из-
разена во евра; 

- Начинот на плаќање; 
- Гарантен рок; 
- Рок на испорака на опремата; 
- Банкарска гаранција заради обезбедување на ис-

полнување на договорот во висина од 30% од понуде-
ната вкупна цена. 

Рок на важноста на понудата е 30 дена од денот на 
отворањето. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Кон понудата задолжително се приложуваат: 
- Доказ за финансиската способност на понудува-

чот (документ за бонитет кој го издава институцијата 
за платен промет, согласно член 22 од Законот за јав-
ни набавки и согласно Правилникот за содржината на 
документот за бонитет); 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај/ликвида-
ција; 

- Доказ дека нема забрана за вршење на дејност; 
- Доказ за техничка способност согласно член 23, 

став 1 алинеја 1 до 5 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Вкупната цена за опремата која се 
набавува и сите давачки 50 бода, 

5.2. Гарантен рок на опремата 20 бода, 
5.3. Сервисирање на опремата после 

истекот на гарантниот рок 20 бода, 
5.4. Рок на испорака 10 бода. 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 

и 54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во 
еден оригинален примерок што треба да биде потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кое на предната страна 
треба да стои: "Не отворај" и "Пријава за јавен повик 
бр. 03/2001", согласно член 53 од Законот за јавни на-
бавки. 

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

6.4. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на адреса ул. "50-та Дивизија" бр. 6 во Скопје, за 
комисијата за јавни набавки во Министерството за 
здравство. 

7. РОКОВИ 
7.1. Повикот трае 15 дена од денот на објавување-

то на огласот за јавниот повик (вклучувајќи го и денот 
на објавувањето), односно до 05.11.2001 година. 

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
14.11.2001 година, во 12,00 часот во просториите на се-
диштето на Министерството за здравство-мала сала, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за здравство објаву-
ва 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 04-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик број 04-2001 

Министерството за здравство, со седиште на ул."50-та 
Дивизија" бр. 6. 
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1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавка за ре-
конструкција на фасада на Градска општа болница 
"Св. Наум Охридски" - Скопје. 

1.3. Финансирање: Министерство за здравство. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните предлози 

и тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на работата. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3 Извод од судска регистрација на понудувачот, 
согласно Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудува-
чи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дала институцијата за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22, став 3 од Законот за 
јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде 
оригинал или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него нема судска забрана за вршење на дејноста. 

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај и ликвидација. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ на кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кој понудувачот смета 
дека се битни за неговото претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот. 
3.2. Економско-финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои.не отворај" 

4.2. Ограничениот повик трае 21 ден, сметано од 
денот на објавувањето на ограничениот повик, а отво-
рањето на пријавите ќе се изврши на 13.11.2001 година 
во 12.00 часот во малата сала во Министерството за 
здравство. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на следната адреса: 

Министерство за здравство ул."50-та Дивизија" бр. 
6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт те-
лефон -02-227-194 и -02-227-201. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за здравство, без 
присуство на понудувачите. Понудувачите што ќе би-
дат претквалификувани ќе бидат поканети да ја по-
дигнат тендерската документација и да достават своја 
понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред барањата на ограничениот повик нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5770/3 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка е медицински потрошен ма-

теријал за хемодијализа (двојно лумен катетер сет за 
акутна и хронична дијализа), за потребите на јавните 
здравствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент На-
родна банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (ма-

гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чиј производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 
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- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
8.11.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за понатамошно разгледување и од-
лучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени 
комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа 
намена. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-5770/3". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

8.11.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

8.11.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот 
завод за статистика 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ И РЕП-

РОМАТЕРИЈАЛИ (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е 

Државниот завод за статистика - Скопје на ул. "Даме 
Груев" бр. 4. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
јавна набавка - набавка на канцелариски и друг вид 
репроматеријали. 

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 
на сите домашни и странски правни и физички лица. 

1.4. Постапката по овој отворен повик ќе се спро-
веде во согласност со одредбите од Законот за јавни 
набавки. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
2.1. Предмет на набавката: е прибирање понуди за 

јавна набавка - набавка на канцелариски и друг вид 
репроматеријали. 

2.2. Видот и количината на материјалите што ќе се 
набавуваат ќе бидат наведени во тендерската доку-
ментација. 

2.3. Предметот на набавката е делив така што по-
нудувачите можат да достават понуда за еден или по-
веќе од бараните материјали. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерска документација: 
- Преглед на канцелариски и друг вид репромате-

ријали што ќе се набавуваат во согласност со овој по-
вик по вид и количина. 

3.2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во седиштето на Др-
жавниот завод за статистика на адреса: ул. "Даме Гру-
ев" бр. 4, Скопје, секој работен ден од 7,30 до 15,30 ча-
сот, (канцеларија бр. 50) во времетраењето на јавниот 
повик. 

3.3. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи ќе ја добиваат без надомест. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; изведува-

чот на работите и евентуалните подизведувачи; 
- Поединечните цени, изразени во денари, за секоја 

од позициите наведени во тендерската документација, 
со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки вклучувајќи го и ДДВ. 

- Потекло на материјалите и назив на производи-
телот за секој од материјалите за кои се поднесува по-
нудата; 

- Рок на важност на понудата; 
- Гарантни рокови; и 
- Начин на плаќање. 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Со понудата понудувачот е должен да ја доста-

ви следната придружна документација: 
- Извод од судска регистрација; 
- Документ за бонитет издаден од Заводот за пла-

тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 32/98), Странските пону-
дувачи треба да достават сертификат за бонитет сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

- Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација издадена од надлежен суд. 

- Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

5.2. Претставниците на понудувачите на Комисија-
та за јавни набавки треба да и дадат писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање, согласно член 
29 од Законот за јавни набавки, во оригинал. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

6.1. Избор за најповолен понудувач ќе се врши по 
следните критериуми: 

- висина на цената 700 бодови, 
- квалитет 200 бодови, 
- начин и рок на испорака 50 бодови, 
- начин на плаќање 50 бодови. 
Вкупно 1000 бодови. 
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6.2. Набавувачот бодирањето и изборот ќе го врши 
одделно за секоја од позициите наведени во тендер-
ската документација. 

7. НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 

7.1. Понудувачите во согласност со член 54 став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

7.2. Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки. 

7.3. Краен рок за доставување на понудата е до 8 
ноември 2001 година во 12,00 часот. 

7.4. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во писарницата на адреса: Државен завод за ста-
тистика, ул. "Даме Груев" бр. 4, Скопје. 

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

8.11.2001 година, во просториите на Државниот завод за 
статистика, ул. "Даме Груев" бр. 4, во 12, 00 часот во 
присуство на овластени преставници на понудувачите. 

8.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на нарачателот нема да се разгледуваат. 

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

Телефон за дополнителни информации 02 295-850. 

Комисија за јавни набавки 

О Б J А В И 

Врз основа на член 21 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за телекомуникациите - пре-
чистен текст ("Сл. весник на РМ" бр. 17/98), на пред-
лог на Управата за телекомуникации, Министерство-
то з а транспорт и врски издава 

О Б J А В А 
ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА САТЕЛИТСКИ ПЕР-

СОНАЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ (S-PCS) 
1. Се доделува концесија за вршење на јавна теле-

комуникациска услуга - Сателитски персонални кому-
никациски услуги (S-PCS) на територијата на Републи-
ка Македонија. 

2. Право на концесија имаат домашни и странски 
правни и физички лица. 

3. Концесијата се доделува за време од десет (10) 
години, сметано од денот на потпишувањето на Дого-
ворот за концесија. 

4. За издадената концесија се плаќа надоместок и тоа: 
- еднократен надоместок во висина од 10.000 ДЕМ, 

во денарска противвредност; 
- годишен надоместок за користење на доделениот 

радиофреквенциски опсег во висина од 1000 бодо-
ви/1 MHz. 

5. Надоместокот од точка 4 се плаќа според усло-
вите утврдени во тендер документацијата. 

6. Тендер документацијата за условите и роковите за 
вршење на услугата од точка 1 на оваа објава, може да се 
подигне во Министерството за транспорт и врски - Управа 
за телекомуникации, на ул. "Даме Груев" бр. 1 - Скопје. 

7. За подигање на тендер документацијата се плаќа 
еднократен надоместок во висина од 300 ДЕМ во де-
нарска противвредност, по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на плаќање-
то на жиро сметка број 40100-787-2297 на има Управа 
за телекомуникации, со даночен број 4030998401098. 

8. Барање за добивање концесија може да поднесат 
само правни и физички лица кои ќе подигнат тендер 
документација. 

9. Барањето заедно со потребните документи утвр-
дени во тендер-документацијата се доставува до Упра-
вата за телекомуникации, во рок од 60 дена од денот 
на нејзиното подигање. 

10. Барањата кои не се предадени во рокот утврден 
во точка 9 на оваа објава, како и оние кои не се изра-
ботени според условите утврдени во тендер докумен-
тацијата нема да бидат разгледувани. 

11. Секое лице од точка 2 може да поднесе само ед-
но барање за добивање концесија. 

12. Бројот на концесиите не е ограничен. 

Министерство за транспорт и врски 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

К О Е Ф И Ц Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2001 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во 
септември 2001 година во однос на август 2001 година 
е -0,004. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е -0,004. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во септември 
2001 година во однос на истиот месец од претходната 
година изнесува 0,009. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на септември 2001 
година во однос на просекот на животните трошоци 
во Република Македонија во 2000 година е 0,053. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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1485. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2001 година 4803 

1486. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија 4804 

1487. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 80/2001 од 12 септем-
ври 2001 година 4804 
Објава за условите и роковите за доделува-
ње концесија за вршење на Сателитски 
персонални комуникациски услуги (S-PCS). 4818 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец септември 
2001 година 4818 
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