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1718. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 
1, 2, и 3 од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот 
на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЦИ-ЧЛЕНОВИ НА 
ТАКАНАРЕЧЕНАТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА, 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ 
I 

Се ослободуваат од кривично гонење обвинетите 
лица: 

1. Вурхан Мустафа Муртезани 
2. Аљи Ибраим Риза 
3. Камуран Исмет Рецепи 
4. Фатмир Ружди Садики 
5. Абдураман Нури Екрем 
6. Мамут Исмаил Исмаили 
7. Садедин Емин Емини 
8. Азис Абедин Рецепи 
9. Ајрула Ајрула Хазби 
10. Фаруш Хусеин Мемеди 
11. Муртезан Мустафа Муртезани. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Вр. 07-1754 
14 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р 

II 
За особено значајни повеќегодишни остварувања 

за унапредување и придонес во областа на здравство-
то, наградата се доделува на: 

1. проф. д-р Димитар Тевчев, радиолог од Скопје и 
2. книгата "Клиничка трауматологија" од автори-

те: проф. д-р Илија Тодоров, проф д-р Спасе Јовков-
ски, проф. д-р Владимир Георгиев, асс. д-р Владо Јова-
новски, проф. д-р Вожидар Гавриловски, доц. д-р Зо-
ран Спировски и проф. д-р Војана Тодорова. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Вр. 07-4130/2 Претседател 
10 декември 2001 година на Одборот за доделување на 

Скопје наградата " Климент Охридски", 
д-р Сотир Голабовски, с.р. 

1719. 
Врз основа на членовите 1, 5 и 12 од Законот за ре-

публичките награди ("Службен весник на СРМ" број 
40/87, 36/89 и "Службен весник на Република Македо-
нија" број 82/99), Одборот за доделување на наградата 
"Климент Охридски", на седницата одржана на 22 но-
ември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" ВО 2001 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНА-
ЧАЈНИ ПОВЕЌЕГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРИДОНЕС ВО ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА И ЗДРАВСТВОТО ОД 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За особено значајни повеќегодишни остварувања 

за унапредување и придонес во областа на културата и 
уметноста, наградата се доделува на: 

1. акад. Тодор Скаловски, композитор, диригент и 
музиколог од Скопје; 

2. Милка Ефтимова, оперска певица, концертен 
уметник и педагог од Скопје; 

3. д-р Михајло Георгиевски, истражувач и проучу-
вач на македонското книжевно културно-историско 
наследство од Скопје и 

4. Јован Котески, писател (постхумно) од Скопје. 

1720. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000) и член 1 од Одлука-
та за формирање на Координативно тело за одвивање 
на подготовките и активностите во Република Маке-
донија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 
2004 година ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 52/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 декември 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНА-
ТИВНОТО ТЕЛО ЗА ОДВИВАЊЕ ЗА ПОДГОТОВ-
КИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМ-

ПИЈАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА 

1. За членови на Координативното тело за одвива-
ње за подготовките и активностите во Република Ма-
кедонија околу одржувањето на Олимпијадата во 
Атина 2004 година, се определуваат: 

- Цабир Ахмети, раководител на Сектор во Аген-
цијата за информации, 

- Михајло Васиќ, вработен во Секторот за сообра-
ќај и инфраструктура во Министерството за тран-
спорт и врски, 

- Ивон Величковски, заменик на директорот на 
Агенцијата за млади и спорт, 

- Светлана Ѓорѓева, раководител на Македонскиот 
информативен центар за животна средина во Минис-
терството за животна средина и просторно планира-
ње, 

- Руши Исмаини, вработен во ЈП за поштенски со-
обраќај, "Македонска пошта" - Подружница - Тетово, 

- Ванчо Каргов, државен секретар во Министерс-
твото за финансии, 

- Јове Кекеновски, државен секретар во Минис-
терството за животна средина и просторно планира-
ње, 

- Скендер Красниќи, дипл.инж.арх.помошник ра-
ководител на Сектор во Министерството за транспорт 
и врски, 
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- Ирина Кроткова, советник за билатерална сора-
ботка во Одделението за меѓународна соработка во 
Министерството за култура, 

- Драган Мартиновски, државен советник во Ми-
нистерството за финансии, 

- Јанко Николовски раководител на Сектор за јав-
но и интерно информирање во Агенцијата за инфор-
мации, 

- Коста Пантев, началник во Секторот за станбе-
но-комунални работи и инфраструктура во Минис-
терството за транспорт и врски, 

- Душко Поповски, директор на Бирото за туризам 
во Министерството за економија, 

- Зорица Смилева, раководител на Одделение во 
Министерството за економија, 

- Оливер Шамбевски, помошник на раководителот 
на Секторот за творештво и заштита на културното 
наследство во Министерството за култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-4378/9 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1721. 
Врз основа на член 43 од Законот за платниот про-

мет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН 
ПРОМЕТ 

1. Се разрешува Стефче Стефаноски од должноста 
заменик на директорот на Заводот за платен промет, 
заклучно со 15.09.2001 година. 

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 17-5372/2 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1722. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

јавно претпријатие Македонска радиодифузија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 6/98) и член 
25 од Законот за основање на јавно претпријатие Ма-
кедонска радиотелевизија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 6/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ПО-

РАНЕШНОТО ЈАВНО ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ "МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА" 

1. Од должноста членови на Комисијата за делбен 
биланс на поранешното Јавно дифузно претпријатие 
"Македонска радиотелевизија" се разрешуваат: 

- Миле Петрушевски, 
- Душан Караманолевски, 
- Имер Исмаили. 
2. За членови на Комисијата за делбен биланс на 

поранешното Јавно дифузно претпријатие "Македон-
ска радиотелевизија" се именуваат: 

- Цена Георгиева, финансов директор на МРТ, 
- Тодор Малезански, помошник на генералниот ди-

ректор на МРТ за правни прашања, 
- Миљаим Љатифи, уредник-коментатор во Редак-

ција за емисии на албански јазик во Информативна 
програма на МТВ. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6566/2 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1723. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 

1. Се разрешува м-р Љупчо Несторовски од дол-
жноста директор на Државниот инспекторат за шу-
марство и ловство, поради заминување на друга дол-
жност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7053/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1724. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните па-

тишта ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/96, 40/99 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИС-
ТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 

1. Петар Евросимовски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и 
регионални патишта - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за ма-
гистрални и регионални патишта - Скопје се именува 
Кети Котева. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-6005/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1725. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 декември 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИН-
Ф ОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА МИА - СКОПЈЕ, ОД 

РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

1. Соња Трајковска се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Македонска информативна агенција МИА - Скопје, 
поради заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Македонска информативна агенција МИА -
Скопје, од редот на вработените се именува Валентин 
Јанковски, организатор на работа. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-6228/2 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1726. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "КОЛЕ 
НЕДЕЛКОВСКИ" - СКОПЈЕ 

1. Софче Димитрова се разрешува од должноста 
член на Училишниот одбор на ОУ "Коле Неделков-
ски" - Скопје. 

2. За член на Училишниот одбор на ОУ "Коле Не-
делковски" - Скопје се именува Југослав Србиновски, 
раководител на Сектор во Министерството за тран-
спорт и врски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-56/8 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1727. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ " КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ" - ВЕЛЕС 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ "Кирил и Методиј" - Велес се разрешуваат: 

- Филимон Јанев, 
- Венко Стојановски. 
2. За член на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и 

Методиј" - Велес се именуваат: 
- Благој Каракачанов, професор во ОМУ "Киро 

Димов" - Велес, 
- Биљана Караѓозова, доктор на медицина, врабо-

тена во Медицинскиот центар - Велес. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-56/10 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1728. 
Врз основа на член 63 од Законот за Народна бан-

ка на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и 37/98), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
XCIII седница одржана на 13.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТ-
НИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ 
1. Одлуката за начинот на извршување на платни-

от промет со инструменти за плаќање што гласат на 
големи износи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 50/97, 13/98, 24/00, 41/01) престанува да ва-
жи на 31.12.2001 година. 

О.бр .02-15/XCIII-2/2001 Претседател 
13 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за укинување на 

издршка по тужба на тужителот Златко Ивановски 
ул. "Скоевска" бр. 54, Скопје против тужената Веро-
ника Ивановска со непозната адреса на живеење. 

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа на град Скопје бр. 3020-566 од 12.11.2001 
година, за посебен старател на тужената Вероника 
Ивановска поставена е Лела Стојкова, адвокат од 
Скопје, ТЦ Мавровка, локал 9. 

Посебниот старател ќе се грижи за интересите на 
Вероника Ивановска се до нејзиното појавување во 
судот, односно нејзин полномошник или законски зас-
тапник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, X. П. бр. 483/01. 
(30012) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 

тужба на тужителот Маневски Трипун од с. Труба-
рево против тужениот Стојановиќ Петар со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот како би 
можел судот да го извести за тужбата и другите дока-
зи, во спротивно судот за него ќе постави привремен 
старател од редот на адвокатите. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 
714/00. (30352) 

Пред овој суд се води постапка за долг по тужба на 
тужителот Фонче Пешински од Скопје, против туже-
ните Убавка Стојчева и Боге Стојчев двајцата од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социј-
ална работа на општините на град Скопје, бр. 3020- 
653 од 31.10.2001 година, за времен старател на 
тужените Убавка Стојчева и Боге Стојчев двајцата 
од Скопје, сега со непозната адреса на живеење е 
поставен адвокатот Фани Михајловска ул. 
"Лермонтова" бр. 3. 

Привремениот старател ќе ги застапува тужените 
пред судот и ќе ги штити нивните права во поведената 
постапка за долг се додека тужените или нивниот пол-
номошник не се јави пред судот, а до правосилното 
окончување на спорот. 

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 

2232/00. (30507) 

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак 
по тужба на тужителот Даница Николоска од Скопје, 
ул. "Хо Ши Мин" бр. 112-а, против тужениот Никола 
Николоски од Прилеп, со непозаната адреса. 
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Се повикува тужениот Никола Николоски во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на РМ", да се јави во судот и да ја достави точ-
ната адреса на живеење, а во спротивно ќе му се пос-
тави привремен застапник кој ќе ги штити неговите 
интереси се до правосилното окончување на постапка-
та пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 
2332/00. (30756) 

Пред овој суд е во тек постапка за поништување на 
договор по тужбата на тужителката Бунгуровска Зо-
рица од Скопје, против тужената Апостолова Дугалиќ 
Грозданка со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Апостолова Дугалиќ Гроз-
данка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", да се јави во овој суд или во 
истиот рок да ја достави својата точна, сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужената не постапи по налог на овој суд 
ќе му биде поставен привремен старател Иванка Јаки-
мовска адвокат од Скопје, која ќе ги застапува негови-
те интереси до правосилното окончување на постап-
ката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 551/01. 
(30810) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Во Трговскиот регистар на Основниот суд во 

Битола на ден 05.12.2001 година, е запишана намерата 
за намалување на основната главница на Друштвото 
за производство, трговија и превоз на патници со так-
си возила Светлана Кондинска СВЕТЛЕ КОМЕРЦ 
ДООЕЛ увоз - извоз Битола и ги повикува сите дове-
рители да ги истакнат своите побарувања бидејќи 
Друштвото е согласно да им ги плати побарувањата 
или да им даде гаранција. 

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

Од Основниот суд во Битола. (30746) 

Во постапката по предметот на Основниот суд во 
Битола, П. бр. 2177/99 за застапување по тужба на ту-
жителот ПП "Транс - Унионшпед - Битола, бул. "1-ви 
Мај" бр. 106-а, против тужениот Драган Ангелевски 
од Скопје, со непозната адреса. На тужениот Драган 
Ангелевски му се одредува привремен застапник адво-
катот Ангелина Јошевска од Битола. 

Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник и ќе ги врши се додека 
тужениот или неговиот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 2177/99. (30579) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителката Султана родена Асани 
Лутвиу од Гостивар, ул. "Боге Велјаноски" бр. 52, про-
тив тужениот Накил роден Незири Лутвиу од Гости-
вар, со непозната адреса во Република Италија. 

Бидејќи тужениот Накил Лутвиу се наоѓа на време-
на работа во Република Италија, со непозната адреса, 
а поради потребите на постапката на тужениот му се 
поставува привремен застапник кој ќе ги штити пра-
вата и интересите на тужениот во постапката. 

За привремен застапник на тужениот му се поставу-
ва од редовите на адвокатите Елези Ферат од Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 827/01. (30600) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци, во тек е постап-

ка за неосновано збогатување, вредност 38.000,00 де-
нари и тоа по тужбата на тужителот Џамбазов Коле 
од с. Марена, против тужениот Гогов Гого од Кава-
дарци, ул. "Шишка" бр. 64. 

За привремен застапник на тужениот кој е со не-
позната адреса на живеење и престојување во Грција, 
се поставува адвокатот Ѓуро Стојановиќ од Кавадар-
ци. 

Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застаспник и ќе ги врши се додека 
тужениот не се појави во судот, односно додека од 
органот за старателство не му биде поставен 
старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр.365/00.(30883) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево, се води граѓанска 

постапка за утврдување право на сопственост по пат 
на градба по тужба на тужителот Зоран Кацески од 
Кичево, ул. "М. Тито" бб застапуван од полномошник 
адвокатот Гоце Ацески од Кичево, против тужените 
Виолета, Стефан и Наталија Стојаноски, од Кичево и 
Бравчиќ Благица од Кичево, сите со непозната адреса 
на живеење и престојување , а спрема извештајот на 
ОВР - Кичево бр. 25.8.5/2853 од 05.10.2001 година, како 
и против тужената Елена Стојаноска од Кичево, ул. 
"М. Тито" бр. 119. 

Во смисла на член 78, член 79 и 80 од Законот за 
парнична постапка на тужените Виолета Стојаноска, 
Стефан Стојаноски, Наталија Стојаноска, Благица 
Бравчиќ сите од Кичево, а сега со непозната адреса на 
живеење им се поставува адвокатот Златко Додоски 
од Кичево кој ќе ги застапува интересите на тужените 
се додека тие или нивниот застапник не се појават 
пред судот се до правосилното окончување на постап-
ката. По овој предмет е закажана расправа за ден 
24.12.2001 година во 11,40 часот. 

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 101/99. (30673) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за 

развод на брак по тужба на тужителот Али Алили од 
с. Никуштак - Куманово, против тужената Атиџе 
Алили моминско Алити од Куманово, сега во 
странство со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот е 60.000 денари. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење, 
од Основниот суд во Куманово на тужената Атиџе 
Алили моминско Алити Куманово и се поставува 
времен застапник адвокатот Лидија Велиновска од 
Куманово, која што ќе ја застапува тужената се доде-
ка таа или нејзиниот полномошник не се појават пред 
овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, I. Пж. бр. 09- 
1328/01. (30722) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Основниот суд во Прилеп, води постапка за прогла-

сување на исчезнато лице за умрено, го повикува Гли-
гур Димов Кондоски од Прилеп, роден во 1902 година, 
во Прилеп, а по сознанија на предлагачот загинат во 
Букурешт - Романија во 1977 година, да се јави во 
Основниот суд во Прилеп, како и секој друг што знае 
за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ". 

По истекот на овој рок, лицето Глигур Кондоски ќе 
биде прогласено за умрено. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р. бр. 522/01. (30674) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по 

тужба на тужетелот Имери Садри од с. Челопек, Те-
товско, против тужениот Елези Ибрахим од с. Чело-
пек сега во СР-Германија, со непозната адреса. 
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Се поканува тужениот во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", да се јави пред судот, ја посочи неговата адре-
са или одреди свој полномошник кој ќе се грижи за не-
говате права и интереси до правосилното завршување 
на постапката. 

Во спротивно по протек на овој рок, судот преку 
ЦСР - Тетово ќе бара одредување на времен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси во пос-
тапката по предметот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 714/01. (30574) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по-
ради исполнување на договор по тужба на тужителите 
Ѓорѓевски Роберт и Ѓорѓевска Благуња двајцата од с. 
Теарце, против тужените Крстески Илија, Крстески 
Веселин и Стојковски Јордан сите од с. Теарце, а сега 
со непозната адреса. 

Бидејќи тужените Крстески Веселин и Стојковски 
Јордан, се со непозната адреса за истите да биде обја-
вен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот се јават во судот или да 
одредат свој полномошник, а во спротивно на истите 
ќе им биде поставен времен старател преку Центарот 
за социјална работа Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 816/01. (30575) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 
исполнување на договор по тужба на тужителот Абди 
Мехмед од с. Теарце, против тужените Никушевски 
Мирко од с. Отушиште, сега моментално се наоѓа во 
Банат - Србија, со непозната адреса, Никушевски 
Петре и Никушевски Аце двајцата од с. Отушиште, 
сега се наоѓаат во Англија, со непозната адреса и Спи-
ровска Роска од с. Теарце, сега моментално се наоѓа 
во Германија, со непозната адреса. Вредност 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" да се јават пред судот, да ги посочат нив-
ните адреси или одредат нивните полномошници кои 
ќе ги застапуваат пред судот до правосилното завршу-
вање на постапката по предметот. 

Во спротивно по истекот на рокот судот преку ЦСР 
- Тетово, ќе бара поставување на времен старател за 
тужените, кој ќе ги застапува во постапката по пред-
метот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 664/01. (30576) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води бракоразво-
ден спор по тужба на Кибрије Бајрами родена Етеми 
од Тетово, ул. "Орце Николов" бр. 5, против Шемсе-
дин Бајрами од Београд. 

Се повикува тужениот Шемседин Исмаилхаки Бај-
рами од Београд со непозната адреса да се јави во 
Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" или да 
одреди полномошник, а во спротивно преку Центарот 
за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува до правосил-
ното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 592/01. (30577) 

Пред овој суд се води спор за раскинување на дого-
вор, на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ, ЦО Скопје, подра-
чна единица Тетово, против Поповиќ Нинослав од Те-
тово, а сега со непозната адреса во СР Југославија. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" да дос-
тави адреса на судот или назначи свој застапник, во 
спротивно ќе му биде поставен времен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1380/00. (30578) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 377/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-54048-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар усогласувањето со Законот за заштита на деца на 
Јавната установа за деца - Детска градинка СРНИЧ-
КА - Скопје, бул. "Јане Сандански" бб, Скопје. 

Основач: Влада на РМ. 
Дејности: згрижување и воспитание на деца од пре-

дучилишна возраст кое се обезбедува и остварува во 
детската градинка преку: згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитание, образование, спортско рекреа-
тивни, културно-забавни активности, мерки и актив-
ности за подобрување и зачување на здравјето и за по-
ттикнување на интелектуалниот и социјалниот развој 
на детето до 7 години живот, односно до вклучување 
во основно образование. Детската градинка: органи-
зира згрижување и воспитание и за деца со пречки во 
физичкиот или психичкиот развој, обезбедува престој 
и исхрана и за деца над 7 години до 10 години живот, 
организира и други скратени вонинституционални 
форми за згрижување и воспитание и за деца кои не се 
опфатени со згрижување и воспитание во детската 
градинка, одделни услуги од својата дејност организи-
ра и во други просторни услови, дава одредени услуги 
на деца и семејства, организира и повремено чување 
на деца во домашни услови, организира и други инсти-
туционални активности за задоволување на специфич-
ните интереси и потреби на детето, и дава услуги и од 
повисок квалитет од утврдениот со стандардите и нор-
мативите за вршење на дејноста. 

Овластувањата во правниот промет со трети лица 
се неограничени. 

Вршител на должност директор е Тодорка Грпчев-
ска, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
377/01. (29030) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег. бр. 76/01 од 03.10.2001 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Центар за развој на граѓанско оп-
штество-Скопје скратено име ЦРГО-Скопје под III 
Рег. бр. 76/01 од 03.10.2001 година со седиште на ул. 
"Михаил и Ефрихиј" бр. 27, Скопје. 

Дејноста на здружението е: развој на демократија-
та и цивилното општество, продлабочување на демок-
ратските процеси, демократска непартиска едукација, 
промовирање на човековите права и слободи, заштита 
на основните човекови права и слободи, набљудување 
на локалните и националните граѓански избори, раз-
вивање на меѓуетничките и меѓународните односи и 
продлабочување на меѓуетничката толеранција, рабо-
та на проекти, организирање семинари летни школи, 
детски и младински центри за едукација и правилна 
примена на демократијата меѓу младите и др. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Цента-
рот за развој на граѓанско општество - Скопје се стек-
нува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег. бр. 
76/01. (30406) 

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф.бр. 
11/2001 од 27.07.2001 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации здружението 
со назив МЛАДИНСКИ ФОРУМ "ОКО" од Струга, 
или скратен назив на Здружението "МФ-ОКО" од 
Струга. 
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Основна цел на Здружението е остварување на 
економски, социјални, културни, научни, стручни, тех-
нички, хуманитарни, образовни, спортски и други пра-
ва, интереси и уверувања во согласност со Уставот и 
Законот, зближување на младите луѓе на рамноправ-
на основа без разлика на нивната национална, верска 
и социјалноекономска припадност, афирмација на 
младите луѓе, создавање и градење цврста мулти-ет-
ничка култура, воспоставување на традиционални и 
морални доблести кај младите луѓе и поттикнување на 
меѓународното пријателство и дијалог врз принципот 
на рамноправност и меѓусебно почитување. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, ул. 
"Димче Ковачески" бр. 1/13. 

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 11/2001. 
(30580) 

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф.бр. 
13/2001 од 17.10.2001 година, го запиша во регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации здружението со 
назив Еколошко друштво "ОКТИСИ 2001" од с. Ок-
тиси. 

Здружението има за цел заштита на природата и 
животната средина, развивање на еколошката свест 
на граѓаните, работните луѓе, учениците и студентите, 
како и заштита на природните реткости во регионот и 
пошироко. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Октиси. 
Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 13/2001. 

(30581) 

Основниот суд во Струга со решение Рег.згф. бр. 
12/2001 од 14.09.2001 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации здружението со 
назив: Невладина организација за културна иницијати-
ва " МЕДИ А АРТ ЕКСПЛОРЕР" од Струга. 

Здружението е невладина организација за култур-
на иницијатива формирано со слободно здружување 
на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласу-
вање на своите интереси и уверувања и заради врше-
ње на дејности и активности за унапредување на кул-
турниот живот, еколошката свест и демократските 
односи во Струга. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Мите 
Димоски" бр. 11 во Струга. 

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 12/2001. 
(30582) 

Основниот суд во Струга со решение Рег.згф.бр. 
14/2001 од 26.11.2001 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации здружението со 
назив: Здружение за европска интеграција "МИКК-
СИА е РЕ" од Струга. 

Здружението има за цел промовирање, создавање 
и развивање соработка, меѓусебно разбирање и толе-
ранција, почит, заеднички и индивидуални контакти 
помеѓу граѓаните односно младите од регионот на оп-
штина Струга - РМ и пошироко. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 14/2001. 

(30583) 

Со решение Згф.бр. 32/2001 од 26.09.2001 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 32 за 
2001 година се запишува: 

- Здружение на хендикепирани лица "МИЛОСРД-
НО СРЦЕ" - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан 
Стојанов" бр. 10 во Пробиштип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 32/2001. 
(30584) 

Со решение Згф.бр. 34/2001 од 15.10.2001 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 34 за 
2001 година се запишува: 

- Хуманитарно здружение за борба против дрога и 
алкохол "АЛФА" - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Пи-
ринска" бр. 58 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и целата територија 
на РМ. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 34/2001. 
(30585) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
1/2001 од 11.01.2001 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението за производство 
и преработка на маслодајни култури - Св. Николе на 
ул. "Маршал Тито" бр. 18. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30588) 

Основниот суд во Св. Николе,со решение бр. 
4/2001 од 23.01.2001 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации со име: Здружение за развој на 
мали и средни претпријатија "Св. Николе" - Св. Нико-
ле, ул. "Маршал Тито" бб. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30589) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
5/2001 од 24.01.2001 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации со име: Регионален сојуз на одгледува-
чи на говеда "Македонско Млеко" со седиште во Св. 
Николе на ул. "Плоштад Илинден" бр. бб. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30590) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
6/2001 од 05.02.2001 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, здружението на граѓани со име: Те-
ниски клуб "ЗОРА" - Св. Николе, ул. "Маршал Тито" 
бр. 62. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30591) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
8/2001 од 28.03.2001 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, здружението на граѓани со име 
Здружение на власи "КАЛИН-КАМЕН" - Св. Нико-
ле, ул. "Вера Циривири" бр. 17. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30592) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
12/2001 од 03.09.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, здружението на одгледувачи на до-
машни зајаци "КАЛИФОРНИЈА" - Св. Николе, ул. 
"Сутјеска" бр. 67. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30593) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
13/2001 од 14.09.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 
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Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации, фондацијата за обнова и развој на Овче По-
ле - Св. Николе со седиште на ул. "Цветан Димов" бр. 3. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30594) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
14/2001 од 27.09.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, Асоцијација на здруженија на граѓа-
ни од општини кои имаат усвоено локални еколошки 
акциони планови - ЛЕАП со седиште во Св. Николе 
на ул. "Пионерска" бр. 13. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30596) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
15/2001 од 01.11.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, здружение на граѓани со име: Фуд-
балски клуб "ОВЧЕ ПОЛЕ - ЈУНИОРИ" - Св. Нико-
ле, ул. "Кочо Рацин" бб. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30597) 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 08.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г.бр. 
172/01. (30641) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1139 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение за негување на староградската песна 
"ЛИРА", со седиште во Скопје, ул. "Цветан Димов" 
бр. 116. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обнова на цркви и манастири во Републи-
ка Македонија и изградба на цркви и манастири во Р. 
Македонија, во соработка со Македонската правос-
лавна црква како и соработка со слични здруженија во 
правецот за обновата на стари цркви и манастири и 
изградба на нови цркви и манастири во Република Ма-
кедонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 16.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 
196/01. (30644) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
16/2001 од 07.11.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, здружение на граѓани со име: Оп-
штинска организација на Црвен крст - Св. Николе, ул. 
"Велко Влаховиќ" бр. 38-а. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30598) 

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 
17/2001 од 21.11.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Да се запише во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, здружението со име: "Центар за 
проучување и унапредување на мирот" - Св. Николе, 
ул. "Маршал Тито" бр. 90. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (30599) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1141 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани ЛИБРА 2001 од Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 19/42. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промоција и унапредување на човековите 
права, јакнење на граѓанското општество и демократ-
ските институции, унапредување на меѓунационалните 
односи, организирање и приредување на културни, 
спортски и други видови манифестации како и сора-
ботка со разни владини и невладини организации на 
локално, национално и меѓународно ниво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г.бр. 
199/01. (30638) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1135 се запишува здружението на гра-
ѓани "ГРУПА ЗА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА", 
со седиште во Скопје, ул. "Леринска" бр. 17а. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на следење на состојбата со остварувањето 
на граѓанските права преку формирање на центри за 
мониторинг, унапредување и заштита на граѓанските 
права, вклучување во разни истражувања од оваа об-
ласт, заштита на животната средина како и соработка 
со други сродни друштва и институции во Градот, Ре-
публика Македонија и во странство. 

Во регистарот на странски организации под Рег. 
бр. 107 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација Непрофитабилна 
асоцијација "АЛИСЕИ", со седиште во Милано - Ре-
публика Италија. 

Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Непрофитабилна асоцијација АЛИСЕИ, е во 
Скопје на ул. "Партизански Одреди" бр. 26 влез 2 стан 
3. 

Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Непрофитабилна асоцијација 
"АЛИСЕИ" од Милано - Република Италија, ќе се од-
несуваат на давање помош во лекови и санитетски ма-
теријали, компјутерска опрема, реконструкција на ам-
булантите во регионите на Куманово, Скопје и Тето-
во, помош за реконструкција на школите во региони-
те на Куманово, Скопје и Тетово, набавка на амбулан-
тно возило за прва помош како и помош за реконс-
трукција на куќите разурнати од последиците на бор-
бите во Македонија и тоа во регионите на Куманово, 
Скопје и Тетово. 

Подружницата на странската организација Непро-
фитабилна асоцијација "Алисеи", стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 21.11.2001 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр. 11/01. 
(30647) 

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ.бр. 
18/2001 од 29.11.2001 година го запишува следното: 

Се запишува основање на здружение на граѓани -
Сојуз на спортови во Кичево, со седиште во Кичево во 
просториите на ФК - "НАПРЕДОК" од Кичево. 

Цели и задачи на здружението е утврдување на ос-
новната заедничка политика за развој на спортот во 
Кичево, поттикнување, омасување и развој на спортот 
и спортско рекреативните активности, помагање и по-
држување на спортските активности и асоцијации, 
стимулирање развој на училишните друштва, секции и 
спортски школи, соработува со училиштата, спорт-
ските организации, клубови и друго. 

Здружението на граѓани ќе дејствува на подрачје-
то на Општина Кичево. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Благоја Деспотоски од Кичево. 

Здружението се стекнува со својство на правно ли-
це од 29.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 18/2001. 
(30662) 
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Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ.бр. 
14/2001 од 18.10.2001 година го огласува следното: 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции се запишува основањето на здружението на земјо-
делски производители "ВИНОЖИТО" од Кичево, со 
седиште на ул. "Димитар Влахов" бр. 3. 

Целите и задачите на здружението се: негување, 
развивање и творечко поврзување на трудот заради 
непосредно согледување на достигнувањата во одгле-
дувањето и негувањето на земјоделското производ-
ство, организирање предавања, семинари и курсеви, 
учество на натпревари, саеми, изложби и други собири 
во земјата и странство, унапредување на производс-
твото преку непосредно сознавање на одгледувачите 
со најсовремените агротехнички и зоотехнички мер-
ки, приоритетно ангажирање на сите релевантни фак-
тори за научно проучување и согледување на компа-
ративните предности за одгледување на житни, гради-
нарски, овошни култури, сточарство и пчеларство во 
Општината, согледување на состојбите со водата и 
водната мрежа и др. 

Здружението на граѓани ќе дејствува на територи-
јата на Општина Кичево. 

Лицето овластено за застапување и претставување 
на претпријатието е Миле Грозданоски од Кичево. 

Здружението се стекнува со својство на правно ли-
це сметано од 18.10.2001 година. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 14/2001. 
(30664) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 330/01 од 28.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие "БЕСА-ТЕХ" ДОО Скопје, со седиште 
на ул. "Алија Авдовиќ" бр. 18, со жиро сметка 40110- 
601-349298 и регистарска влошка 1-63069-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува, па се заклучува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "БЕСА-ТЕХ" од Скопје се зак-
лучува. По правосилноста на решението, должникот 
да се брише од регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30261) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 348/01 од 28.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги "ЗИМРИТ КОМЕРЦ" 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул."Шуто Оризари" бр. 48, со жиро сметка 40100-601- 
465871 и регистарска влошка 02032836?-8-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги "ЗИМРИТ 
КОМЕРЦ" ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. По право-
силноста на решението, должникот да се брише од ре-
гистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30262) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 342/01 од 28.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Самостојна за-
ботехничка лабораторија "АРТ ДЕНТАЛ" Скопје, со 
седиште на ул. "Димо Хаци Димов" бр. 28, со жиро 
сметка 40100-603-30276 и регистарска влошка 1-69939- 
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Са-
мостојна заботехничка лабораторија "АРТ ДЕНТАЛ" 
Скопје, се заклучува. По правосилноста на решение-
то, должникот да се брише од регистарот кој го води 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 420/01 од 21.11.2001 го-
дина отворена е стечајна постапка над должникот 
друштво за трговија на големо и мало "ЗИМЕКС" Зо-
ран и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "Дебарца " 
бр. 36, и жиро сметка број 40100-601-159924, па истата 
не се спроведува и се заклучува отворената стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија на голе-
мо и мало "ЗИМЕКС" Зоран и други ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30320) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 384/01 од 05.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Таксист Ристо 
Киро Николов ТП "КАПРИ" Скопје, со седиште на 
ул."Карл Либкнехт" бр. 13-б, со жиро сметка 40110- 
601-391259 и регистарска влошка 1-68930-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Так-
сист Ристо Киро Николов ТП "КАПРИ" Скопје, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30407) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 241/01 од 09.10.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало "ДРАГОМИР" увоз-из-
воз ЦО, со седиште на ул."Филип Филиповиќ " бр. 12, 
со жиро сметка 40110-601-120053, како и број на ре-
гистарска влошка 1-17465-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ДРАГО-
МИР" увоз-извоз ЦО се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30405) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 381/01 од 27.11.2001 година, се по-
ведува претходна постапка за утврдување на причини-
те за отворање на стечајна постапка на должникот 
З З КАРАЦИЦА с. Патишка река, Скопје со жиро 
сметка 40100-601-17980. 

За стечаен судија се определува Снежана Трповска 
судија при овој суд и член на стечајниот совет. Се за-
кажува рочиште поради изјаснување по предлогот за 
отворање на стечајна постапка на 14.12.2001 година во 
10,00 часот во барака бр. 4 соба бр. 5 при овој суд. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Симон 
Михајловски од Скопје, ул."Белишка" бр. 18-а. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
ги заштити и одржува имотот на должникот да про-
должи со водење на претпријатието на должникот се 
до донесување на одлука за отворање на стечајна пос-
тапка и да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците на постапката. Се задолжува 
должникот да му овозможи на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за 
да може да ги спроведе потребните дејствија како и да 
му допушти увид во трговските книги и во неговата 
деловна документација. 

Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30390) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 107/2001 од 04.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и трговија на мало и големо "БАК" Че-
до ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул."Џон 
Кенеди" бр. 16, со жиро сметка 40100-601-244432 и ре-
гистарска влошка 02028416?-8-01-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство и трговија на мало и големо 
"БАК" Чедо ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30369) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 387/01 од 05.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет, производство и услуги, увоз-извоз " РЕ-
КОРД-РС" ДОО Скопје со седиште на ул."Видое 
Смилевски - Бато" бр. 31-1/8, со жиро сметка 40100- 
601-360860 и регистарска влошка 1-64866-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги, увоз-
извоз "РЕКОРД-РС" ДОО Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30357) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 343/01 од 07.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет и услуги "САТТО-ТРЕЈД" ДОО со седиште 
на ул."Мариовска" бр. ѓ 5/5, со жиро сметка бр. 40100- 
601-183972 како и број на регистарска влошка 1-30207- 
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "САТТО-ТРЕЈД" 
ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30264) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 394/01 од 05.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги "ЛУЧИЈАНО" Тони 
ДООЕЛ, со седиште на бул."АСНОМ" бр. 14/1-13, со 
жиро сметка бр. 40100-601-445991, како и број на ре-
гистарска влошка 02014443?-8-03-000, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги "ЛУЧИ-
ЈАНО" Тони ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30463) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 393/01 од 05.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Колонијал ТП 
БУБА МАРА Трговец поединец Александар Томис-
лав Димитријевиќ Скопје, со седиште на ул."Сава Ми-
хајлов - 12" бр. 9, со жиро сметка 40110-601-421000 и 
регистарска влошка 020011980?-6-01-000, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Ко-
лонијал ТП БУБА МАРА Трговец поединец Алексан-
дар Томислав Димитријевиќ од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30460) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 391/01 од 03.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот ТП "ТАКСИ 
ПЕЦЕ" Борис Ѓорѓија Пецевски, со седиште на 
ул."Томе Арсовски" бр. 49-1/43, со жиро сметка бр. 
40100-603-390636, како и број на регистарска влошка 
1-68992-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
"ТАКСИ ПЕЦЕ" Борис Ѓорѓија Пецевски, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30459) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 346/01 од 05.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги "КАБИ" ДООЕЛ со 
седиште на ул."Џон Кенеди" бр. 28/1-19, со жиро 
сметка 40100-601-155764 како и број на регистарска 
влошка 02031848?-8-01-000, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги "КАБИ" 
ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30458) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр.300 /01 од 05.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и транспорт Јовица БС-ТРАНСПОРТ - ДО-
ОЕЛ Скопје, експорт-импорт, со седиште с. Петро-
вец, Скопје со жиро сметка 40110-601-388300 и регис-
тарска влошка 02032468?-8-01 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и транспорт Јовица БС-ТРАН-
СПОРТ - ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30505) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 341/01 од 06.12.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ФИМАВАК" увоз-извоз ДОО Скоп-
је, со седиште на ул."Скоевска" бр. 1-1/10, со жиро 
сметка 40100-601-317535 и регистарска влошка 1- 
57347-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ФИМАВАК" увоз-
извоз ДОО од Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30527) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
160/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговец поединец Интернет клуб 

Горѓиеска Добре Маја "ЈАХУ" ТП од Прилеп со се-
диште на ул."11 Октомври" бр. 135, запишан во регис-
тарска влошка 01009264?-6-09-000, со решение Срег. 
бр. 3099/99 на Основниот суд во Битола со предмет на 
работење други компјутерски услуги и жиро сметка 
бр. 41100-601-46764, при ЗПП - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30601) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
168/2001 од 23.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие за транспорт, трго-
вија и угостителство увоз-извоз "Ате комерц" П.О. од 
Прилеп со седиште на ул." Октомвриска" бр. 94, во 
Прилеп запишан во регистарска влошка бр. 1-5856, со 
решение Срег. бр. 2225/92 на Окружниот стопански 
суд во Битола со предмет на работење надворешна тр-
говија со прехранбени и непрехранбени производи и 
жиро сметка бр. 41100-601-13838, при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30602) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 37/01 од 01.11.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот ТП"ХРИМА" - сендви-
чара - Тетово ул."Ј.Сандански" бр. 7, со жиро сметка 
бр. 41500-601-68786, запишана во регистарска влошка 
на Основниот суд Скопје I - Скопје бр. 02006497-6/09, а 
под рег. бр. 5150/98 година, од 30.11.1998 година. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува и се заклучува. Лице што одговара лично и со 
целиот свој имот за евентуално идни побарувања е ос-
новачот Зоран Мирослав Стојановски од Тетово 
ул."Ј. Сандански" бр. 107. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (30603) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
162/2001 од 26.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и 
мало увоз-извоз "ПИЛА УНИВЕРЗАЛ" -Прилеп 
П.О. со седиште на ул."Мечкин Камен" бр. 39, запи-
шан во регистарска влошка 1-9250, со решение Срег. 
бр. 730/93 на Основниот стопански суд во Битола со 
предмет на работа друга трговија со мешовити стоки 
и жиро сметка бр. 41100-601-27081, при ЗПП -Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30605) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
148/2001 од 26.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги Табела" на Савеска Габриела 
увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп со седиште на ул. "Пи-
ринска" бр. 84, запишан во регистарска влошка 
01005337?-8-03-000, со решение Трег. бр. 4149/98 на 
Основниот суд во Битола со предмет на работење 
производство и трговија на големо и мало и жиро 
сметка бр. 41100-601-41383, при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30606) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
159/2001 од 23.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Земјоделско прометна задруга 
Јонза експорт-импорт Прилеп со седиште на ул."Сло-
бода" бр. 47, запишан во регистарска влошка 2-383, на 

Основниот суд во Битола со предмет на работење зем-
јоделски работи со жиро сметка бр. 41100-601-34467, 
при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. Од Ос-
новниот суд во Прилеп. (30607) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
157/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за производ-
ство, промет и услуги "Анадар" Иваноски Бошко ДО-
ОЕЛ увоз-извоз од Прилеп со седиште во Прилеп на 
ул."Пиринска" бр. 92, запишан во регистарска влошка 
01005535?-8-03-000, со решение Срег. бр. 4347/98 на 
Основниот суд во Битола со предмет на работење 
производство, промет и услуги и жиро сметка бр. 
41100-601-17949, при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30608) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
151/2001 од 26.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговец поединец за промет со 
мешовита стока Бранко Трајко Христоски "КЛАС" 
од Прилеп со седиште на ул. "Стеван Димоски" бр. 8, 
запишан во регистарска влошка 01005449?-6-01-000, со 
решение Трег. бр. 4261/98 на Основниот суд во Битола 
со предмет на работење друга трговија на мало во 
продавници со мешовита стока и жиро сметка бр. 
41100-601-448145, при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30609) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 63/2001 од 23.11.2001 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт и услуги "Меди-
на" Ајредин и Минир експорт-импорт ДОО Гостивар, 
но истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (30610) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 69/2001 од 23.11.2001 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, транспорт, угостителство, ту-
ризам и услуги "Ема-турс" Екрем ДООЕЛ експорт-им-
порт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (30611) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
155/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, трго-
вија на големо и мало Хаџи Здравеска Весна "Партус" 
увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп со седиште на ул."Кеј 
9-ти Септември" бр. 53, запишан во регистарска влош-
ка 01008557?-8-03-000, со решение на Основниот суд во 
Битола Трег. бр. 2400/99, со предмет на работење тр-
говија на големо и мало и жиро сметка бр. 41100-601- 
22267, при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30612) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
156/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговец поединец за трговија на 
мало Костова Блажева Билјана "Буба - Мара"- При-
леп ТП, со седиште на ул."Драган Димески" бр. 4, за-
пишан во регистарска влошка 000959 МБС 01000959, 
со решение Трег. бр. 59/98 на Основниот суд во Бито-
ла со предмет на работење трговија на мало со тек-
стил и конфекција и жиро сметка бр. 41100-601-40440, 
при ЗПП - Прилеп. 
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Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30613) 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30699) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 239/01 
од 04.12.2001 година, над ДООЕЛ "Сиберија" Битола, 
ул."Борис Бастеро" бр. 8-а, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-107731, при ЗПП - Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30616) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 278/01 
од 04.12.2001 година, над ДООЕЛ "Адмир-Ал" Бито-
ла, ул."Мукос" бр. 166, дејност трговија со жиро смет-
ка 40300-601-70835, при ЗПП - Филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30617) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 277/01 
од 04.12.2001 година, над Услужно и трговско прет-
пријатие "Кс-Аријана" Битола, ул."Мирче Ацев" бр. 
70-а, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-73629, 
при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постап-
ка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30618) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр.450/2001 од 03.12.2001 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, градежништво и проекти-
рање "МИДА ИНЖЕНЕРИНГ" Розита ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул."Петар Манџуков" бр. 165-а, 
и жиро сметка 40100-601-123104, истата не се спрове-
дува и се заклучува, отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, градежништво, 
проектирање "МИДА ИНЖЕНЕРИНГ" Розита ДОО-
ЕЛ Скопје. 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 336/01 од 28.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Парфимерија 
Кристи-Пром ТП Жаклина Стојан Ристовски од Скоп-
је, со седиште на ул."Финска" бб, со жиро сметка 
40110-601-479949 и број на влошка 02034684?-6-01-000, 
при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Парфимерија Кристи-Пром ТП Жаклина Стојан Рис-
товски од Скопје, се заклучува. 

За сите идни побарувања одговара Жаклина Ристов-
ска од Скопје со место на живеење ул."Финска" бр. 17. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30701) 

Основниот суд во Кочани, објавува дејка со реше-
ние Ст. бр. 2/2001 од 26.11.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, промет и услуги "Мак-Инвес" ДОО Кочани, со 
жиро сметка бр. 40400-601-4884, при ЗПП Филијала 
Кочани. 

За стечаен управник е именувано лицето Велин 
Митевски, дипломиран економист од Кочани, со стан 
на ул."Никола Карев" бр. 2/1 и тел. бр. 274-686. 

Се повикуваат доверителите, доверителите кои 
имаат разлачни права над подвижни предмети и 
права на должникот, како и доверителите кои има-
ат разлачни права над недвижностите на должникот 
што се запишани во јавните книги-катастарот, во 
рок од 15 - дена од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", да ги 
пријават своите побарувања на стечајниот управ-
ник. Во пријавата треба да се означи бројот на 
предметот над кој постои разлачно право, начинот 
и основот на засновањето на правото, како и обез-
беденото побарување. 

Доверителите кои без оправдани причини намерно 
ќе пропуштат да поднесат или ќе го одолговлекуваат 
поднесувањето на пријавата, одговараат за штетата 
која поради тоа би можела да настане. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски да ги исполнат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и Собрание на доверителите на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
лучат за понатамошниот тек на постапката на ден 
23.01.2001 година, со почеток во 10 часот во сала бр. I 
на овој суд. 

Од Основниот суд во Кочани. (30675) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 233/2001 
од 23.10.2001 година, над ПП КГЗ "Комерц" увоз-извоз 
Битола и Горјанче Кузмановски, дејност трговија и жи-
ро сметка 40300-601-76748, при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30676) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 418/01 од 07.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало "РИНИ II" ДОО увоз-из-
воз, со седиште на ул."Димитрија Чуповски " бр. 78/1- 
4 , со жиро сметка бр. 40100-601-163219, како и број 
на регистарска влошка 1-25386-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
претпријатие за трговија на големо и мало "РИНИ II" 
ДОО увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистарот кој го води Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30704) 

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

Пасош бр. 966528 на име Адемоска Шерифе, с. Но-
рово, Крушево. (30862) 

Пасош бр. 1517134/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Хаџер Камберова, с. Синѓелиќ ул. "10" бр. 5, Скопје. 

(30948) 
Пасош бр.144295 издаден од УВР-Скопје на име Ле-

фковски Зоран, ул. "С.Пужалка" бр. 32/2-9, Скопје. 
(30961) 

Пасош бр. 1116869/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Калиси Астрит, Скопје. (30975) 

Пасош бр. 1550469/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Симоновиќ Тони, Скопје. (31049) 

Пасош бр. 1619535 издаден од УВР - Кавадарци на 
име Малинков Борис, ул. "ЈНА" бр.8,Кавадарци.31050 

Пасош бр. 616740 издаден од УВР - Куманово на име 
Мумин Алији, с. Лојане, Куманово. (31051) 

Пасошот со бр. 128307/93 на име Бислим Душки, ул. 
"А. Македонски" бр.5-А ,Скопје, објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 90/2001 се сторнира. (31052) 

Пасош бр. 1496409 на име Асановска Паќизе, ул. 
"Козјак"бр. 93, Битола. (22845) 

Пасош бр. 367470 на име Незир Рамадани, с.Долно 
Татеши, Струга. (30380) 

Пасош бр. 610865 на име Драгица Кузмановска, ул. 
"Димче Лахчански" бр. 45/35, Битола. (28481) 

Пасош бр. 1229019 на име Глигор Мушкарски, с.Др-
вош, Струмица. (30391) 

Пасош бр. 275667 издаден од ОВР - Кочани на име 
Сефединова Рубие, ул. "Стамен Манов"бр.48, Кочани. 

(31048) 
Пасош бр. 1283636/99 издаден од УВР-Крива Палан-

ка на име Сашо Јовановски, с. Гиновци ,Крива Палан-
ка. (31063) 

Пасош бр.1572513 на име Анѓелиќ Андреј, с. Злеово, 
Радовиш. (31064) 

Пасош бр. 0698675 на име Анѓелиќ Стојанка, с.Злео-
во, Радовиш. (31065) 

Пасош бр. 1572514 на име Анвелич Ана, с. Злеово, 
Радовиш. (31066) 
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Пасош бр. 1655894 издаден од УВР-Струмица на име 
Наковска Снежана, ул. "Јанко Цветинов" бр. 55-1/3, 
Струмица. (31068) 

Пасош бр. 1580089 издаден од УВР-Струмица на име 
Арапова Магдалена, с. Секирник, бр. 21, Струмица. 

(31069) 
Пасош бр. 1058776 на име Темков Марјанчо, ул. 

"Киро Спанцов" бр. 17-б, Кавадарци. (31074) 
Пасош бр. 1037468/97 издаден од УВР-Скопје на име 

Величковски Свето, ул. "502" бр. 41, с.Марино,Скопје. 
(31147) 

Пасош бр. 493153/94 издаден од УВР - Куманово на 
име Нуран Рушити, с. Ваксинце, Куманово. (31148) 

Пасош бр. 1252027/99 издаден од УВР - Куманово на 
име Муслији Сељами, ул. "Тоде Мендол" бр. 55, Кума-
ново. (31149) 

Пасош бр. 1403934 издаден од УВР-Гевгелија на име 
Карагонев Слободан, с. Прдејци, Гевгелија. (31150) 

Пасош бр. 1350871 издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Самир, с. Боговиње, Тетово. (31151) 

Пасош бр. 583522 издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Севдије, с. Боговиње, Тетово. (31152) 

Пасош бр. 946043/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Фидуш Ѓуреци, с. Рашче, Скопје. (31153) 

Пасош бр. 1235285/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Рамадани Алајдин, с. Сингелиќ, Скопје. (31154) 

Пасош бр. 1353211 издаден од УВР - Скопје на име 
Митат Хасановски, ул. "Стојна Стефкова" бр.86, Ско-
пје. (31155) 

Пасош бр. 1342774/00 издаден од УВР-Тетово на име 
Сеадини Наим, ул. "179" бр. 28, Тетово. (31214) 

Пасош бр. 1502960/01 издаден од УВР - Куманово на 
име Шаќири Ариф, ул. "Црнотравска" бр. 86, Кумано-
во. (31215) 

Пасош бр. 0608454 на име Станојевска Билјана, ул. 
"Север Југ" бр. 19/5, Битола. (31228) 

Пасош бр. 0608455 на име Станојевски Мијалче, ул. 
"Север Југ" бр. 19/5, Битола. (31229) 

Пасош бр. 0471973 на име Трајчевска Елена, ул. 
"Кли. Охридски" бр. 104-г, Битола. (31230) 

Пасош бр. 929670/96 издаден од УВР-Струмица на 
име Атанасова Кирилка, с. Муртино бр. 125, Струми-
ца. (31231) 

Пасош бр. 1622099/01 издаден од УВР - Струмица на 
име Велкова Катерина, с. Муртино бр. 10, Струмица. 

(31232) 
Пасош бр. 0354572 издаден од УВР - Скопје на име 

Чахили Рамадан, Скопје. (31233) 
Пасош бр. 1450863/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Османи Осман, ул. "Брсјачка Буна" бр. 15, Скопје. 
(31235) 

Пасош бр. 1393555 издаден од УВР - Скопје на име 
Вељаноска Јасмина, ул. "М.Тито" бр. 20, Д. Лисиче, 
Скопје. (31237) 

Пасош бр. 1607583/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Цветковски Миодраг, ул. "Исаија Мажовски" бр. 15, 
Скопје. (31239) 

Пасош бр. 1418046 издаден од УВР - Скопје на име 
Саздовски Горан, ул. "Њу Делхиска" бр. 4-3/3, Скопје. 

(31240) 
Пасош бр. 392245/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Јовчевски Јован, ул. "Козле" бр. 88-1/4, Скопје.(31241) 
Пасош бр. 1407849/00 издаден од УВР - Куманово на 

име Амиди Авни, с. Руница, Куманово. (31243) 
Пасош бр. 241649/94 издаден од УВР - Куманово на 

име Фетаов Рашит, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 15, Кума-
ново. (31245) 

Пасош бр. 891529/96 издаден од УВР - Куманово на 
име Каранфиловски Горан, ул. "Борис Кидриќ" бр. 5, 
Куманово. (31246) 

Пасош бр. 1022487 на име Јетмир Нуредини, ул. 
"Мурат Бафтијари" бр. 174, Тетово. (28171) 

Чекови од тековна сметка бр. 13385812 од бр. 455009 
до 455016, 441693 и 441694 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Каранфилов Слободан, Ско-
пје. (30937) 

Чекови од тековна сметка бр. 09714326 со бр. 
0010003597422, 0030003121701 издадени од Комерција-
лна банка на име Маринковиќ Радован, Скопје.(31199) 

Чекови од тековна сметка на име Исеини Мустафа, 
с. Форино, Гостивар. (31226) 

Чекови од тековна сметка, чекови од бр. 01200158 
6011 до 0012001586024 и бр. 0160000104762 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Василески Го-
це, Скопје. (31263) 

Чекови од тековна сметка бр. 06240133 од бр. 001200 
1585362 до 0012001585376 издадена од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Алексиќ Милош, Скопје. 

(31264) 
Работна книшка на име Маноилов Стојан, Штип. 

(30856) 
Работна книшка на име Богоески Апостол, Тетово. 

(30857) 
Работна книшка на име Стојковска Моме,Куманово. 

(30859) 
Работна книшка на име Петрески Владимир, Гости-

вар. (30860) 
Работна книшка на име Драгољуб Мишевски, Кума-

ново. (30861) 
Работна книшка на име Паунова Жаклина, ул. "14-

та бригада" бр. 112, Кочани. (30868) 
Работна книшка на име Абдул Аслан, Скопје.(30884) 
Работна книшка на име Аљи Иљази, Скопје. (30885) 
Работна книшка на име Горан Китевски,Скопје.30940 
Работна книшка на име Бајрамовски Цеаљ, с. Брест, 

Скопје. (30949) 
Работна книшка на име Мемеди Берат,с.Семениште, 

Скопје. (30958) 
Работна книшка на име Лефковски Зоран, Скопје. 

, (30962) 
Работна книшка на име Билбилоски Ѓорѓе, с. Друго 

(31С~ " во, Кичево. (31024) 
Работна книшка на име Ремзи Османи, Куманово. 

(31025) 
Работна книшка на име Орце Тоневски, Крива Па-

ланка. (31031) 
Работна книшка на име Мирчески Славе, ул. "Марк-

сова" бр. 72, Прилеп. (31033) 
Работна книшка на име Михајло Радуновиќ, Скопје. 

(31058) 
Работна книшка на име Абдурамани Мухарем, Ско-

пје. (31059) 
Работна книшка на име Ејупи Назми, Тетово.(31043) 
Работна книшка на име Димитриеска Софија, Гости-

вар. (31046) 
Работна книшка на име Цветков Коце, Штип.(31047) 
Работна книшка на име Менсур Мустафи, с. Отља, 

Куманово. (31113) 
Работна книшка на име Гајур Мухацири, Гостивар. 

(31117) 
Работна книшка на име Бобан Петрушески, ул. "11 

Октомври" бр. 72, Куманово. (31120) 
Работна книшка на име Сулејмани Мустафа, ул. "В. 

Петковска" бр. 10, Куманово. (31121) 
Работна книшка на име Славко Нинов, Скопје.31196 
Работна книшка на име Божидар Неделковски, Ско-

пје. (31197) 
Работна книшка на име Саитовиќ Сафет, Скопје. 

(31261) 
Работна книшка на име Верица Јадровска, Скопје. 

(31262) 
Воена книшка на име Гошев Филип, Штип. (30870) 
Воена книшка на име Зекимурем Хусаинов, Виница. 

(31034) 
Воена книшка на име Ирфан Мехмед,Скопје.(31060) 
Воена книшка на име Николовски Гоце,Велес.31116 
Воена книшка на име Десковски Драган,Скопје.31195 
Воена книшка на име Атанасовски Нинослав, Кума-

ново. (31227) 
Воена книшка на име Младеновиќ Слободан,Скопје. 

(31256) 
Воена книшка на име Тодевски Симо, Скопје.(31257) 
Воена книшка на име Бојковски Сашо,Скопје. 31258 
Воена книшка на име Цоровски Слободан, Скопје. 

(31259) 
Свидетелство на име Висар Саити, Тетово. (30858) 
Свидетелства за 1 и 2 одделение издадени од ОУ 

"Владо Тасевски" Скопје на име Крунтовски Илче, 
Скопје. (30964) 

Свидетелство на име Цветановски Александар, Ку-
маново. (31026) 

Свидетелство за 7 одделение на име Марјан Пешев-
ски, ул. "Партизански Пат" бр. 114, Делчево. (31032) 
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Свидетелство издадено од ОУ "Маршал Тито" -
Арачиново, на име Насер Селими, Скопје. (31061) 

Свидетелство за 8 одделение на име Сиљаноска Ми-
моза, ул. "М.Тито" бр. 3, Прилеп. (31037) 

Свидетелство за 8 одделение на име Николов Ацо, с. 
Облешево, Кочани. (31038) 

Свидетелство за 8 одделение на име Шефкет Авзија, 
Тетово. (31039) 

Свидетелство за 8 одделение на име Јорданов Деј-
вид, с. Тркање, Кочани. (31040) 

Свидетелство за 8 одделение на име Стојаков Вален-
тин, Виница. (31041) 

Свидетелство на име Башким Арифи, Тетово. 31042 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Тодор 

Јанев" на име Богданова Богданче Трендафилка, с. 
Чашка, Велес. (31044) 

Свидетелство на име Рефик Рушити, Гостивар.31108 
Свидетелство за 4 одделение и диплома на име Ар-

сова Мирјана, Штип. (31109) 
Свидетелство за 8 одделение на име Абдула Иљази, 

с. Слупчане, Куманово. (31110) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мухамед Иља-

зи, с. Слупчане, Куманово. (31111) 
Свидетелства од 1, 3 година издадени од СПУ Идри-

зово на име Саније Алифи, с.Черкезе, Куманово.31112 
Свидетелство на име Ракиџиева Зорица,Велес.31114 
Свидетелство на име Ружица Далевска, с. Башино 

село, Велес. (31115) 
Свидетелство на име Девиќ Ирена, Велес. (31118) 
Свидетелство на име Игор Јовановиќ, ул. "7" бр. 10, 

Куманово. (31119) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ненад Дамчев-

ски, с. Пчиња, Куманово. (31126) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Дра-

гица Стојановска" - Ракотница на име Нервие Ари-
фовска, с. Елово, Скопје. (31194) 

Диплома на име Бочварска Биљана, Штип. (31071) 
Ученичка книшка издадена од ГУЦ "Здравко Цвет-

ковски" Скопје на име Спиревски Душко,Скопје.30888 
Здравствена книшка на име Усније Демирова, ул."Б. 

Страчков" бр. 21, Велес. (30855) 
Здравствена книшка на име Трајкоска Марга, ул."М. 

Пијаде" бр. 246, Прилеп. (31029) 
Здравствена книшка на име Димитар Марковски, ул. 

"Цар Самоил" бр. 149, Битола. (31035) 
Здравствена книшка на име Ставревски Кирил, Ве-

лес. (31045) 
Здравствена книшка на име Стојковски Богдан, Ве-

лес. (31122) 
Здравствена книшка на име Зекирова Аџер, ул. "Ј. 

Џуранов" бр. 41, Велес. (31123) 
Здравствена книшка на име Адеми Меролка, Велес. 

(31124) 
Здравствена книшка на име Симонов Кристијан, ул. 

"Родна Ивева" бр. 97, Велес. (31125) 
Здравствена книшка на име Крстевски Тодор, с. Вој-

ница, Велес. (31127) 
Здравстведа книшка на име Филџаков Јован Ангел, 

ул. "Васил Ѓорѓов" бр. 68, Велес. (31128) 
Лична карта на име Божиноска Елена, с.Ростуше, 

Гостивар. (31070) 
Даночна картичка бр. 5006993100265 на име Мимие-

ва Соња, Гевгелија. (30865) 
Даночна картичка бр. 40279941046978 на име Атлет-

ски клуб Струмица, Струмица. (30867) 
Даночна картичка бр. 4030000401677 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Флора Биба, Скопје. 
(30871) 

Даночна картичка бр. 5030996186517 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име СЗД Драган, Скопје. 

(30880) 
Даночна картичка бр. 4030995140668 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име "Унипром-95", Скопје. 
(30886) 

Даночна картичка бр. 4030993157237 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име АЕГЕЕ-Скопје,Скопје. 

(30887) 
Даночна картичка бр. 5030995122400 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име ТП Мерита, Скопје. 
(30944) 

Даночна картичка бр. 5030991127679 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име СЗД Боро,Скопје.30955 

Даночна картичка бр. 4030900316730 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Концертино, Скопје. 

(30967) 
Даночна картичка бр. 5030998192565 издадена од Уп-

рава за Приходи Скопје на име Бутик Дани, Скопје. 
(30968) 

Даночна картичка бр. 5030993114159 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Мигрос, Скопје. (30969) 

Даночна картичка бр. 5030991127075 издадена од Уп-
рава за приоходи Скопје на име ТПАграр,Скопје.30977 

Даночна картичка бр. 4030992169770 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Обнова Павле и други 
ДОО, Скопје. (31022) 

Даночна картичка бр. 4030993207307 издадена од Уп-
рава за приходи на име "СУАТ - КОМЕРЦ" - Кенон 
ДООЕЛ, Скопје. (31053) 

Даночна картичка бр. 5030000203801 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТП " МАКСИМИЛИЈАН" -
бутик, Скопје. (31054) 

Даночна картичка бр. 4030991107763 издадена од Уп-
рава за приходи на име ППУ "КОЛА КОМПАНИ", 
Скопје. (31055) 

Даночна картичка бр. 5030989115825 издадена од Уп-
рава за приходи на име "МИНА" Колонијална прода-
вница, Скопје. (31056) 

Даночна картичка бр. 5030997175896 издадена од Уп-
рава за приходи на име "Д-Р БИЛИЈАНА" самостојна 
ординација, Скопје. (31057) 

Даночна картичка на име Дарко Баламовски, с. Не-
горци, Гевгелија. (31062) 

Даночна картичка на име Здружение за слепи лица, 
Струмица. (31067) 

Даночна картичка на име "САД ГАРА" с. Стрелци, 
Кичево. (31072) 

Даночна картичка бр. 501298104358 на име Јовица 
Наумовски, Кичево. (31073) 

Даночна картичка на име Стојан Димов, ул. "24-ти 
Октомври" бр. 17, Струмица. (31129) 

Даночна картичка на име "ЛУАМ КОМЕРЦ" ДОО 
ЕЛ с.Велешта, Струга. (31130) 

Даночна картичка на име ТА "МЕРГИМИ" Шпетим 
Сакири, Струга. (31131) 

Даночна картичка на име ЗТФ Бесник, Струга.31132 
Даночна картичка бр. 4030014158411 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ТРИ БРАКА - КОМЕРЦ", 
Скопје. (31156) 

Даночна картичка бр. 5030990122431 издадена од Уп-
рава за приходи на име "АЛАТНИЦА" Милошевски, 
Скопје. (31157) 

Даночна картичка бр. 4030992201682 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТП "АЛАТНИЦА" Милошев-
ски, Скопје. (31158) 

Даночна картичка бр. 4030992215349 издадена од Уп-
рава за приходи на име ДИПУТ " НЕДИС-КОМЕРЦ" 
ДООЕЛ, Скопје. (31159) 

Даночна картичка бр. 5030995145280 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ИКО" Сервис за миење 
возила, Скопје. (31160) 

Даночна картичка бр. 4030994367677 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ША - ЕМ", Скопје. (31161) 

Даночна картичка бр. 4030990235504 издадена од Уп-
рава за приходи на име Индустрија Шеќерсон, Скопје. 

(31162) 
Даночна картичка бр. 4030993218740 издадена од Уп-

рава за приходи на име КК "ЦЕНТАР", Скопје. 31163 
Даночна картичка бр. 4030995236665 издадена од Уп-

рава за приходи на име ТД"БОРОЗАН-КОМПАНИ", 
Скопје. (31164) 

Даночна картичка бр. 4030992235030 издадена од Уп-
рава за приходи на име "МАКСИМА ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ", Скопје. (31165) 

Даночна картичка бр. 4030992224682 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ЛЕС" ДООЕЛ, Скопје. 31166 

Даночна картичка бр. 4030994257898 издадена од Уп-
рава за приходи на име ДТТ "БОЈАН", Скопје.(31167) 

Даночна картичка бр. 4030999396101 издадена од Уп-
рава за приходи на име ДТУУ"АЛБАТРОС" ДООЕЛ, 
Скопје. (31168) 

Даночна картичка бр. 4030992125005 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ВАЛУЕ" Интернационална 
агенција ДООЕЛ, Скопје. (31169) 
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Даночна картичка бр. 4030992363534 издадена од Уп-
рава за приходи на име ДППУ "МБА СВИНГ", Ско-
пје. (31170) 

Даночна картичка бр. 4030993113574 издадена од Уп-
рава за приходи на име "КРОМАК"ДОО,Скопје.31171 

Даночна картичка бр. 4030994253833 издадена од Уп-
рава за приходи на име "АЛ БАЈРАК", Скопје.(31172) 

Даночна картичка бр. 4030991255932 издадена од Уп-
рава за приходи на име "БРЕЗА ШПЕД" ,Скопје.31173 

Даночна картичка бр. 4030900320621 издадена од Уп-
рава за приходи на име "БУРШ ЕКСПОРТ", Скопје. 

(31174) 
Даночна картичка бр. 4030997315805 издадена од Уп-

рава за приходи на име "БЕГУНЦА ИНПЕКС", 
Скопје. (31175) 

Даночна картичка бр. 4030900322560 издадена од Уп-
рава за приходи на име "БЕГИ", Скопје. (31176) 

Даночна картичка бр. 4030992178664 издадена од Уп-
рава за приходи на име "БУРА КОМЕРЦ", Скопје. 

(31177) 
Даночна картичка бр. 4030997315813 издадена од Уп-

рава за приходи на име "БЛАЦА ХОЛИДЕЈ", Скопје. 
(31178) 

Даночна картичка бр. 4030994179471 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ДАН ЗАС", Скопје. (31179) 

Даночна картичка бр. 4030994349199 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ЕУРОЕМ КОМПАНИ", 
Скопје. (31180) 

Даночна картичка бр. 4030994178858 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ЕТИ", Скопје. (31181) 

Даночна картичка бр. 4030993178749 издадена од Уп-
рава за приходи на име " ФИКО КОМЕРЦ", Скопје. 

(31182) 
Даночна картичка бр. 4090000382001 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ФЕМИ", Скопје. (31183) 
Даночна картичка бр. 4030994179011 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ФОРТУМ", Скопје. (31184) 
Даночна картичка бр. 4030993359867 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ЈЕЛ МОЛИ", Скопје. (31185) 
Даночна картичка бр. 4030994179765 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ЛИН ДИТА", Скопје. (31186) 
Даночна картичка бр. 4030995178975 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ОСЛО", Скопје. (31187) 
Даночна картичка бр. 4030900321077 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ПРЕСНИЦА КОМ", Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030900321040 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ТРИ БРАКА", Скопје.(31189) 
Даночна картичка бр. 4030995347785 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ТОЧИ КОМПАНИ", Скопје. 
(31190) 

Даночна картичка бр. 4030991352903 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ХАКУЛ", Скопје. (31191) 

Даночна картичка бр. 4030999373314 издадена од Уп-
рава за приходи на име "Т.ПАЛАДИУМ",Скопје.31192 

Даночна картичка бр. 4030990179728 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ФРУКТОМ", Скопје. (31193) 

Даночна картичка бр. 4030993255972 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ФИЛКОМ" ДООЕЛ, Скопје. 

(31216) 
Даночна картичка бр. 4030993183750 издадена од Уп-

рава за приходи на име "БИП" ДООЕЛ, Скопје. 31217 
Даночна картичка бр.4030999370056 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ЕУРО-ТРАНС", Скопје.31218 
Даночна картичка на име "ДИЕЛИ" ДООЕЛ с. Ве-

лешта, Струга. (31133) 
Даночна картичка на име "САБАФ" ДООЕЛ, Стру-

га. (31134) 
Даночна картичка на име Димитрова Соња, ул. "Ла-

зар Андонов" бр. 2-3/4, Кочани. (31135) 
Даночна картичка на име Нетка Здравевска, ул. 

"Маршал Тито" бр. 89, Струмица. (31136) 
Даночна картичка на име Љупчо Силачки, ул. "Ј. 

Цветинов" бр. 57-1/11, Струмица. (31137) 
Даночна картичка на име Петре Попов, ул. "Тивери-

ја" бр. 12, Струмица. (31138) 
Даночна картичка на име ПТ "КОМПАНИ", Стру-

мица. (31139) 
Даночна картичка бр. 5030989148731 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ТОП - ТЕН", Скопје. (31247) 
Даночна картичка бр. 5030977100792 издадена од Уп-

рава за приходи на име "СОЛИДАРНОСТ" берберски 
дуќан, Скопје. (31248) 

Даночна картичка бр. 4030992232197 издадена од Уп-
рава за приходи на име "МАРК ДИС" ДОО, Скопје. 

Даночна картичка бр. 5030999199636 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТП "ЛЕГЕНД", Скопје.(31250) 

Даночна картичка бр. 4030993160637 на име "БО-
КАЈ ШЕКСПИР", Скопје. (31251) 

Даночна картичка бр. 4030993351556 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ВЕЛОСИПЕДИСТ" (во сте-
чај), Скопје. (31252) 

Даночна картичка бр. 4030994235878 на име "ФАН-
ТОМ" ДООЕЛ, Скопје. (31253) 

Даночна картичка бр. 4030994190351 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ТРИАТ" ДОО, Скопје. 31254 

Даночна картичка бр. 4030997250894 издадена од Уп-
рава за приходи на име "СМ - ТОРОНТО ТРАДЕ", 
Скопје. (31255) 

Решение - одобр.за врш. зан.д. УП бр. 11-207 издаде-
но од Секретаријат за стопанство - Чаир на име Неџ-
дет Фазлија, Скопје. (31198) 

Решеение - одобрение за вршење занат.деј. бр. 11- 
2518 издадено од општина Чаир на име 
Авотомеханичарски сервис ЗОРАН БАЕВСКИ.30495 

Престанок на врш.самост.зан.д. бр. 19-111/00 со гра-
дежни машини на име "КАТАРПИВАР" Димовски 
Зоран, Скопје. (31260) 

Престанок на врш.самост.автомеханичарска зан.д. 
на име "ЗОРАН БАЕВСКИ", Скопје. (30494) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-

ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Агенцијата за млади и 
спорт, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА МОНТАЖНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ, 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Агенцијата за млади и спорт со седиште на ул. 
"Рузвелтова" бр. 34 во Скопје, Ве известува дека има 
потреба од набавка на 35 монтажни спортски објекти, 
кои треба да се изработат според следната техничка 
спецификација: 

- Намена: за ракомет, мал фудбал, одбојка и тенис. 
- Димензии: 24х48м во основа и висина 11м. 
- Тип на носечката конструкција: (Изработка на 

комплетен проект). Метална конструкција да биде из-
работена од челични профили кои што ќе гарантира-
ат потребен облик, функционалност и стабилност. 

- Сите делови да се антикорозивно заштитени со 
миниум мрсна боја, како и сите споеви и врски да би-
дат изработени по стандарди на ДИН. 

- Конструкцијата да биде покриена со метален 
пластифициран челичен лим за кој ќе се достави сер-
тификат и атест за конструкцијата и лимот (за нивни-
от квалитет). Исто така, при изведба на првата конс-
трукција да се направат епрувети кои ќе се испитаат 
за да се одреди точниот квалитет на материјалот кој 
ќе се вгради во овие конструкции. 

- Ѕидовите на конструкцијата да бидат демонтаж-
ни, изработени од мембрана отпорна на пожар и само-
гасива. 

- Карактеристики на мембраната се: 
- Сила на модул за растегање кг 300/5см, 
- Сила на модул за потсмик кг 40, 
- Тежина 0,700/0,800кг/м2, 
- Боја бела, 
- Противпожарна отпорност ДИН 4102-М2-класа2. 
- Пресметките се направени за носивост на снег и 

ветер од 80кг/м2 (реон повардарие). 
- Осветлувањето да биде решено со прозори од ме-

тална црна браварија и стакло со дебелина 4мм, а ди-
мензиите на прозорите да ги одреди самиот проектант 
и да бидат поставени на височина не помала од 6м. Да 
бидат поставени стандардни рефлектори од 400W со 
метал халогени сијалици-18 ком. во два реда на самата 
конструкција и селективно палење по потреба. 

- Да се монтираат 4 врати од челични црни профи-
ли од кои две се влезни, а две за во случај на пожар. 

- Да се стави термичка изолација од стиропор со 
дебелина 5см, на кровот. 
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- Греење со генератор на топол воздух модел GS 
280 со јачина 220.000 kcal/h, комплет со вентилатори и 
комори за греење на воздухот. 

- Подот да биде изработен од лиена гума во два 
слоја или паркет. 

- Да се обезбеди спортска опрема - голови, коше-
ви, мрежи за тенис и одбојка со носачи. 

- Изработка на бетонски фундаменти - да се прес-
метаат и димензионираат како конструкции кои ќе се 
градат во реон на повардарие. 

- Краен рок на испорака и монтажа - 6 месеци. 
Место на испорака: Поголемиот дел монтажни 

спортски објекти ќе се транспортираат на оддалече-
ност од 100 км од Скопје. 

2. Постапката по овој отворен повик ќе се спрове-
де согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

3. Понудата треба да содржи единечна цена за еден 
монтажен спортски објект и вкупна цена, изразена во 
денари, со издвоен ДДВ. Во цената треба да бидат со-
држани сите трошоци до крајните корисници, односно 
изработка, транспорт, монтажа, манипулативни и др-
уги трошоци. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- цена 40 поени, 
- начин и услови на плаќање 15 поени, 
- квалитет и гаранција 25 поени, 
- рок на испорака 20 поени. 
5. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на Отворениот повик во јавно 
гласило. 

6. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, соглас-
но член 43 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со Правилник (оригина-
лен примерок или копие заверена од нотар) и 

- писмена изјава на понудувачот дека не е под сте-
чај, односно дека не е поведена стечајна постапка. 

7. Понудата се доставува во затворен плик кој со-
држи два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен плик ја содржи докуметнацијата и ја носи 
ознаката "документација". 

На предната страна од пликот на горниот лев агол 
да биде назначено не отворај" како и бројот на пови-
кот, а во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. Надворешниот плик не тре-
ба да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

8. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

9. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
08.01.2002 година во 10.00 часот во просториите на 
Агенцијата за млади и спорт на ул. "Рузвелтова" бр. 
34 - Скопје, во присуство на овластени претставници 
на понудувачите. 

10. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не ги содржат бараните податоци се сметаат 
за нецелосни и нема да се земат за разгледување. 

11. Понудите треба да се доставуваат до архивата 
на Агенцијата за млади спорт со седиште на ул. "Руз-
велтова" бр. 34 - Скопје, со назнака за Комисија за јав-
ни набавки или по пошта, со обврска да се обезбедат 
докази за датумот на испраќање на пратката. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скоп-
је, објавува 

OTBOPEH ПОВИК БР. 29/2001 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ЦЕНТАРОТ ЗА ХИБРИДНА ПОШТА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сооб-

раќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул."Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: потрошен материјал 
(хартија, тонери, коверти) за Центарот за хибридна 
пошта при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска 
Пошта" ц.о. Скопје. 

1.3. Вид и количина: дадени во спецификацијата со 
технички карактеристики (Прилог 1). 

1.4. Квалитет: предметот на набавката треба да би-
де изработен согласно спецификацијата и бараните 
технички податоци. 

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

1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот 
за јавни набавки (" Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) цена - 30 бода; 
б) квалитет - 50 бода; 
в) начин на плаќање - 10 бода; 
г) рок на испорака - 10 бода. 
1.8. Рок за поднесување на понудите: до 28.12.2001 

година (петок), до 12:00 часот, кога е и јавното отво-
рање на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од де-
нот на прифаќање на понудата. 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата со техничките карактеристи-

ки може да се подигне во архивата на дирекцијата при 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот. 

2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат специ-
фикацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи вкупна цена, изразе-

на во долари (врзана со среден курс на денарот на На-
родна банка на РМ), како и поединечни фиксни цени 
по вид на производ со вкалкулирани сите зависни тро-
шоци, со вкалкулиран данок и царина (франко мага-
цин на Ј.П."Македонска Пошта" ц.о. Скопје). 

3.3. Со понудата треба задолжително да биде дос-
тавена и банкова гаранција во вредност од 5% од 
вкупната вредност на понудата. 

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење и тоа: 

- список на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги во последните три години со износите, дату-
мите и примачите; 

- посочување на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот. 

3.5. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудува-
чот согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Правилникот за 
содржината на документот за бомитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98). 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација; и 

- Доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 од Законот за јавни набавки). 

Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите до-
колку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

3.6. Понудувачите се должни со понудата задолжи-
телно да достават и примероци-урнеци од потрошниот 
материјал кој е предмет на оваа набавка. Нарачателот 
го задржува правото да побара поголемо количество 
од примероците-урнеците заради нивно тестирање. 

3.7. Набавките ќе се вршат сукцесивно по потреба. 
Проценетите месечни ориентациони количини ќе вари-
раат зависно од потребите, поради што понудувачот ис-
тите ќе ги обезбеди по цени како во понудата. Нема да 
бидат земени во предвид понудувачите кај кои цените ќе 
варираат зависно од големината на сукцесивните потре-
би за набавки. Понудувачот зема обврска да обезбеди 
преодни резерви, складирани според важечките технич-
ки податоци, кои се составен дел на овој отворен повик. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пош-
та или со предавање во архивата на дирекцијата при 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје, на ул."Орце Николов" бб, и тоа се до 12:00 
часот на денот на отворањето на понудите. Понудува-
чите имаат задача да обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата (потврда од архивата на 
претпријатието или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака "документација" и 
точ ната адреса на понудувачот. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 28.12.2001 година (петок) во 12:00 часот во 
салата за состаноци на дирекцијата на Ј.П." Македон-
ска Пошта" ц.о.Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата 
на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за 
застапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 

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

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 02/ 464 534. 

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 во А. Д. "Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-25/2002 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-

ЊЕ З А НАБАВКА НА СКЛОПКИ 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-25/2002 

е А.Д. "Електростопанство на Македонија" за потре-
бите на Подружница "РЕК" Битола и "РЕК" Осломеј. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на сите типови на склопки според тен-
дер документација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

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

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер доку-
ментацијата за предметот на набавката. 

2.2. Понудата не мора да го опфати целиот обем на 
набавката. 

2.3. Комплетната техничка документација заинте-
ресираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" 9, Скопје, кат 9, соба 7, од 7,30 до 9,30 часот, при 
што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 

МКД, уплатени на жиро сметка 200000002447884, ко-
рисник А.Д. "ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, де-
понент на Стопанска банка, со назнака за Отворен по-
вик бр. 01-25/2002. 

2.4. Контакт телефон за комерцијален дел 149-178. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата ка-
ко и вкупната вредност на сите позиции кои ќе се попол-
нат во спецификациите на паритет ДДП "РЕК" Битола 
и "РЕК" Осломеј, изразена во МКД со посебно искажан 
ДДВ. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и ре-
ализацијата на услугата ќе се применува продажен курс 
на Народна банка на Македонија. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

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

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

ции што понудувачот ги нуди во понудата треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓу-
народните стандарди прифатени во Р. Македонија. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. 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-
дава централниот регистар, а странските понудувачи 
согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки. 

4.3. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за ваков вид на испораки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација на ДДВ. 

4.6. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки) 

5.1. Цена на чинење 40 бодови 
5.2. Квалитет 30 бодови 
5.3. Начин и услови на плаќање 20 бодови 
5.4. Рок на испорака 10 бодови 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса.: А.Д. "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
08.01.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на административната зграда на А.Д. 
"Електростопанство на Македонија" на ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
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7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
пов ик, нема да се разгледуваат. 

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 АД "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-26/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ЗАПТИВНИ ПЛЕТЕНИЦИ, СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-26/2002 е 

АД "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на заптивни плетеници за потребите на 
РЕК Битола и РЕК Осломеј за 2002 година, во се спо-
ред тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
пон удувачи (ако треба). 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Понудата треба да го опфати и целокупниот 
број на позиции дадени во тендер документацијата. 

2.3. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 3, од 7,30 до 9,30 часот. 

2.4. Контакт телефони: за технички дел 149 126, за 
комерцијален дел: 149 126. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи името на произ-

водителот. 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите 
давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набав-
ки ако набавката е од странство) на паритет ДДП ма-
гацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува про-
дажниот курс на Народна банка на Р. Македонија. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

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

ции што понудувачот ги нуди во понудата треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓу-
народните стандарди прифатени во Р. Македонија. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бид ат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба приложи доказ за финан-

сиската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава Централниот регистар, 
а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од 
Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата 
(вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.4.1. референтна листа за досегашни испораки од 
ваков вид. 

4.5. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена 40 поени, 
5.2. Квалитет 30 поени, 
5.3. Начин на плаќање 20 поени, 
5.4. Рок на испорака 10 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват на следната адреса: АД "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
09.01.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
пов ик, нема да се разгледуваат. 

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 АД Електростопанство на Македо-
нија, Скопје, подружница ТЕЦ "Неготино", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА 
НА УСЛУГА З А ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ З А 
ИЗВЕДБА НА ТЕХНИЧКИ МИНИМУМ НА ТЕЦ 
"НЕГОТИНО" - НЕГОТИНО СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: 
АД Електростопанство на Македонија Скопје, 

подружница ТЕЦ "Неготино", 1.440 Неготино. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изработка на проект за изведба на технички мини-

мум на ТЕЦ "Неготино" - Неготино. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

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

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

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕН-
ДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничко-технолошки барања за проектот: 
Технички минимум на ТЕЦ " Неготино", со реконс-

трукција и модернизација на котелот ПП 670/140 ГМ (П-56) 
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- Основа на проектот е со реконструкција и модер-
низација на котелот П-56 да се обезбеди проширување 
на работниот опсег на блокот од постоечките 60-100% 
на 30-100% оптеретување. 

- Со решението во проектот да се обезбеди следното: 
- Континуирана работа на котелот (блокот) во оп-

сег 30-100% оптеретување. 
- Разработка на пресметковна технологија за поди-

гање на топлотното оптеретување на котелот од стар-
тната позиција (потпала) до 60% односно 100% од но-
минален товар со обезбедување на оптимален возду-
шен режим за работа на модернизираните горилници. 

- Контрола и заштита на факелот во ложиште на 
котелот. 

- Поддржување на температурата на примарна и 
секундарна пареа на излез од котелот на номинално 
ниво 540оС. 

- Вредностите на вишокот на воздух (О2) во ло-
жиштето на котелот да бидат на најнисоко ниво. 

- Да се обезбеди минимална емисија на NOx по Ев-
ропски стандарди. 

- Систем на автоматска регулација во модернизи-
раниот котел во опсег од 30-100% оптоварување. 

- Системот на автоматската регулација да обезбе-
дува промена на оптеретувањето со брзина од 0,5; 1,2 
и 3% во минута. 

- Разработена нова функционална шема за дистан-
тно управување, технолошки заштити, блокади и сиг-
нализација. 

- Систем за автоматски премин на работа на блокот 
од номинален товар 100% на технички минимум 30%. 

- Топлотна и хидраулична пресметка на модерни-
зираниот котел. 

2.2. Тендерската документација со која располага 
набавувачот се однесува на предметот на набавката од 
т.1.2. 

2.3. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи можат да ја подигнат во канцеларијата на 
раководителот на стопанско-сметководната служба во 
ТЕЦ "Неготино" секој работен ден од 09.00 до 14.00 
часот во времето на траење на јавниот повик. 

2.4. При подигање на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 
63.300,00 денари како неповратен надоместок на жиро 
сметка бр. 200-00000-24829-98 кај Стопанска банка Не-
готино или на благајната на набавувачот. ЕДБ на на-
бавувачот е МК 4030889128346, со назнака за отворе-
ниот повик. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ја има следната содржина: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот, 
- Цена на изработка на проектот, 
- Рок за изработка, 
- Рок и начин на плаќање, 
- Доказ од кој ќе се види дека пријавената компа-

нија има искуство во областа на проектирање и произ-
водство на опрема за електроенергетски објекти и ис-
куство на слични проекти од предложениот, потребно 
е да се приложи референц листа, 

- Опис на компанијата со финансиски извештај од 
последните три последователни години. 

3.2. Понудите мора да се припремат на македонски 
или англиски јазик. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
(согласно со член 43 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Извод од регистрација на дејноста. 
4.2. Документ од бонитетот од носителот на платен 

промет (оригинал или заверена копија во согласност 
со член 22 од ЗНЈ). 

4.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, (пот-
пишана од одговорно лице). 

4.4. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста. 
4.5. Доказ за техничката способност во согласност 

со член 23 од ЗНЈ. 
4.6. Потврда од даночен обврзник. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ 
5.1. Квалитет - 50 бодови, 
5.2. Рок на извршување на работите - 20 бодови, 

5.3. Цена за извршените работи - 20 бодови, 
5.4. Начин на плаќање - 10 бодови. 

6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудите се доставуваат во согласност со чле-
новите 52, 53 и 54 од ЗНЈ и истите се доставуваат во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

6.2. Отворениот повик трае до 11.02.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

11.02.2002 во 12.00 часот во салата за состаноци во 
ТЕЦ "Неготино" во присуство на овластени претстав-
ници на понудувачите. 

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

дениот рок и оние кои не се изработени согласно со 
барањето за прибирање на понудите, како и оние кои 
ја немаат целокупната документација која се бара со 
барањето, нема да се разгледуваат. 

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

7.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
во просториите на подружницата ТЕЦ "Неготино" -
Неготино, на телефон: 043 361 227. 

Комисија за јавни набавки 

In accordance with clause 10 from the Public Supply Low 
("Macedonian Official State Newspaper" No. 26/98) the A.D. 
Elektrostopanstvo na Makedonija" - Skopje, Public supply com-
mission in branch TEC Negotino from Negotino, announce 

O P E N I N V I T A T I O N No. 1/2001 
FOR BIDS COLLECTION FOR SUPPLY OF A PRO-

DUCTION PROJECT SUPPLY FOR TECHNICAL MI-
NIMUM REALIZATION ON TEC "NEGOTINO" (SPP) 

WITH PUBLIC OPENING 

1. GENERAL 
1.1. Purchaser: AD Elektrostopanstvo na Makedonija, 

Skopje, branch TEC Negotino, 1440 Negotino. 
1.2. Subject of supply: Production of Project for Technical 

Minimum Realization on TEC "Negotino" - Negotino. 
1.3. The invitation is public and anonymous where all do-

mestic and foreign legal and phisycal subjects have the same 
participation right. 

1.4. The invitation procedure will be proceeded in accor-
dance with clauses of the Low for Public Supplies. 

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS AND BIDDING 
DOCUMENTS 

2.1. Project Technical - technological Requirements: 
Technical minimum on TEC Negotino plant, with boiler 

ПП 670 / 140 ГМ (П-56) reconstruction and modernization 
- The basic of the project is that with boiler П-56 recons-

truction and modernization is to be achieved the boiler wor-
king range increasing of existed 60-100% to 30-100% of the 
boiler load. 

- Applying the new solution to be achieved the following: 
- Continuous work in the range from 30-100% of 

boiler area. 
- Detailed and calculation technology for boiler heat 

load increasing from start position at 60% i.e 100% from no-
minal boiler load achieving an optimal air working regime of 
modernized burners. 

- Flame control and protection in the boiler burning 
area. 

- Primary and secondaryo temperature support on the 
boiler exit on nominal level of 540oC. 

- Sufficient air values (O2) in the boiler burning area 
should be on the lowest level. 

- To achieve the minimum NOx emission in accor-
dance with European standards. 

- Automatic regulation system in modernized boiler 
with the range of 30-100% boiler load. 

Automatic regulation system has to achieve the load 
change of the speed with 0,5; 1; 2; and 3% in minute. 

- The new functional scheme for distant governing 
the process, technological protections, blockades and signali-
zation. 
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- System enabling the automatic block passing from 
nominal load 100% to technical minimum 30%. 

- Heat and hydraulical calculations of modernized 
boiler. 

2.2. Bidding documents with which supplier have got are 
related on supply subject from item 1..2. 

2.3. The bidding documents can be taken by interested 
suppliers in Account department chief office in TEC Negotino 
each day from 09.00 to 14.00 o'clock During the bidding las-
ting. 

2.4. At the bidding documents taking on the interested 
suppliers have to pay in advance 63.300,00 DEN as not refun-
dable amount on the account No.: 200-00000-24289-98 in Sto-
panska banka Negotino or to pay the cashier. The buyer uni-
que number is MK 4030889128346, with designation "for 
open invitation". 

3. THE BID CONTENTS 
3.1. The bid has to contain the following: 
- Name, address, firm residence 
- Project price 
- Project production term (delivery) 
- Proof from it will be well seen that the registered com-

pany has experience in production and design of equipment 
for power energy object and experience in similar projects as 
the proposed on is. It is necessary to attach the reference list 

- Firm description with finance report from the last three 
years. 

3.2. The bid has to be prepared in Macedonian and En-
glish. 

4. OBLIGATED DOCUMENTATION THAT THE SUP-
PLIER SHOULD ATTACH (in accordance with clause 43 -
the Low for Public Supply) 

4.1. Occupation register document 
4.2. Supplier capability document issued by the bank (ori-

ginal or copy made on notary public in accordance with clause 
22 - the Low for Public Supply) 

4.3. Statement that the supplier is not in bankruptcy (sig-
ned by authorized person). 

4.4. Proof that the supplier has not restriction in the occu-
pation. 

4.5. Proof for technical supplier capability in accordance 
with clause 23 - the Low for Public Supply). 

4.6. Proof for being taxpayer. 

5. SHOICE CRITERIA FOR THE MOST SATISFA-
CRRY SUPPLIERS 

5.1. For quality 50 points; 
5.2. Delivery term 20 points; 
5.3. Project price 20 points; 
5.4. Way of payment 10 points. 

6. THE WAY OF BID DELIVERY 
6.1. The bids are to be delivered in accordance with clau-

ses 52, 53 and 54 - the Low for Public Supply and they will be 
delivered in one original signed by authorized supplier's rep-
resentative. 

6.2. The public invitation is lasting up to 11.02.2002. 
6.3. The bid opening will be done on the 11-th of February 

2002 in 12.00 o'clock in the conference hole of TEC Negotino 
plant in the presence of supplier authorized representatives. 

7. FINAL CLAUSES 
7.1. The bids which will be not sent in the given term and 

those ones which are not made in accordance with require-
ments in the public invitation, as well as those ones which ha-
ve not got the entire needed documentation which is being re-
quested in the bid, will be not taken in consideration. 

7.2. Each bidder can supply one bid, only. 
7.3. Additional explanations can be received in the resi-

dence of TEC Negotino plant - in Negotino or on phone No.: 
+ 389 (0) 43 361 227. 

Commission for Public Supply 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

Р.бр. Акционерско друштво Место 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Продажна цена на 
капиталот (ЕВРА) 

1 Топлификација Скопје 24,86% 5.721.038 
2 Окитекс Скопје 27,60% 460.886 
3 Сервис Скопје 4,89% 64.015 
4 Балкан Кавадарци 2,33% 13.455 
5 З И К Млекарство со кооперација Куманово 64,66% 495.910 
6 З И К Трговија Куманово 64,66% 231.414 
7 Баргала Штип 8,64% 269.966 
8 Керамика Гевгел ија 2,17% 10.584 
9 Цвет Гевгел ија 7,42% 19.225 
10 7 Ноември Гевгел ија 26,77% 136.875 
11 Дојранско Езеро Нов Дојран 34,88% 303.150 
12 Агрострмош Пробиштип 2,74% 1.329 
13 Вардар Градско 4,84% 29.352 
14 Коста Абраш Охрид 19,48% 134.472 
15 Грозд Струмица 5,55% 72.554 
16 Жито Битола Битола 10,89% 1.316.393 
17 Транскоп - Автотранспорт, логистика 

и складиштење Битола 14,22% 286.481 
18 Црвена Ѕвезда Пехчево 10,49% 206.009 
19 Кооперација со ладилник Кавадарци 37,20% 133.143 
20 Оризснекс Кочани 51,44% 5.258 
21 Оранжерии Кочани 51,44% 293.605 
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22 Искра Кочани 51,44% 80.958 
23 Кланица Кочани 51,44% 23.133 
24 Друштво за трговија со производство 

Кочанско Поле Кочани 51,44% 51.780 
25 Угостителство и туризам Кочани 51,44% 166.121 

26 Гоце Делчев Облешево 51,44% 26.020 
27 Полет Делчево 85,00% 186.535 
28 Партизан Прилеп 53,24% 350.598 
29 Прилепски неметали Прилеп 53,24% 116.883 
30 Макстоун Прилеп 53,24% 116.883 
31 Полимод Прилеп 30,15% 123.897 
32 Пелагонија транспорт Прилеп 47,97% 337.197 
33 Димче Бањарот Прилеп 0,73% 146 
34 Исхрана Берово 34,00% 81.064 
35 Треска 30 Август Виница 33,67% 197.382 
36 Балкан Експрес Штип 64,72% 599.399 
37 Биброк Куманово 10,89% 6.403 
38 Атом Скопје 3,39% 194 
39 Лихнида Охрид 11,75% 137.169 

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 

http://www.mpa.org.mk 

О Б Ј А В А 
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 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
З А ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2001 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во ноември 
2001 година во однос на октомври 2001 година е -0,003. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месец ноември е -0,022. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во ноември 
2001 година во однос на ноември 2000 година е -0,022. 

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

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1718. Одлука за помилување на поединци-члено-
ви на таканаречената ОНА лишени од сло-
бода, за ослободување од кривично гонење 5231 

1719. Одлука за доделување на наградата 
"Климент Охридски" во 2001 година, за 
особено значајни повеќегодишни оства-
рувања за унапредување и придонес во 
областа на културата, уметноста и 
здравството од интерес на Република 
Македонија 5231 

1720. Решение за определување членови на 
Координативното тело за одвивање за 
подготовките и активностите во Репуб-
лика Македонија околу одржувањето на 
Олимпијадата во Атина 2004 година 5231 

1721. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Заводот за 
платен промет 5232 

1722. Решение за разрешување и именување 
членови на Комисијата за делбен биланс 
на поранешното Јавно дифузно претпри-
јатие "Македонска радиотелевизија" 5232 

1723. Решение за разрешување од должноста 
директор на Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство 5232 

1724. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Фондот за 
магистрални и регионални патишта -
Скопје 5232 

1725. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП Маке-
донска информативна агенција МИА -
Скопје, од редот на вработените 5232 

1726. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на ОУ "Коле 
Неделковски" - Скопје 5233 

1727. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОУ 
"Кирил и Методиј" - Велес 5233 

1728. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за начинот на извршување на 
платниот промет со инструменти за пла-
ќање што гласат на големи износи 5233 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец ноември 
2001 година 5250 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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