
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Петок, 7 март 2003 
Скопје 

Број 14                        Год.  LIX 

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
381.  

Врз основа на член 7 став 2, а во врска со член 64 од Законот за локалните избори 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 46/96, 48/96, 49/96, 56/96, 17/97, 50/97, 
31/02 и 12/03), Претседателот на Собранието на Република Македонија на 4 март 2003 
година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА 
ОПШТИНИТЕ КОЧАНИ, ШУТО ОРИЗАРИ, ОРИЗАРИ, ВАСИЛЕВО И ДЕМИР ХИСАР

 
 
 
 

I 
Се распишуваат предвремени избори за градоначалници на општините Кочани, Шуто 

Оризари, Оризари, Василево и Демир Хисар. 
 
 
 
 

II 
Предвремените избори ќе се одржат на 11 мај 2003 година. 
 
 
 
 

III 
Роковите за извршување на изборните дејства почнуваат да течат од денот на објавува-

њето на ова решение во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
 
 
 

IV 
Предвремените избори ќе ги спроведат изборните комисии на општините Кочани, Шуто 

Оризари, Оризари, Василево и Демир Хисар. 
 
 
 

V 
Ова решение ќе се објави во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
 
 Број 07-949/1                       Претседател  

5 март  2003 година                            на Собранието на Република
          Скопје                                             Македонија,  
          м-р Никола Поповски, с.р. 
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382. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 
4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Царинскиот закон (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 55/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 
ПРИ УВОЗ НА СУРОВО МАСЛО НАМЕНЕТО ЗА 
НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2003 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните по-

треби се определува царински контингент при увоз на 
сурово масло со тарифна ознака 1512 11 91 00 во коли-
чина од 15.000 тони наменето како репродукционен 
материјал за непосредното производство без плаќање 
на царина. 

2. Правото на увоз на количините на суровото масло 
од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина го ос-
тваруваат производителите како крајни корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва увозот на количините на царинскиот контингент на 
суровото масло по барање на крајните корисници, по 
принципот �прв дојден, прв услужен�. 

4. Оваа одлука се применува за одобрениот царин-
ски контингент при увоз на сурово масло што ќе биде 
внесено во подрачјето на Република Македонија, а не е 
оцаринет заклучно со 31.03.2003 година. 

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

 
    Бр. 23-1206/1                  Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
383. 
Врз основа  на член 2, став 3  од Законот за издавање 

на обврзници на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 37/2002),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВТОРА ЕМИ-
СИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Во Одлуката за Втора емисија на обврзници за дена-

ционализација (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 9/2003), во точка 1 бројот �38.000.000,00� се за-
менува со бројот �38.100.000,00�. 

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

 
     Бр. 23-1186/1                        Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

384. 
Врз основа  на член 19  став 1  алинеја 5 од Законот 

за радиодифузната дејност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/97),  Владата на Република Ма-
кедонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 3 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
 РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

 
1. Се одзема концесијата за вршење радиодифузна 

дејност на локално ниво доделена со Одлуката на Влада-
та на Република Македонија бр. 23-1229/1 од 4 мај 1998 

година (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
22/98) и Одлуката на  Владата на Република Македонија  
бр. 23-1873/1 од 16 мај 2000 година (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 42/2000), на следниве тргов-
ски радиодифузни друштва: 
Струмица - за радио 
1. ТРД Радио �Џокер� 
Македонски Брод, Пласница - за телевизија 
1. ТРД Телевизија �Аниса�. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-6676/1-2002                   Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

385. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за акредита-

ција (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
54/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТА-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука Владата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: основачот), основа Институт за 
акредитација на Република Македонија како јавна 
установа (во натамошниот текст: Институт). 

 
Член 2 

Институтот работи под име �Институт за акредита-
ција на Република Македонија� - Скопје. 
Скратено име: �ИАРМ� - Скопје. 
Во надворешно-трговскиот промет Институтот ќе 

го употребува следното име: Accreditation Instsitute of 
the Republic of Macedonia - Skopje. 
Седиштето на Институтот е во Скопје, на ул. �Са-

моилова� бр. 10. 
Член 3 

Институтот ги врши следните работи и задачи: 
1. акредитација на лаборатории за тестирање и ка-

либрација; тела кои вршат спецификација на произво-
ди; тела кои вршат сертификација на системи за квали-
тет; тела кои вршат сертификација на системи за за-
штита на животната средина и природата, тела кои вр-
шат сертификација на лица; и тела кои вршат надзор. 

2. учество во европски и меѓународни организации 
за акредитација и застапување на интересите на Репуб-
лика Македонија во нив; 

3. дава мислења на државните органи за прашања 
кои се однесуваат на акредитацијата и дава мислења за 
одобренија за оспособеноста за спроведување на по-
стапката за оценка на сообразност; 

4. врши оцени и одобрување на компетентноста на 
телата за оцена на сообразност, вклучувајќи и оцена на 
исполнетост на барањата за телата кои вршат оцена на 
сообразноста според дадена регулатива; и 

5. врши и други работи и дава услуги согласно Ста-
тутот. 
Напред наведените работи и задачи согласно Одлука-

та за националната класификација на дејности (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/98), се опфатени 
во следните групи на дејности: 

- 72.30 - Обработка на податоци 
- 72.40 - Бази на податоци 
- 73 - Истражување и развој 
- 74.13 - Истражување на пазарот и јавното мислење 
- 74.14 - Деловни и менаџмент консултантски актив-

ности 
- 74.20/3 - Инженеринг 
- 74.20/5 - Други технички активности 
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- 74.30 - Техничко испитување и анализа 
- 74.40 - Реклама и пропаганда 
- 74.84 - Други деловни активности, неспомнати на 

друго место 
- 91.12 - Активности на струковните здруженија. 
 

Член 4 
Средствата за основање на Институтот во износ од 

3.090.000 денари се обезбедуваат од Буџетот на Репуб-
лика Македонија, раздел 10001 - Министерство за еко-
номија. 

 
Член 5 

Висината на средствата за финансирање на работа-
та на Институтот од Буџетот на Република Македонија 
се определува со финансискиот план на Институтот. 
Институтот обезбедува средства за финансирање и 

од други извори преку: 
- надоместок за извршени услуги за акредитација и 
- подароци, донации и други извори од земјата и 

странство во согласност со Закон. 
 

Член 6 
Органи на Институтот се: Совет; Одбор за контрола 

на материјално-финансиското работење и Директор. 
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и 

работата на органите на Институтот, начинот на рас-
пределбата на средствата, како и други прашања во вр-
ска со остварувањето на дејноста на Институтот ќе се 
уредат со Статутот на Институтот. 

 
Член 7 

Статутот на Институтот ќе се донесе во рок од 60 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

 
Член 8 

За вршител на должноста директор се именува Гр-
ков Зоран, дипл.инж. 
Вршителот на должноста директор ќе ги врши ра-

ботите за запишување на Институтот во Трговскиот ре-
гистар и други активности потребни  за почеток на ра-
бота на Институтот. 

 
Член 9 

Основачот е одговорен за обврските на Институтот 
до висината на средствата, кои се предвидени во прес-
метката на основачот за извршување на годишната 
програма за работа согласно член 13 од Законот за 
акредитација. 
Основачот не одговара за другите обврски на Ин-

ститутот. 
 

Член 10 
Институтот во правниот промет настапува само-

стојно, а за преземените обврски со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот. 

 
Член 11 

До обезбедување на потребни простории за работа 
Институтот ќе ги користи просториите на ул. �Самои-
лова� бр. 10 во Скопје, кои сега ги користи како Одде-
ление за акредитација во Бирото за метрологија. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
         Бр. 23-1030/1      Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

386. 
Врз основа на член 10, a во врска со член 6 од Зако-

нот за стандардизација (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 54/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИ-

ЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Владата на Република Македонија 

(во натамошниот текст: основачот), основа Институт за 
стандардизација на Република Македонија како посеб-
на јавна установа (во натамошниот текст: Институт). 

 
Член 2 

Институтот работи под име �Институт за стандар-
дизација на Република Македонија� - Скопје. 
Скратено име: ИСРМ - Скопје. 
Во надворешно-трговскиот промет Институтот ќе 

го употребува следното име: Standardization Instsitute of 
the Republic of Macedonia - Skopje. 
Седиштето на Институтот е во Скопје, на ул. �Са-

моилова� бр. 10. 
Член 3 

Институтот ги врши следните работи и задачи: 
1. подготвување и усвојување на македонските 

стандарди и други стандардизациони документи кои ја 
сочинуваат македонската национална стандардизација; 

2. водење регистар на македонските стандарди; 
3. претставување на интересите на македонската 

национална стандардизација во меѓународните, европ-
ските и регионалните организации како и организации-
те за стандардизација во други земји; 

4. прибирање на меѓународни, европски стандарди 
и стандардизациони документи, воспоставување и одр-
жување на нивна база на податоци, како и стандарди и 
стандардизациони документи на други национални 
стандардизации; 

5. обезбедување на информации за заинтересирани-
те страни од базата на податоци; 

6. издавање гласило во кое се содржани информа-
ции за отпочнувањето и текот на постапката за подго-
твување и усвојување на стандарди и стандардизацио-
ни документи на македонската национална стандарди-
зација, како и информации за меѓународните и европ-
ските стандарди и стандардизациони документи; 

7. издавање и продажба на стандарди и други стан-
дардизациони документи на македонската национална 
стандардизација, како и продажба на меѓународни, 
европски и други стандарди и стандардизациони доку-
менти; 

8. промовирање на примената на македонските 
стандарди; 

9. учество во работата на меѓународни и регионал-
ни тела за стандардизација; 

10. продажба на стандарди и стандардизациони до-
кументи врз основа на договори и членства во меѓуна-
родни, регионални организации и други странски тела 
за стандардизација; 

11. се грижи за извршување на обврските од обла-
ста на стандардизацијата кои произлегуваат од ратифи-
куваните меѓународни договори кои ги склучила Ре-
публика Македонија; 

12. врши и други работи и задачи во врска со спро-
ведувањето на Законот за стандардизација и други за-
кони. 
Напред наведените работи и задачи согласно Одлука-

та за националната класификација на дејности (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/98), се опфатени 
во следните групи на дејности: 

- 22.15 - Друга издавачка дејност 
- 51.70 - Друга трговија на големо 
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- 52.47 - Трговија на мало со книги, весници и при-
бор за пишување 

- 52.48 - Друга трговија на мало во специјализирани 
продавници 

- 52.61 - Трговија на мало преку пошта  
- 72.30 - Обработка на податоци 
- 72.40 - Бази на податоци 
- 73 - Истражување и развој 
- 74.13 - Истражување на пазарот и јавното мислење 
- 74.14 - Деловни и менаџмент консултантски актив-

ности 
- 74.20/3 - Инженеринг 
- 74.20/5 - Други технички активности 
- 74.30 - Техничко испитување и анализа 
- 74.40 - Реклама и пропаганда 
- 74.84 - Други деловни активности, неспомнати на 

друго место 
- 91.12 - Активности на струковните здруженија. 
 

Член 4 
Средствата за основање на Институтот во износ од 

3.090.000 денари се обезбедуваат од Буџетот на Репуб-
лика Македонија, раздел 10001 - Министерство за еко-
номија. 

Член 5 
Висината на средствата за финансирање на работа-

та на Институтот од Буџетот на Република Македонија 
се определува со финансискиот план на Институтот. 
Институтот обезбедува средства за финансирање и 

од други извори преку: 
- членарината што ја плаќаат членовите; 
- продажба на македонски стандарди и стандарди-

зациони документи и гласило на Институтот; 
- продажба на меѓународни стандарди и стандарди-

зациони документи и информации врз основа на дого-
вори и членства во меѓународни организации; 

- услуги, обука, семинари и друго; 
- авторски права, подароци, донации од земјата и 

странство; и 
- други извори во согласност со Закон. 

 
Член 6 

Органи на Институтот се: Собрание; Совет; Одбор 
за контрола на материјално-финансиското работење и 
Директор. 
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и 

работата на органите на Институтот, правата и обвр-
ските на членовите на Институтот, начинот на распре-
делбата на средствата, како и други прашања во врска 
со остварувањето на дејноста на Институтот ќе се уре-
дат со Статутот на Институтот. 

 
Член 7 

Статутот на Институтот ќе се донесе во рок од 60 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

 
Член 8 

За вршител на должноста директор се именува Ми-
хаил Ежов, дипл.инж. 
Вршителот на должноста директор ќе ги врши ра-

ботите за запишување на Институтот во Трговскиот ре-
гистар и други активности потребни за почеток на ра-
бота на Институтот. 

Член 9 
Основачот е одговорен за обврските на Институтот 

до висината на средствата, кои се предвидени во прес-
метката на основачот за извршување на годишната 
програма за работа согласно член 20 од Законот за 
стандардизација. 
Основачот не одговара за другите обврски на Ин-

ститутот. 
Член 10 

Институтот во правниот промет настапува само-
стојно, а за преземените обврски со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот. 

Член 11 
До обезбедување на потребни простории за работа 

Институтот ќе ги користи просториите на ул. �Самои-
лова� бр. 10 во Скопје, кои сега ги користи како Одде-
ление за стандардизација во Бирото за метрологија. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
         Бр. 23-1031/1      Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
387. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 03.03.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
 

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија се пренесува правото на кори-
стење на следните моторни возила: 

- MERCEDES BENZ S 600, шасија бр. WDB 140057-
1А-432702, број на мотор - 120982-12-011257, снага 290 
KW, работна зафатнина 5987 см3, боја смарагдноцрна 
металик, година на производство 1999 година; 

- MERCEDES BENZ 320, со регистарски број SK-
012-1А, со број на мотор - 10499412051319, број на ша-
сија WDB-1400321-А-273903. 

2. Примопредавањето да се изврши меѓу Мини-
стерството за одбрана и Службата за општи и заеднич-
ки работи на Владата на Република Македонија. 

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

 
     Бр.23-1080/1                         Претседател на Владата 
3 март 2003 година                   на Република Македонија, 
          Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
388.   
Врз основа на член 16 од Законот за минерални су-

ровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА  ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА  
ЗА 2003 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средства-
та, наменета и начинот за нивното користење, обемот и 
локалитетите на кои ќе се вршат фундаменталните гео-
лошки истражувања и истражувањата за подземни во-
ди за 2003 година. 

II 
Средствата за финансирање на фундаменталните 

геолошки истражувања и истражувања за подземни во-
ди за 2003 година се утврдуваат во износ од 
20.000.000,00 (дваесет милиони денари). Висината на 
средствата по одделни проекти што треба да се обезбе-
дат се во зависност од степенот на истраженост, а се за 
потреба на Републиката и тоа: 

- изработка на основна инженерско геолошка карта 
(ОИГХ), основна хидрогеолошка карта (ОХГК), основна 
геолошка карта (ОГК-2) на Република Македонија, ос-
новни истражувања кои се од интерес на Републиката,  

- истражувања на подземни води за пиење. 
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III 
Средствата за фундаменталните геолошки истражу-

вања и истражувања за подземни води се обезбедуваат 
од Буџетот на Република Македонија. 

 
IV 

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги 
врши Министерството за економија врз основа на дого-
вори со изведувачите согласно Прилог 1 кој е составен 
дел на оваа програма. 

V 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
    Бр. 23-632/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 
Прилог 1 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСНОВНИ  ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

ЗА 2003 ГОДИНА 
 

А. Фундаментални геолошки истра-
жувања 
(60,0% од предвидените средства) 12.000.000,00 денари 

А1. (а) -Основна инженерско геоло-
шка (ОИГК) и 
(б)-основна хидрогеолошка 
карта (ОХГК)-лист Кратово 2.000.000,00 денари 

А2. (а)-Основна инженерско  
геолошка (ОИГК) и 
(б)-основна хидрогеолошка 
карта (ОХГК)-лист Кичево 6.000.000,00 денари 

А3. Основна геолошка карта (ОГК-2) 4.000.000,00 денари 
Б. Хидрогеолошки истражувања на 

подземни води за пиење 
(40,0% од предвидените средства) 8.000.000,00 денари 

Б.1. Општина Кочани, с. Соколарци 1.000.000,00 денари 
Б.2. Општина Желино, с. Желино 1.000.000,00 денари 
Б.3. Општина Јегуновце, с. Шемшево 800.000,00 денари 
Б.4. Општина Тополчани, с. Загорани 

и с. Веселчани 1.400.000,00 денари 
Б.5. Општина Кривогаштани,  

с. Славеј 700.000,00 денари 
Б.6. Општина Градско лок. Горно 

Чичево 1.500.000,00 денари 
Б.7. Општина Камењане, с. Седларце 900.000,00 денари 
Б.8. Општина Другово 700.000,00 денари 

 
Вкупно А + Б=20.000.000,00 денари 

___________ 
389. 
Врз основа на член 36, став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со член 32 од 
Законот за правата, обврските и одговорностите на ор-
ганите на државната власт во поглед на средствата во 
државна сопственост што тие ги користат и располага-
ат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.02.2003 година донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА 
ПОДАРОЦИ ДОБИЕНИ ОД ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА СТРАНСКА ДРЖАВА, ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ 
ИНСТИТУЦИЈА НА СТРАНСКА ДРЖАВА, МЕЃУНАРОД-
НА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН 

  
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на евиден-
тирање и чување на подароци добиени од претставни-
ци на странска држава, орган, организација или инсти-

туција на странска држава, меѓународна организација 
или странски државјанин, чија вредност е поголема од 
100 евра во денарска противвредност. 

 
Член 2 

За сите подароци добиени од странски држави, ор-
гани и организации, а примени од страна на избрани и 
именувани функционери на Собранието на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, Пре-
тседателот на Републиката и други лица што се опреде-
лени да ја претставуваат Република Македонија во од-
носите со странство, над висината утврдена во член 1 
на ова упатство, во наредните 15 дена од денот на при-
емот на подарокот писмено го информира Министерс-
твото за финансии - Управата за имотно-правни рабо-
ти, поради евидентирање, со податоци утврдени според 
образецот кој е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

За сите примени подароци се води грижа и должно 
внимание, особено за нивните квалитативни и кванти-
тативни својства. 
Подароците се чуваат и сместуваат во соодветно 

обезбедени и уредени простории во органот што го до-
бил подарокот. 

 
Член 4 

Одделни подароци од поголема вредност и значење 
може да се изложат во определени простории како екс-
понати што ги определува Владата. 

 
Член 5 

Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
 
           Бр. 23-213/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
               Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

 
 

O Б Р А З Е Ц 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПОДАРОЦИ ДОБИЕНИ ОД 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА СТРАНСКА ДРЖАВА, ОРГАН, 
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ИНСТИТУЦИЈА НА СТРАНСКА 
ДРЖАВА, МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ 

СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 
 

1. Име на органот 
____________________________________________ 
 
2. Лице кое го примило подарокот 
____________________________________________ 
 
3. Дарител на подарокот 
____________________________________________ 
 
4. Повод-пригода за примање на подарокот 
____________________________________________ 
 
5. Вид на подарокот 
____________________________________________ 
 
6. Вредност на подарокот 
____________________________________________ 
 
7. Датум на приемот на подарокот 
____________________________________________ 
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390.                                                
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/93, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.02.2003 година, одобри изменување и дополнување на  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ИЗДАДЕНА НА �ЛОТА-
РИЈА НА МАКЕДОНИЈА� - АД -СКОПЈЕ ПОД ДОВ. БР. 

23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА 
  

1. Во точка 2 од лиценцата наместо зборовите: �ул. 
�Елпида Караманди� бр. 3 - Битола�, треба да стои �ул. 
�Кузман Јосифовски� бр. 7 - Прилеп�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
 
          Бр. 23-1238/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
391. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/93, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.11.2002 година, одобри изменување и дополнување на  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ИЗДАДЕНА НА ПТП 
�ФЛАМИНГО� - ЕКСПОРТ-ИМПОРТ-Д.О.О. -СКОПЈЕ 
ПОД ДОВ. БР. 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА 

  
1. Во точка 2 од лиценцата наместо зборовите: �ул. 

�11-ти Октомври� бр. 2 (хотел Китка) - Ресен�, треба да 
стои �ул. �Гоце Делчев� бр. 1 во Ресен�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
 
         Бр. 23-1237/1       Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
392. 
Врз основа на член 105, 106, 107, 108 и 109 од Зако-

нот за хартии од вредност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 
4/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на 15.01.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава одобрение за основање и работа на 

брокерската куќа �Еуро Брокер� АД, со седиште во 
Скопје, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� број 25. 

2. Брокерската куќа �Еуро Брокер� АД Скопје ќе ги 
врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститори-
те што се однесуваат на купување и продажба на дол-
горочни хартии од вредност, во име и за сметка на кли-
ентот и 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 

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

 
  Бр. 03-2204/5          Комисија за хартии од вредност 

15 јануари 2003 година                  Претседател, 
       Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

393. 
Врз основа на член 131, а во врска со член 139 од 

Законот за хартии од вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата 
за хартии од вредност на продолжението од својата 
седница одржано на 26.02.2003 година, го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност на измените и дополнувањата 

на Правилата за работа на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје доставени во форма на 
интегрален пречистен текст на Правила за работа на 
ЦДХВ Бр. 02-1386/1 од 25.02.2003 година, до Комиси-
јата за хартии од вредност на ден 26.02.2003 година и 
заведени под деловоден број 08-207/1. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје на соодветен начин да ја запоз-
нае јавноста со интегралниот пречистен текст на Пра-
вилата за работа на ЦДХВ на кој Комисијата за хартии 
од вредност даде согласност и за истото да ја извести 
Комисијата за хартии од вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 08-207/2         Комисија за хартии од вредност 

26 февруари 2003 година             Претседател, 
         Скопје             проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
394. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на 
растение 

Ознака на 
сортата 

 

Година на 
воведување 
на сортата 

Фирма односно 
име и адреса на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г. ГРАДИ-  
НАРСКИ 
РАСТЕНИЈА

   

Г.29 
Solanum 
tuberosum 
L-средно 
ран компир

Almera 
 
 
 
 
Ariele 
 
 
 
 
Arosa 

2003 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
2003 
 

Agrico-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 
 
Agrico-Holland  
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Hartving Solana  
�КОБО�  
ул. �Божин  
Николов� бр. 80,  
Скопје 
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Г.29  
Solanum 
tuberosum 
L - ран 
компир 

Vivaldi 
 
 
 
 
 
Derby 

2003 
 
 
 
 
 
2003 
 

HZPC-Holland 
H.Mulder 
�КОБО�  
ул. �Божин  
Николов�  
бр. 80, Скопје 
 
HZPC-Holland A. 
Jansen �КОБО� 
ул. �Божин  
Николов� бр. 80, 
Скопје 

Г.29 
Solanum 
tuberosum 
L - касен 
компир  

Bartina 2003 HZPC-Holland 
Rins Otte �КОБО� 
ул. �Божин  
Николов� бр. 80, 
Скопје 

Г.29 
Solanum 
tuberosum 
L - многу 
ран ком-
пир  

Sprint  2003 Den Hartingh 
B.V. Holland 
 �КОБО�  
ул. �Божин  
Николов� бр. 80, 
Скопје 

Г.2Allium  
porrum 
L-праз 

Varna 2003 Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин 
 Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 

Г.14 
Capsicum 
annum  
L-пиперка 
тип долга 
лута 

Inferno 2003 Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 

Г.14 
Capsicum 
annum  
L-пиперка 
тип капија 

Timmara 
 
 
 
 
 
Тиса  

2003 
 
 
 
 
 
2003 

Seminis vegetable 
seeds- Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Институт за ра-
тарство и повр-
тарство-Нови 
Сад, Србија и 
Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22,  
Битола 

Г.4 
Apium 
graveolens 
var.rapace-
um L-гере-
виз за 
корен 

Mentor  2003 Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 

Г.21 
Daucus 
carota  
L-морков 

Forto 
 
 
 
 
 
Almaro 

2003 
 
 
 
 
 
2003 

Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 

Г.9 
Brassica 
oleracea 
var.capitata-
рана зелка 

Winner 
 
 
 
 
 
Panndion 
 
 
 
 
 
Red Sun 
 
 

2003 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
2003 

Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� 
бр. 22, Скопје 
 
Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� 
бр. 22, Скопје 

Г.23.2 
Lycopersi-
con 
lycopersic-
um L-дома-
ти рани 

Lindzy 
 
 
 
 
 
Chamon 
 
 
 
 
Aurelius 
 
 
 
 
 
Lacky Lady 
 
 
 
 
 
Sphinx 

2003 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
2003 

Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 
 
Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Western seeds 
Europe-Holland 
�Агро Јуником� 
ДОО ул.�Трифун 
Хаџијанев� 
бр.1/7, Скопје 

Г.23.1 
Lycopersi-
con 
Iycopersic
um L-ин-
дустриски 
домати 

Pik Ripe 
748 F1 
 
 
 
 
Панонија 

2003 
 
 
 
 
 
2003 
 

Seminis vegetable 
seeds-Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 
 
Институт за  
ратарство и 
повртарство- 
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22, 
Битола 

 
         Бр. 08-1584/1         Министер, 
24 февруари 2003 година                Славко Петров, с.р. 
              Скопје 
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Врз  основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала (�Служ-
н весник на РМ� бр. 21/98), Министерството за здравство, објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ НА КОИ ИМ Е УКИНАТО ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ 

Име на лекот 
фармацевтска  
дозажна форма,  
јачина и пакување 

на лекот 

начин на издавање 
на лекот 

производител и 
застапник на лекот 

број и датум на 
одобрението за 
ставање на лекот 
во промет 

број и датум на 
одобрението за 
укинување на 

лекот 
1 2 3 4 5 6 

ANALGINUM 
etamizole natrium 

таблети од 500 мг, 
кутија со 500  
таблети 

Лекот може да се 
издава само на 
лекарски рецепт (Р) 

ИЦН Македонија АД 
Охис д.о.о. Скопје 
ИЦН Македонија АД 
Охис д.о.о. Скопје 

16-13093/1 
од 05.06.2001 год. 

15-908/1 
од 04.02.2003 год. 

ANALGIN 
etamizole natrium 

таблети од 500 мг, 
кутија со 500  
таблети 

Лекот може да се 
издава без лекарски 
рецепт (БР) 

Реплекфарм 
Реплекфарм 

15-7640/02 
од 10.09.2002 год. 

15-907/1 
од 04.02.2003 год. 

ANALGIN 
etamizole natrium 

таблети од 500 мг, 
кутија со 10  
таблети 

Лекот може да се 
издава без лекарски 
рецепт (БР) 

Јака 80  
Јака 80 

15-5612/02 
од 03.09.2002 год. 

15-906/1 
од 04.02.2003 год. 

ANALGIN 
etamizole natrium 

таблети од 500 мг, 
кутија со 500  
таблети 

Лекот може да се 
издава без лекарски 
рецепт (БР) 

Јака 80 
Јака 80 

15-5613/02 
од 03.09.2002 год. 

15-905/1 
од 04.02.2003 год. 

 
Бр. 15-1777/1                                                                                                                           Министер за здравство, 
арт 2003 година                                                                                                                       д-р Реџеп Сељмани, с.р. 
     Скопје       

5. 
 
   
   
   

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________________  
гласен дел ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II  - Скопје се води пос-
тапка под П.бр. 687/02 иницирана по тужба на тужите-
лите Петрески Гоце и други од Скопје, против тужени-
от Абдурахман Алилов со непозната адреса на живее-
ње, за утврдување право на сопственост. 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд, е поднесена тужба за долг, од тужите-
т АДО �ВАРДАР� од Скопје, против тужениот Гази 
стафа од Гостивар, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Абдурахман Алилов во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се 
јави во судот или на судот да ја достави адресата на 
живеење. Во спротивно неговите интереси во постап-
ката ќе ги застапува привремениот старател адвокат 
Маја Ристевска од Скопје поставена од МЦСР на град 
Скопје. 

Се повикува тужениот да се јави во судот или да по-
ви полномошник кој ќе ги застапува неговите интере-
 во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува 
себниот старател Маја Ристовска, адвокат, ул. �Питу 
ли� бр. 55, Скопје, која е поставена со решение на 
ѓуопштинскиот центар за социјална работа на град 
опје бр. 3020-11 од 16.01.2003 година, се до право-
лното окончување на постапката што се води пред 
ој суд, односно се додека не се јави тужениот или не-
иот полномошник пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 687/02.                              
                                                                              (5306) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје II  - Скопје се води пар-
нична постапка по тужба на тужителот Слободан Стан-
ковиќ од Скопје, против тужениот Ванчо Гуџевски од 
Скопје со непозната адреса, за долг. Вредност 80.000 
ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХХ. П. бр. 
7/00-МВ.             (5308) 

___________ 
 На тужениот судот му постави привремен застап-

ник, адвокат Кирил Петров од Скопје кој ќе ги застапу-
ва интересите на тужениот до правосилното окончува-
ње на постапката. 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е пар-
чна постапка по тужбата на тужителот Максут Деми-
 од с.Горно Нерези од Скопје, застапуван од полно-
шник адвокат Мирјана Вичентиќ од Скопје, ул. "Пај-
Маало" бр. 6, против тужениот Демиров Шукрија од 
опје, со непозната адреса на живеење во Турција, за 
рдување право на користење на неизградено градеж-

 земјиште. Вредност на спорот 100.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Ванчо Гуџевски во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави во 
судот лично или преку полномошник за да ја преземе 
постапката. Во спротивно, постапката ќе продолжи со 
поставениот привремен застапник. Бидејќи тужениот е со непозната адреса во странст-

 кој што нема поставено полномошник во Република 
кедонија, судот согласно член 78 став 4 и 5 од ЗПП 
 постави привремен застапник од редот на адвокати-
од Скопје кој ќе ги штити неговите права и интереси 
дека тужениот лично или неговиот полномошник не 
појави пред судот, односно додека Меѓуопштински-
центар за социјална работа на општините на град 
опје не го извести судот дека назначиле старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П.бр. 
1470/00.                                                                      (5346) 

___________ 
 
Снежана Алмоли од Скопје поведе постапка пред 

овој суд за прогласување на исчезнатиот Видоевски 
Тоде роден 03.12.1940 година во с.Звечан - Мак. Брод 
за умрен. Истиот бил со последно живеалиште на бул. 
"АСНОМ" бр. 68-1/27, Скопје, а последен пат е виден 
на 30.03.1996 година. 

За привремен застапник на тужениот судот го пос-
и адвокатот Билјана Јандриоска, ул."Пајко Маало" 

, Скопје. Се повикува гореименуваниот доколку е жив да се 
јави во судот, а исто така се повикува и секое друго ли-
це што знае за неговиот живот да се јави во судот во 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П.бр. 
/2003.                                                                      (5356) 
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рок од три месеци од објавуавњето на огласот во "Слу-
жбен весник на РМ" со напомена дека по истекот на 
овој рок исчезнатиот ќе се прогласи за умрен. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 

68/01.                                                                          (5330) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка по тужбата на тужителот Беќири Дритон од 
Гостивар, ул."Беличица" бр. 64, против тужената Беќи-
ри Мабер од с.Врапчиште, сега со непозната адреса, по 
основ за развод на брак. Вредност неопределена. 
На тужента Беќири Мабер од с.Врапчиште, со не-

позната адреса на живеење и престојување во странст-
во и се поставува привремен застапник адвокат Таип 
Елези од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на 
тужената додека таа или нејзин полномошник или неј-
зин застапник не се јави на главната расправа пред овој 
суд, односно се додека органот за старателство не му 
постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 56/2003.  (5531) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Во Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба за 
развод на брак, од тужителката Селма Беќирова од Ко-
чани, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 36, против тужениот 
Зејнел Беќиров од Кочани, ул. �Стамен Манов� бр. 26, 
сега на привремена работа во Германија со непозната 
адреса. 
Се повикува лицето Зејнел Беќиров од Кочани, сега 

на привремена работа во Германија, да се јави во Ос-
новниот суд Кочани или да постави свој полномошник 
кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето 
на оваа постапка. Доколку во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот не го стори тоа, ќе му биде 
поставен привремен застапник. 

 Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 162/2003. 
              (5307) 
 

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

за долг, по тужба на тужителот АД за осигурување и 
реосигурување �Кјуби Македонија� Скопје, против ту-
жениот Атанасов Сашко, од с. Турново, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 2.180,00 денари. 
Се повикува тужениот со непозната адреса, да се ја-

ви во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огла-
сот. 
На тужениот за привремен застапник му се назна-

чува Силвана Бајрактарова, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Струмица. Привремениот застапник ги 
има сите права и обврски на законски застапник. 
Тие права и должности привремениот застапник ги 

врши се додека тужениот или неговиот полномошник 
не се појави пред судот, односно додека Центарот за 
социјална работа на Струмица не го извести судот дека 
поставил старател. 

 Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 581/01.  
                            (5304)  

___________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка  
за регрес, по тужба на тужителот АД за осигурување и 
реосигурување �Кјуби Македонија� Скопје, против ту-
жената Кочева Славица од Струмица, ул. �Балканска� 
бр. 34. Вредност на спорот 5.860,00 денари. 
Се повикува тужената со непозната адреса, да се ја-

ви во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огла-
сот. 
На тужената за привремен застапник и се назначува 

Силвана Бајрактарова, стручен соработник во Основ-
ниот суд Струмица. Привремениот застапник ги има 
сите права и обврски на законски застапник. 

Тие права и должности привремениот застапник ги 
врши се додека тужената или нејзиниот полномошник 
не се појави пред судот, односно додека Центарот за 
социјална работа на Струмица не го извести судот дека 
поставил старател. 

 Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1787/01. 
                                          (5305) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-

бата на тужителот "Траншпед Македонија" АД од Ст-
румица, против тужениот Вучков Никола од Струмица, 
ул."8 - Март" бр. 31, сега со непозната адреса, по пред-
метот П.бр. 278/02, за долг со вредност од 114.503,00 
денари. За привремен застапник на тужениот се назна-
чува Ванчо Велков, стручен соработник при Основни-
от суд во Струмица. Привремениот застапник ќе го за-
стапува тужениот се додека истиот не се појави пред 
судот или не постави полномошник. Се повикува туже-
ниот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас. 
Од Основиот суд во Струмица, П.бр. 278/02.  (5532) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-

бата на тужителот "Траншпед Македонија" АД од 
Струмица, против тужениот Стојанов Павло од с.Доб-
рејци, к.бр. 146, Струмица, со непозната адреса, по 
предметот П.бр. 276/02, за долг со вредност од 
157.158,00 денари. За привремен застапник на тужени-
от се назначува Ванчо Велков, стручен соработник при 
Основниот суд во Струмица. Привремениот застапник 
ќе го застапува тужениот се додека истиот не се појави 
пред судот или не постави полномошник. Се повикува 
тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас. 
Од Основиот суд во Струмица, П.бр. 276/02.  (5533) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 27/2003 од 06.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-51, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на Основното училиште �КИРЕ 
ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ� Прилеп, Прилеп ул. �Јоска Јор-
даноски� бр. 46. 
Во Основно училиште �КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈА-

НЕ� Прилеп, основано и регистрирано при ОС-Битола 
под рег.влошка 1-6236 и Срег. бр. 750/99, се врши про-
мена на директор. Имено, и престануваат овластувањата 
за застапување на училиштето на лицето Кареска Розита 
- досегашен директор и се брише од судскиот регистар. 
Лице овластено за застапување на училиштето е Та-

левски Јосиф - вршител на должност - директор. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

27/2003.                            (4025) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 26/2003 од 06.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-109, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на директор на Основното училиште �РАМПО ЛЕ-
ВКАТА� - Прилеп, Прилеп, ул. �Цар Самоил� бр. 1-а. 
Во Основното училиште �РАМПО ЛЕВКАТА� 

Прилеп, основано и регистрирано при ОС-Битола по 
рег. бр. 1-7048 и Трег. бр. 749/99, се врши промена на 
директор. Имено, му престануваат овластувањата за за-
стапување на училиштето на лицето Митре Милески - 
досегашен директор и се брише од судскиот регистар. 
Лице овластено за застапување на училиштето е Ге-

шоски Симеон - вршител на должност - директор. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

26/2003.                            (4026) 



Стр. 10 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 март 2003 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 23/2003 од 30.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-610, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Водостопан-
ската работна организација �Водостопанство - Охридско 
Езеро - Охрид� ул. �Живко Чинго� бр. 8, Охрид. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

на организацијата. 
Лице овластено за застапување е Цветаноски Коста. 
На лицето Грозданов Лазе му престануваат правата 

за застапување и претставување на организацијата. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

23/2003.                            (4028) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 22/2003 од 30.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-387, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Водостопан-
ската работна организација �Водостопанство Црн Дрим� 
Ц.О. ул. �Пролетерски бригади� б.б. Струга. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

на организацијата. 
Лице овластено за застапување е Лазороски Гоце. 
На лицето Ѓоревски Тофил му престануваат права-

та за застапување и претставување на организацијата. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

22/2003.                            (4029) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 105/2003 од 30.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 006925, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на одлуки и промена на управи-
тел на Фабриката за шеќер �4-ти Ноември�, Битола Ак-
ционерско друштво ул. �Индустриски дел� б.б. Битола. 
Упис на Надзорен во состав: Христовски Раде, До-

невски Љупчо, Лалевски Менде, Немски Христов Ди-
митров, Христов Лазаров Христо, Терзиев Петров Или-
ја, Димитров Антонов Константин. 
Упис на одлука на Управен одбор во состав: Стоев 

Иванов Ѓорги, Димов Констадинов Станко, Иванов 
Иван, Паспалова Тасевска Милка, Ристевски Зоран. 
Се брише Благој Петковски. 
Се запишува Георги Иванов Стоев, претседател на 

Управниот одбор. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

105/2003.                           (4030) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 20/2003 од 22.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-693, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на Водостопанското претприја-
тие �СТЕРНА� П.О. Прилеп ул. �Октомвриска� бр. 1-в. 
Се врши промена на лице овластено за застапување: 
Никола Настоски - се запишува за раководител на 

Водостопанското претпријатие �Стерна� П.О. Прилеп 
и го застапува претпријатието во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет со неограничени овластува-
ња во рамките на запишаните дејности. 
Му престанува овластувањето за застапување и 

претставување на лицето Тони Димески, досегашен вр-
шител на должноста раководител на претпријатието и 
се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

20/2003.                            (4031) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 136/2003 од 07.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 000864, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на Трговецот-поединец за угостителс-
тво �ШЕКЕРОСКИ КОСТА ДИМИТАР� - �ЛЕА� ТП 
ул. �Јане Сандански� бр. 139. 
Се врши промена, дополнување во образец бр. 7х3 

за обавување на дејноста: 55.40 - барови. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

136/2003.                           (4032) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 104/2003 од 05.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 01013669, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето на содружник, промена на на-
зив на Друштвото за производство трговија и услуги 
ЗОНИК ТРЕЈД експорт-импорт ДООЕЛ Битола, Бито-
ла ул. �Прилепска� бр. 76/15. 
Од друштвото истапува еден од содружниците: 

Дамчев Никола од Битола ул. �Прилепска� бр. 91/17, 
повлекувајќи го својот основачки влог од 1.297 евра во 
предмети, со толкав износ се намалува основачкиот 
влог на друштвото. 
Се менува називот на друштвото. 
Сегашниот гласи: Друштво за производство тргови-

ја и услуги ЗОНИК ТРЕЈД експорт-импорт ДООЕЛ Би-
тола. 
Во друштвото се внесува основачки влог, а со тоа 

се зголемува основачкиот влог во вредност од 1.297 
евра, по извештај од овластен проценител, а внесени од 
содружникот кој останува во друштвото Лозановски 
Никола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

104/2003.                           (4033) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 138/2003 од 07.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 003168, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на овластено лице на Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало увоз-извоз 
БС-СИБО Велески Симеон и др. ЈТД Прилеп, Прилеп 
ул. �Зеленик� бр. 3. 
Во Друштвото за производство, трговија на големо 

и мало увоз-извоз БС-СИБО Велески Симеон и др. ЈТД 
Прилеп, се врши следната промена: Велески Божидар - 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности, со стан во Прилеп на ул. �Зеле-
ник� бр. 2/8, кој ќе го застапува друштвото во земјата и 
во надворешно трговскиот промет. 
Му престануваат овластувањата за застапување и 

претставување на лицето Велески Симеон, досегашен 
управител и се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

138/2003.                           (4034) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 137/2003 од 07.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 000026, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на име и седиште на фирма, конверзија, 
усогласување со НКД, проширување на дејност и про-
мена на управител на Друштвото за трговија, градеж-
ништво и услуги - СИМ-ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА - ДОО 
Охрид, Охрид ул. �Париска Комуна� бр. 40. 
Се врши промена на називот на фирмата: Трговија 

на големо и мало, увоз-извоз Стефанос Макаронас и 
други �СИМ-ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА� ДОО Битола и 
новиот назив гласи: Друштво за трговија, градежниш-
тво и услуги - СИМ-ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА - ДОО 
Охрид.  
Седиштето на фирмата се менува од Битола, нас. Г. 

Оризари, ул.�Васил Брклевски� бр. 47 во Охрид ул. 
�Париска Комуна� бр. 40. 
На лицето Гоце Поповски му престанува функција-

та управител и правото за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и се 
брише од судскиот регистар, а лицето Илија Василев-
ски ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапува 
друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет. 
Се врши конверзија на основната главница од 5.200 

ДЕМ во 2.660 ЕУР, односно 164.900,00 МКД. 
Постојните дејности се усогласуваат со НКД и гла-

сат: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.51, 
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51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
Постојните дејности се прошируваат уште со след-

ните: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.20, 50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 
51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.70, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.40, 55.51, 
60.22, 63.22, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

137/2003.                           (4035) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 114/2003 од 04.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 012013, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на лице овластено за застапување на Друштвото за 
производство, услуги и трговија �ПАУЧ� увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Кичево ул. �29-ти Ноември� бр. 127, Кичево. 
Му престанува овластувањето на лицето Никола 

Пејовски - управител и се брише од судскиот регистар. 
Се назначува лицето овластено за застапување Еле-

на Пејовска, управител без ограничување во рамките 
на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

114/2003.                           (4036) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 118/2003 од 05.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 007457, го запиша во трговскиот регистар от-
стапувањето на содружник, пристапување на нов содруж-
ник, промена на име на фирма, конверзија на влог на Тр-
говското друштво за производство и трговија ИВИРЕ 
Охрид ДООЕЛ Охрид с. Лескоец Рашанец бр. 168. 
Од друштвото истапува содружникот Петрески 

Стребре и се брише од трговскиот регистар. 
Како нов содружник пристапува лицето Петреска 

Васка од Охрид. 
Се врши промена на име на фирма од: Трговско 

друштво за производство и трговија ИВИРЕ Стребре 
Охрид ДООЕЛ и новата фирма гласи: Трговско друш-
тво за производство и трговија ИВИРЕ Охрид ДООЕЛ. 

Конверзија на влог од 5.200 ДЕМ на 2.600 ЕУР или 
158.600,00 МКД. Содружникот што истапува го отстапува 
уделот на основачки влог на содружникот што пристапува. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

118/2003.                           (4037) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 108/2003 од 04.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 002346, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на Трговското и услужно друштво РА-
ДОСНИЦА увоз-извоз Битола, ДООЕЛ Битола, ул. 
�Иван Милутиновиќ� бр. 52. 
Од Трговското и услужно друштво РАДОСНИЦА 

увоз-извоз Битола, ДОО истапува содружникот Вера 
Мицевска и својот основачки влог го отстапува на дру-
гиот содружник Олга Наумова која сега заедно со от-
стапениот основачки влог има вкупен влог од 
353.100,00 денари или 5.695 евра. 
Називот на фирмата се менува и сега истиот гласи: 

Трговско и услужно друштво РАДОСНИЦА увоз-извоз 
Битола, ДООЕЛ. 
Содружникот Олга Наумова го зголемува својот ос-

новачки влог за 93.000,00 денари, така да вредносно 
вкупниот основачки влог изнесува 446.100,00 денари, 
односно 7.195 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

108/2003.                           (4038) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 99/2003 од 05.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 012268, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за градежниш-
тво, трговија и производство �К.И.Д. КОМЕРЦ� увоз-из-
воз с. Елшани - Охрид ДООЕЛ с. Елшани - Охрид. 
Дејноста на друштвото се проширува уште за след-

ните дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.70, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.23, 29.24, 29.71, 29.72, 31.20, 31.30, 
31.50, 32.10, 45.33, 51.43, 51.47, 51.54, 52.72, 52.74. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

99/2003.                                          (4039) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 1513/2003 од 31.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 006133, го запиша во трговскиот ре-
гистар планот за поделба на друштвото на Трговското 
друштво за поледелско производство КУЗМАН ЈОСИ-
ФОСКИ -ПИТУ АД увоз-извоз с. Славеј С. СЛАВЕЈ-
КРИВОГАШТАНИ. 
Запишување на планот за поделба на Трговско 

друштво за поледелско производство КУЗМАН ЈОСИ-
ФОСКИ-ПИТУ АД увоз-извоз с. Славеј, на две нови 
друштва, и тоа: Трговско друштво за поледелско про-
изводство ЗИК КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ АД 
увоз-извоз с. Славеј С. СЛАВЕЈ-КРИВОГАШТАНИ и 
Трговско друштво за поледелско производство НАП-
РЕДОК-2002 АД увоз-извоз с. Пашино Рувци С. ПА-
ШИНО РУВЦИ-КРИВОГАШТАНИ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1513/2003.                           (4040) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 116/2003 од 03.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 013502, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на управител на Друштвото за трговија 
на големо и мало, увоз-извоз, �АМБОС� ДООЕЛ При-
леп ул. �Димо Наредникот� бр. 11, Прилеп. 
Се врши промена во Друштвото за трговија на голе-

мо и мало, увоз-извоз �АМБОС� ДООЕЛ Прилеп и тоа 
промена на лицето овластено за застапување и претста-
вување на друштвото. 
Управител на Друштвото за трговија на големо и ма-

ло, увоз-извоз �АМБОС� ДООЕЛ Прилеп ќе биде Зафи-
роска Дијана од Прилеп ул. �Мирче Ацев� бр. 77а, која 
ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет со неограничени овластувања. 
Му престануваат овластувањата на Ацески Миле да 

го претставува друштвото и се брише од трговскиот ре-
гистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

116/2003.                           (4041) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 113/2003 од 04.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 003372, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на Трговското друштво за производство трго-
вија и услуги ИЗА ЛЕДА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Би-
тола ул. �Жикица Јовановиќ Шпанац� бр. 26. 
Промена на содружник и управител на Трговско 

друштво за производство трговија и услуги ИЗА ЛЕДА 
увоз-извоз ДООЕЛ Битола. 
И престанува овластувањето на Аница Глигуроска, 

се именува Зоран Глигуровски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

113/2003.                           (4042) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 106/2003 од 04.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 005921, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на содружник на Друштвото за тргови-
ја на големо и мало ЕВРО-ТОХМА ДООЕЛ Стојанов-
ски Тоде - Битола ул. �Студентска� бр. 29, Битола. 
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Промена на содружник на друштвото. 
Од друштвото истапува основачот Стојановски Тоде. 
Во друштвото пристапува Даниела Јовановска од 

Битола, ул. �Стрчин� бр. 12. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

106/2003.                           (4043) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 25/2003 од 31.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-19492, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на седиште и зголемување на влогот на 
Приватната здравствена организација - аптека НЕО-
ФАРМ Охрид п.о. Охрид, бул. �Туристичка� бр. 30-1. 
Се врши промена на седиштето. 
Од: Охрид ул. �Гоце Делчев� бр. 41. 
И новото седиште во: Охрид, бул. �Туристичка� бр. 30-1. 
Се врши зголемување на основачкиот влог за: 

26.350 евра или 1.607.250,00 денари - влог во предмети 
и опрема, по проценка од овластен судски проценител 
и вештак. 
Вкупен влог: 26.350,50 евра или 1.607.270,00 дена-

ри од кои 20,00 денари стар влог. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

25/2003.                                          (4044) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 103/2003 од 03.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 013356, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на Друштвото за трговија и производс-
тво ЕМИ - НИК експорт-импорт Битола ДООЕЛ ул. 
�Партизанска� број 87/13, Битола. 
Се врши упис на промена на лицето овластено за 

застапување на друштвото - управителот. 
Му престануваат овластувањата за застапување на 

друштвото на лицето Јован Карабелески, досегашен 
управител на друштвото и тој се брише од регистарот. 
Овластено лице за застапување на друштвото е Пе-

цо Радичоски, управител на друштвото со неограниче-
ни овластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

103/2003.                           (4045) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 1197/2002 од 03.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 000/429, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Трговецот-поединец 
за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај НА-
ДА МИХАЈЛО ДОЈКОСКА ТП ул. �Радовишка� бр. 
93, Прилеп. 
Се врши промена на основачот. 
Истапува лицето Алекса Ристо Дојкоски, а приста-

пува лицето Нада Михајло Дојкоска. 
Се врши промена на лицето - застапник. 
Алекса Ристо Дојкоски се брише, а на негово место 

се запишува Нада Михајло Дојкоска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1197/2002.                           (4047) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 92/2003 од 31.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 014951, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на содружник и управител на Друштвото за 
превоз, услуги и трговија �ЃОКО ТРАНС� увоз-извоз 
ДООЕЛ Крушево Крушево, ул. �Нико Доага� бр. 39. 
Од друштвото истапува содружникот Ѓоко Хри-

стовски и му престанува овластувањето за застапување 
и во надворешно трговското работење и се брише од 
трговскиот регистар. 
Во друштвото пристапува лицето Благој Христоски 

и ќе го застапува друштвото и во надворешно тргов-
ското работење - управител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

92/2003.                                          (4048) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 93/2003 од 31.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 014563, го запиша во трговскиот реги-
стар проширувањето на дејност на Трговското друштво 
за трговија, производство и услуги ТОНИ ДИМИТАР 
СТОЈАНОСКИ �СКОРПИОН М-К� увоз-извоз ДООЕЛ 
Крушево ул. �Мише Ефтим� бр. 25, Крушево. 
Дејности: 60.21, меѓународен превоз на стоки во 

патниот сообраќај, меѓународен превоз на патници во 
патниот сообраќај, туристички работи во странство, 
меѓународен сообраќај со агенциски работи, меѓуна-
родна шпедиција, угостителски и туристички услуги, 
агенциски услуги на транспортот, неспомнати услуги 
во областа на прометот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

93/2003.                                          (4049) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 97/2003 од 30.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 009843, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производс-
тво, промет и услуги Боби Мрчески БОБИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп Прилеп, ул. �Кире Гаврилоски� бр. 26. 
Содружникот на Друштвото за производство, про-

мет и услуги БОБИ Мрчески БОБИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, основано и регистрирано при ОС-Битола под 
рег.влошка бр. 01009843?-8-03-000 и Трег. бр. 3679/99 
и П. Трег. бр. 1129/2001, врши промена на управител 
на друштвото. 
И престануваат овластувањата за застапување на 

друштвото во земјата и надвор од неа на лицето Петре-
ска Александра - досегашен управител и се брише од 
судскиот регистар. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

земјата и надвор од неа ќе биде лицето Виолета Баса-
роска од Прилеп - управител со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

97/2003.                                          (4050) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 87/03 од 30.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 006271, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Производното, тргов-
ско и услужно друштво Агрон и др. ГОНИ увоз-извоз 
Делогожда ДОО. 
Промена на лице овластено за застапување на Про-

изводно, трговско и услужно друштво Агрон и др. ГО-
НИ увоз-извоз Делогожда ДОО. 
Мамуди Линдиме - управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности. 
Се брише лицето Астрид Мамути. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

87/03.                                          (4051) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 1809/2002 од 29.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 000197, го запиша во трговскиот ре-
гистар АД �Димче Бањарот� - Прилеп ул. �Крушевско 
Џаде� бб, Прилеп. 
Промена на членовите на Надзорниот одбор и 

Управниот одбор, измени и дополнувања на Статутот, 
шифри и дејности: 27.21, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 
29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.63, 40.30, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 54.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
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51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23,  52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
Членови на надзорен одбор се: Радојко Васиљевиќ, 

Вчков Љупчо и Гаврило Гаврилоски, а членови на  
Управен одбор се: Владимир Мојсов, Васил Кузманов-
ски и Сузана Нанеска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1809/2002.                           (4053) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 868/2002 од 30.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 009811, го запиша во трговскиот ре-
гистар проширувањето на дејност на Општинското Јав-
но Претпријатие за комунални дејности �ПЕЛАГОНИ-
ЈА� Кривогаштани П.О. Кривогаштани. 
Општинското Јавно Претпријатие за комунални деј-

ности �ПЕЛАГОНИЈА� Кривогаштани П.О. го проши-
рува работењето со уште следните дејности: 45.24, 
45.33, 45.34, 93.05, 74.20/2, 74.20/3. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

868/2002.                           (4054) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 79/2003 од 28.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 006326, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и содружник на Трговското друш-
тво за трговија Душан Блажески ДАР-МАР ДООЕЛ 
М.Брод ул. �Илија Игески� бр. 8, Македонски Брод. 
Се врши промена на називот на фирмата и тоа: од 

Трговско друштво за трговија Душан Блажески ДАР-
МАР ДООЕЛ М.Брод ул. �Илија Игески� бр. 8 Маке-
донски Брод и новиот назив на друштвото ќе гласи: Тр-
говско друштво за трговија ДАР-МАР ДООЕЛ М.Брод 
ул. �Илија Игески� бр. 8, Македонски Брод. 
Се врши промена на содружник на друштвото. 
Истапува лицето Душан Блажески, а пристапува 

Блажеска Божана, како содружник. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

79/2003.                                          (4055) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 19/2003 од 29.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 003263, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив, истапување и пристапување на со-
дружници и промена на управител на Друштвото за 
производство, услуги и трговија на големо и мало, екс-
порт-импорт ДИКОМА-ТЕКС ДОО Прилеп Прилеп ул. 
�Гоце Делчев� бр. 98. 
Се врши промена на називот на Друштвото за про-

изводство, услуги и трговија на големо и мало, екс-
порт-импорт ДИКОМА-ТЕКС Никола и др. ДОО При-
леп и новата фирма гласи: Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало, експорт-импорт 
ДИКОМА-ТЕКС. 
Кон друштвото пристапуваат како нови содружни-

ци: Боцеска Славица и Тинтоска Крстана, а истапуваат 
Боцески Никола и Тинтоски Марјанчо. 
И престануваат овластувањата на лицето Тинтоска 

Весна и се брише од судскиот регистар, а за управител 
се запишува лицето Боцеска Славица. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

19/2003.                                          (4056) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 1789/2003 од 29.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 011621, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на управител на Трговското друштво за 

производство, услуги, транспорт и трговија Анета Па-
носка  и др. �СТИЛ� увоз-извоз Прилеп, ДОО Прилеп, 
ул. �Борка Утот� бр. 9. 
Промена на управителот: Драги Димески - управи-

тел на друштвото со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 
Му престанува овластувањето за застапување на 

лицето Анета Паноска управител и се брише од суд-
скиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1789/2003.                           (4057) 
___________  

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 91/2003 од 29.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 010427, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма на Трговското друштво за погре-
бални услуги ЕКО КЛУБ Битола ДООЕЛ Битола ул. 
�Петар Петровиќ Његош� бр. 131. 
Промена на фирма на Трговско друштво за погре-

бални услуги ВЕЧЕН СОН Сашо Јанакиевски ДООЕЛ 
Битола и новата фирма гласи: Трговско друштво за по-
гребални услуги ЕКО КЛУБ Битола ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

91/2003.                                          (4058) 
___________  

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 1768/2002 од 08.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 01003179?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Друш-
твото за млинарско производство, услуги и трговија на 
големо и мало Благој Стојчев Млин Стојчев увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ Битола, ул. �Новачки пат� бб. 

Се врши проширување на дејноста и тоа за следните 
дејности: 55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за сме-
стување), 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1768/2002.                           (4059) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 86/2003 од 27.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 000406, го запиша во трговскиот реги-
стар разрешувањето, наименувањето на надзорен и 
управен одбор на Холдинг Компанија АД �Отекс� - 
Охрид ул. �7-ми Ноември� бр. 181 - Охрид. 
Упис на промена на овластено лице за застапување 

и претставување на Холдинг Компанија АД �Отекс� 
Охрид со односите со трети лица. 
Му престанува овластувањето за застапување и 

претставување на Х.К. АД �Отекс� - Охрид во надво-
решното-трговско работење на Илија Матилоски и се 
брише од трговскиот регистар. 
Лице овластено за застапување и во надворешнотр-

говското работење е Биткоски Ристо - претседател на 
управниот одбор на Х.К. АД �Отекс� - Охрид. 
Се врши упис во трговскиот регистар на Одлуките 

од Вонредното Акционерско Собрание одржано на ден 
17.01.2003 година за разрешување на членовите на 
Надзорниот и Управниот Одбор и именување на нов 
состав на Надзорен и Управен Одбор на Холдинг 
Компанија А.Д. �Отекс� - Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

86/2003.                                          (4061) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 85/2003 од 27.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 01007543?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за домашен и меѓународен патнички транспорт и шпе-
диција КЛЕБЕР ДОО експорт-импорт Битола ул. 
�Грозд� бр. 4/17 Битола. 
За управител на Друштвото за домашен и меѓунаро-

ден патнички транспорт и шпедиција се именува Пеце 
Гроздановски, управител со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 
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И престанува овластувањето на Маја Ќука како лице ов-
ластено за застапување и се брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

85/2003.                                          (4062) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 21/2003 од 15.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 012062, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на �ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ� Заштитно 
друштво за компјутерски и сродно активности, произ-
водство, инженеринг, посредување, издавање и услуги 
ДОО Битола, Битола, ул. �Стреја Нахмијас� бр. 5. 
Од друштвото истапува лицето Вангел Торков од 

Битола, на кое му престануваат сите права и обврски 
како основач. 
Во друштвото како основач пристапува лицето Ва-

ско Торков од Битола. 
Влогот кој Вангел Торков му го отстапува на Васко 

Торков е паричен и во износ од 2.541 евро или 
155.000,00 денари што е 50% од вкупната основна 
главница на друштвото. 
Другиот содружник Деан Јошевски е согласен со 

промената на основачот-содружникот. 
Вкупната основна главница на друштвото е непро-

менета и изнесува 5.082 евра или 310.000,00 денари. 
Од Основниот суд Бтола во Битола, П. Трег. бр. 

21/2003.                                          (4064) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 1614/2002 од 20.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 01006392?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник на 
Друштвото за производство, трговија и услуги на Жан 
Велкоски и др. МИЛК ПРОМЕТ увоз-извоз Прилеп 
ДОО Прилеп ул. �Марксова� бр. 121/3. 
Истапување на основач од ТД-ДОО. 
Од трговското друштво истапува основачот Жан 

Велкоски од Прилеп со стан на ул. �Марксова� бр. 121/3. 
Влогот кој што го внесува во друштвото со Изјава и 

го отстапува на Милка Велкоска од Прилеп со стан на 
ул. �Марксова� бр. 121/3. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1614/2002.                           (4065) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 67/2003 од 24.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 006911, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија, 
производство и услуги АСКОМ увоз-извоз Круме Ата-
насоски ДООЕЛ ул. �Душан Митрески� бр. 18, Маке-
донски Брод, Македонски Брод. 
Се назначува лице овластено за застапување Дијана 

Атанасоска - управител без ограничување во рамките 
на запишаните дејности. 
Му престануваат овластувањата на лицето Круме 

Атанасоски како управител и се брише од трговскиот 
регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

67/2003.                                          (4066) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 68/2003 од 24.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 007680, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на управител на Трговското друштво за произ-
водство, услуги и трговија на Бејзароски Лимко АКВА-
РЕЛ 94 увоз-извоз ДООЕЛ с. Пласница, Пласница. 
Се назначува лице овластено за застапување Мев-

људин Изејроски - управител без ограничување во рам-
ките на запишаните дејности. 

И престануваат овластувањата на лицето Фатмира Беј-
зароска како управител и се брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

68/2003.                                          (4069) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 70/2003 од 24.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 01012992, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на Друштвото за трговија, превоз и ус-
луги САЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. �Црвени 
стени� бр. 1, Битола. 
Се брише Зоран Мојсовски - управител со неограни-

чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Се запишува Лилјана Мојсовска - управител со неогра-

ничени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

70/2003.                                          (4070) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 69/2003 од 24.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 007044, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на Трговското друштво за производство, про-
мет и услуги �СОКОЛИНА-ШИПАД� Конеска Роза ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Прилеп, Прилеп, ул. �Копарска� бр. 11. 
Содружникот на �СОКОЛИНО-ШИПАД� Конеска 

Роза ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, основано и регистрира-
но при ОС-Битола под рег.влошка бр. 0100704?-8-03-000 
и Трег. бр. 896/99, врши промена на управител на друш-
твото и конверзија на основна главница од ДЕМ во ЕУР. 

И престануваат овластувањата за застапување на друш-
твото во земјата и надвор од неа на лицето Конеска Роза - 
досегашен управител и се брише од судскиот регистар. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

земјата и надвор од неа ќе биде лицето Игор Конески 
од Прилеп - управител со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 
Во друштвото се врши и конверзија на основна 

главница од ДЕМ во ЕУР. 
Имено, основната главница на друштвото која изнесу-

ваше 8.500 ДЕМ и сопствен влог 1.612 ДЕМ вкупно 
10.112 ДЕМ, се конвертира во еуро и изнесува 5.180 ЕУР 
(1 евро=1,9520 дем), или 321.160,00 МКД. Со тоа основ-
ната главница на друштвото не се менува, останува иста. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

69/2003.                                          (4071) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 84/2003 од 28.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 010008, го запиша во трговскиот реги-
стар бришењето на Трговецот-поединец за трговија на 
мало Ќазим Хусеин Муфтерен СЕЛМА Т.П. Охрид 
Охрид ул. �7-ми Ноември� бр. 21. 
Се врши бришење на Трговец-поединец за трговија 

на мало Ќазим Хусеин Муфтерен СЕЛМА Т.П. Охрид, 
Охрид ул. �7-ми Ноември� бр. 21. 
Исполнети се законски услови со приложени по-

требни документи. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

84/2003.                                          (4072) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 21/2003 од 24.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-159, ја запиша во судскиот регистар 
промената на управител на Градската Библиотека 
�БОРКА ТАЛЕСКИ� Прилеп. 
Промена на лице овластено за застапување на Град-

ска Библиотека �БОРКА ТАЛЕСКИ� Прилеп. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

21/2003.                                          (4073) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1483, се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на стопанственици, бизнисмени и претприема-
чи во Република Македонија, со седиште во Скопје, на 
ул."Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 132. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заедничко решавање на проблемите од обла-
ста на економијата, афирмација на македонските про-
изводи и услуги на пазарите во земјата и странство, ка-
ко и заштита на правата и интересите од областа на 
економијата. 
Здужението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 10.02.2003 година.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Зг. бр. 3/03. 
               (4993) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1487, се запишува здружението на 
граѓани: МОДА СПОРТ, со седиште во Скопје, на 
ул."Мајка Тереза" бр. 10/22. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на спортски манифестации 
пред се спортски натпревари во фудбал. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 14.02.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 27/03. 
               (4994) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции  под Рег. број 1478, се запишува здружението на 
граѓани: Спортско друштво ДЕПОРТИВО Скопје, со 
седиште во Скопје, на ул."Франклин Рузвелт" бр. 2/28. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на фудбалска, кошаркарска и 
ракометна школа за пионери, јуниори и младинци како 
и организирање на спортски приредби, домашни и ме-
ѓународни средби и турнири. 
Здужението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 03.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 19/03. 
               (4995) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1474, се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на љубители и картинг, мотоцик-
лизам и автомобилизам ГОГО, со скратено име Здру-
жение ГОГО Скопје, со седиште во Скопје, на 
ул."Франце Прешерн" бр. 80. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заштита на здравјето на луѓето преку поте-
нцирање на благодетите на спортот, популаризација на 
картинг, мотоциклизам и автомобилизам, организира-
ње семинари и предавања, рекреативно спортување и 
екологија и подигање на еколошката свест. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 29.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 16/03. 
               (4996) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под рег. број 1460 се запишува здружението 
на граѓани: Здружение на граѓани-Авантуристи 
МАКСТРИМ, со седиште во Скопје, на ул."Козле 
10" бр. 11. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој, афирмација и популаризација на 
здравиот спортски живот, авантуризмот и возбудата, 
дружењето и заедничка забава на членовите на здруже-
нието со цел тие да станат составен дел на нивниот се-
којдневен живот, организирање на предавања и семи-
нари со цел за афирмација и популаризација на здрави-
от авантуристички живот. 
Здужението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.12.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 265/02. 
               (4997) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1480 се запишува здружението на 
граѓани: Риболовно друштво БАЏО, со седиште во 
Скопје, ул."Сремски Фронт" бр. 7. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на обезбедување и обучување на младинци за спорт-
ски риболовци, организирање на спортски риболов, како 
и учество на натпревари во спортски риболов. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 05.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 20/03. 
               (4998) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1481 се запишува здружението на граѓани: 
Центар за рекреација и едукација КАВАЛО, со седиште 
во Скопје, ул."Митрополит Т. Гологанов" бр. 28. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поддржување активности наменети за млада-
та популација кои промовираат толеранција, разбира-
ње, изучување на старите македонски занаети, активно 
вклучување на локалната заедница. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 06.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 22/03. 
               (4999) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1482, се запишува здружението на 
граѓани: Српско културно-уметничко друштво "Слави-
ја"-Скопје, со скратено име СКУД "Славија"-Скопје, со 
седиште во Скопје, на ул."Ленинова" бр. 72. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на претставување на изворниот српски народен ме-
лос преку танци, песни, фолклор, српски народни умо-
творби, бисерите на српската народна и уметничка кни-
жевност како и бисерите на македонската народна и умет-
ничка поезија во Република Македонија и надвор од неа. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и мможе да започне со работа од 07.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 272/02. 
               (5000) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1479 се запишува здружението на 
граѓани: Пливачки клуб ДЕЛФИН, со седиште во 
Скопје, на ул. "Партизански Одреди" бр. 131/22. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација и тренинг на младите кадри, разви-
вање на спортското пливање, учество на спортски нат-
превари во пливање. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.02.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 12/03. 
               (5001) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1491, се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани за заштита на животни-
те ОАЗА 2003, со скратено име ОАЗА 2003, со седиште 
во Скопје, ул. "Водњанска" бр. 14. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на сузбивање и превенција од појава на зоонози-
те(беснило, екинокоза), згрижување и удомување на 
кучиња скитници, намалување на бројот на каснати ли-
ца од кучиња скитници, како и превентивни мерки за 
заштита на здравите животни. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 17.02.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 24/03. 
               (5002) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1492, се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на граѓани за едукација, обука и развој на са-
мохрани мајки и деца ДЕМА, со скратено име ДЕМА, со 
седиште во Скопје, ул."Козле 88" бр. 4/1. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на соодветно педагошко-психолошко воспиту-
вање и образование на децата како специфична возрас-
на група, зближување на децата преку едукација и игра 
да го шират пријателството, другарството, меѓусебното 
помагање без оглед на полот и верската припадност, 
вклучување на самохрани мајки во едукацијата на дете-
то со цел за посреќно детство, социјализација и помош 
на самохрани мајки, борба против семејно насилство, 
разни предавања, семинари и приредби како и сорабо-
тка со слични невладини организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 19.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 30/03. 
               (5003) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Згф. бр. 2/03, се запишува Здружение на граѓа-
ни со име Ракометен клуб "РАДОВИШ-АДОРА" од Ра-
довиш, кое е основано заради организирање и одржува-
ње на натпревари во ракомет и развој на ракометниот 
спорт. 
Здружението ќе дејствува на територијата на опш-

тина Радовиш, а неговото седиште се наоѓа на бул. 
"Александар Македонски" бб, СРЦ "25-ти мај" во Радо-
виш. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 2/03. (4830) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 5/03 

од 20.02.2003 година, го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува основање на здружение на производи-
тели и преработувачи на млеко "Бистра" од Кичево. 
Здружението ќе се залага за подобрување на млеч-

носта на добиточниот фонд во РМ, со посебен акцент 
на Кичевскиот крај, со подобрување на хигиената при 
производството на млеко, подобрување и унапредува-
ње на целокупното производство на млеко и производи 
од млеко, зголемување на асортиманот на млечни про-
изводи и друго. 
Седиштето на здружението е во Кичево, на ул. "Ин-

дустриска" бр. 48. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Мирјана Миладиноска од Кичево. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 20.02.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Згф. бр. 5/03.    (4831) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 6/03 

од 20.02.2003 година, го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува основањето на здружението на граѓа-
ни "Здраво опшество" Кичево. 
Здружението ќе се залага за прашања и проблеми 

поврзани со лица со посебни потреби, подигање на 
свеста кај граѓаните за помош и грижа на бездомници и 
деца без родители, развивање на меѓуетничката и мул-
тикултурната соработка, борба против наркоманијата, 
борба против алкохолизмот, едукација на младите за-
ради заштита од сида, борба против проституција и тр-
говија со луѓе, едукација на младите од разни области 
од културата и образованието и друго. 
Седиштето на здружението е во Кичево, на ул."11-

ти Октомври" бр. 9. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Наташа Дукоска од Кичево. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 20.02.2003 година. 
Од основниот суд во Кичево, Згф. бр. 6/03.     (4833) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
51/02 од 18.12.2002 година, го запиша во трговскиот 
регистар здружението на граѓани "Азбука", со седиште 
во Куманово, ул."Моша Пијаде"бр. 204, при Основниот 
суд во Куманово, под Рег. бр. 259. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон подобру-
вање и унапредување на правата на детето, подобрува-
ње и унапредување на човековите права, унапредување 
на демократски односи, еколошка свест и на цивилно 
општество и подобрување на меѓуетнички односи. 
Здружението на граѓани "Азбука" има седиште во 

Куманово, на ул. "Моша Пијаде" бр. 204. 
Здружението на граѓани "Азбука", со седиште во 

Куманово, се здобива со својсто на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на 18.12.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 51/02.(5063) 

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

44/02 од 05.12.2002 година го запиша во трговскиот ре-
гистар здружението на жени "УЉА", со седиште во Ку-
маново, на ул. "Пробиштипска" бр. 8, при Основниот 
суд во Куманово, под Рег. бр. 258. 
Основни цели и задачи како и начини и облици на 

дејствување на здружението на жени "УЉА", со се-
диште во Куманово, се насочени кон омасовување на 
членството и создавање на една појака и потрајна асо-
цијација на граѓани, едукација и еманципација на же-
ната, подигање на свеста кај жената за секојдневните 
животни потреби и проблеми, зачувување на угледот и 
достоинството на жената, членство на разни курсеви, а 
со цел на подобрување на положбата на жената, запо-
знавање со разни заразни болести како и со здрава ис-
храна на бебиња и деца преку учество на разни семина-
ри, подигање на еколошката свест кај жената, создава-
ње на можности за соработка со други здруженија како 
во земјата така и во странство, како и формирање на 
организации на здружението во други градови на тери-
торијата на РМ. 
Здружението на жени "УЉА", има седиште во Ку-

маново,на ул. "Пробиштипска" бр. 8. 
Здружението на жени "УЉА", со седиште во Кума-

ново, се здобива со својство на правно лице со денот на 
запишувањето во регистарот 05.12.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 44/02.(5064) 

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

47/02 од 05.12.2002 година, го запиша во трговскиот 
регистар здружението на граѓани "Информативен цен-
тар на заедницата-Куманово", со скратен назив "ИЦЗ-
К", со седиште во Куманово, на ул."Доне Божинов" 
бр.11/8, при основниот суд во Куманово, под рег. бр. 
257. 
Основни цели и задачи, како и начини и облици на 

дејствување на здружението на граѓани "Информати-
вен центар на заедницата-Куманово", со седиште во 
Куманово, се насочени кон собирање на точни инфор-
мации во однос на социјални и општински услуги до-
стапни во заедницата, обезбедување на упатување-пре-
пораки кон други агенции или организации, вршење на 
месечни анализи на информациите добиени од клиен-
тите преку формулари со цел подготовка на статистика 
заради идентификација на моменталните состојби и по-
требите во заедницата, овозможување постојана коор-
динација и соработка помеѓу агенциите кои обезбеду-
ваат подршка на областа на волонтерска основа, да 
овозможи радио и печатена информација за промови-
рање на постоечките услуги во заедницата,посети на 
соседните општини на општина Куманово, заради 
обезбедување на информации за активностите и посто-
ечките услуги во општината и обезбедување на препо-
раки-упати на населението кое има потреба од одреде-
ни услуги, обезбедување на непрехрамбени средства, 
како хигиенски пакети, покривки и душеци за најран-
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ливите случаи заради подобрување на социјални и еко-
номски услови во заедницата, ќе се залага за потикну-
вање на активности за постојана корист на заедницата, 
обезбедување на материјални средства (компјутер, фо-
то копир, факс, интернет, телефон) на локалните НВО 
и асоцијации за да ги овозможи нивните активности, 
комуникација и мрежна работа, како и да одржува тре-
нинзи на теми од интерес за развојот на НВО со цел да 
ги зголеми можностите на локалните организации. 
Здружението на граѓани"Информативен центар на 

заедницата-Куманово", има седиште во Куманово, на 
ул."Доне Божинов" бр. 11/8. 
Здружението на граѓани "Информативен центар на 

заедницата-Куманово", со седиште во Куманово, се 
здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шувањето во регистарот 05.12.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 47/02.(5065) 

___________ 
 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решени-

ето Зг. бр. 35/99 од 23.12.2002 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани �SOS� Ку-
маново. 
Се запишуваат промени на името, промени на це-

лите и задачите, промена на седиштето и територијата 
на дејствување на Здружението на граѓани �SOS� теле-
фон за жени и деца жртви на насилство, со седиште во 
Куманово на ул. �Драгојло Диндиќ� бр. 5, запишано во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при овој суд, со решение Зг. бр. 35/99 од 
22.02.2002 година под рег. бр. 73. 
Новото име гласи: Здружение на граѓани �SOS� Ку-

маново, со скратен назив: �SOS� Куманово. 
Новото седиште на Здружението на граѓани �SOS� 

Куманово е на ул. �Баридна Револуција� бр. 109/2. 
Здружението на граѓани �SOS� Куманово се орга-

низира и делува на подрачјето на градот Куманово и 
Република Македонија. 
Цели и задачи на Здружението на граѓани �SOS� Ку-

маново се: организирано, превентивно и едукативно делу-
вање, против секаков  вид насилство /економско, поли-
тичко, сексуално, психолошко, семејно, физичко/ врз сите 
лица без разлика на пол, вера и националност, информи-
рање на јавноста за постоење на одреден проблем, орга-
низирање на работилници, тркалезни маси, средби, семи-
нари, дебати, конференции, кампањи и трибини со цел за 
јакнење на граѓанската свест и изградба на цивилно оп-
штество, активно лобирање за донесување, изменување и 
дополнување на постоечки законски прописи кои што ја 
регулираат сферата на насилство, покренување на научно 
истражувачки активности во областа на насилството.  
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

35/99.                           (5066) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг. бр. 31/02 од 07.02.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението за заштита на здравјето 
на жената �ФЕМРА� Куманово, со седиште во Кумано-
во на ул. �Благој Илиев Гуне� бр. 5. 
Се запишува Здружението за заштита на здравјето 

на жената �ФЕМРА� со седиште во Куманово ул. �Бла-
гој Илиев Гуне� бр. 5, во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд Куманово под 
рег. бр. 261. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон борба 
против рак на дојка, борба против рак на грло на матка, 
заштита на здравјето на жената во перенталниот пери-
од и грижа за здравјето на потомството, планирање на 
семејството со контрацепција и здравствено просвету-
вање на женската популација од пубертет до климакте-
риум, со осврт на психолошкиот аспект на приодите на 
животот на жената. 
Здружението за заштита на здравјето на жената 

�ФЕМРА� има седиште во Куманово на ул. �Благој 
Илиев Гуне� бр. 5. 

Здружението за заштита на здравјето на жената 
�ФЕМРА� се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 07.02.2003 година. 
Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 

31/02.              (5068) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то Зг. бр. 35/02 од 05.02.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Општински 
Стрелачки клуб �Куманово 2000� - Куманово со седи-
ште во Куманово, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 18. 
Се запишуваат промени на седиштето и територи-

јата на дејствување, промени на целите и задачите на 
Здружението на Општински Стрелачки клуб �Кумано-
во 2000� - Куманово со седиште во Куманово на ул. 
�Иво Лола Рибар� бр. 18, запишано во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации што се води при 
овој суд со решение Зг. бр. 17/01 од 26.07.2002 година 
под рег. бр. 198. 
Новото седиште на Здружението на граѓани Оп-

штински Стрелачки клуб �Куманово 2000� - Куманово 
е на ул. �III Македонска Ударна Бригада� зграда меза-
нин деловен простор бр. 10. 
Здружението на граѓани Општински Стрелачки 

клуб �Куманово 2000� - Куманово се организира и де-
лува на подрачјето на градот, односно Општина Кума-
ново, општински произлезени од поранешна Општина 
Куманово, како и други општини кои доброволно ќе 
пристапат во членството на клубот. 
Целите и задачите на Здружението на граѓани Оп-

штински Стрелачки клуб �Куманово 2000� - Куманово 
се дополнува со ловно стрелаштво (трап и скит).  
Од Основниот суд Куманово во Куманово, ЗГ. бр. 

35/02.              (5071) 
___________ 

 
Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 

12/02 од 30.12.2002 година, во судскиот регистар на 
Здруженијата на граѓани, го запиша основањето на 
Здружението - Општинска организација на Црвениот 
крст во Дебар. 
Активноста на здружението е чување и унапредува-

ње на здравјето и здравствената култура на население-
то и развојот и унапредувањето на крводарителството, 
заштита и унапредување на човековата средина, разви-
вање на хуманитарната дејност и солидарност, ублажу-
вање и отстранување на последиците од масовно-еле-
ментарни и други несреќи или вооружени судири, со-
лидарност, рамноправност и доследно почитување на 
принципите за организирање на организацијата на Цр-
вениот крст и други активности предвидени со закон. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф.бр.12/02.     (5072) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со решението Зг. бр. 

2/2003 од 21.02.2003 година, го запиша во регистарот 
на Здруженија на граѓани што се води при овој суд, 
Здружението на жени Турчинки �Ишик� од Стар Дој-
ран. 
Име на субјектот: Здружение на жени Турчинки 

�Ишик� од Стар Дојран. 
Седиште на субјектот: ул. �Моша Пијаде� бр. 12, 

Нов Дојран, Општина Стар Дојран. 
Цели и задачи на субјектот: поттикнување и покре-

нување на иницијатива за ширење и развој на мрежата за 
заштита на правата на жените, обезбедување на мини-
мум егзистенција на фамилиите и лицата кои се во лоша 
економска и социјална состојба и помош во нематери-
јална природа - помагање на стари изнемоштени лица - 
жени, инвалиди, хендикепирани, да допринесува за еко-
номски и социјален развој на жената, за едуцирање, то-
лерирање и промовирање на вредностите на жените, 
особено на жените Турчинки во општеството и друго. 
Лице овластено за застапување: Билалоглу Зинета 

од Нов Дојран, ул. �Моша Пијаде� бр. 12. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг.бр.2/03.     (5073)  
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува здружението на граѓани под име: 
Здружени на граѓани за унапредување и валоризирање 
на угостителство и туризам �Охридијан�-Охрид, под 
Рег. Згф. бр. 5/03 од 26.02.2003 година. 
Здружението на граѓани има за цел: унапредување и 

поефикасно валоризирање на угостителско-туристичката 
понуда на Охрид, промотивни активности на понудата, 
туристичка пропаганда во земјата и странство, промоција 
на продажбата на понудата, публицитет на понудата, из-
давачка дејност, односи со јавноста, кодекс на однесува-
ње, стандарди на услугите, елиминирање на нелојалната 
конкуренција, андрагошко оспособување на кадрите, раз-
мена на програми, искуства и кадри, иницијативи за нор-
мативната регулатива кај органите на власта во функција 
на угостителството и туризмот, негување и постојан раз-
вој на туристичката понуда, следење и стручно анализи-
рање на туристичко-угостителските движења во регионот, 
државата и во светот, стручни советувања, семинари, из-
ложби, саеми, берзи и слично, стручни натпревари, сора-
ботка со сродните здруженија, асоцијации, информативни 
гласила и други субјекти во земјата и светот. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Буле-

вар Туристичка� (зграда �Ремис�-2), каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Љупчо Блажевски од Охрид, ул. �Абас Емин� бр. 323, 
Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф. бр. 5/03. 

                                          (5293) 
___________ 

  
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 3/03 

од 25.02.2003 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани што се води при овој суд Културно-
уметничкото друштво �Бранд Петрушев�-Богданци. 
Седиште на субјектот: ул. �Маршал Тито� бр. 63 во 

Богданци. 
Основните цели и задачи на Културно-уметничкото 

друштво �Бранд Петрушев�-Богданци се: да го истра-
жува, негува, збогатува и афирмира народното твореш-
тво на македонскиот народ и народностите кои со него 
живеат, на своите членови да им помага во изучување-
то на народните песни, ора, музика и да ги поттикнува 
и развива народните афинитети кон народното твореш-
тво, да организира настапи во градот, општината, др-
жавата и странство на кои на достоен начин ќе ги пре-
зентира своите достигнувања од сите домени, а особе-
но за презентирање на народниот мелос, да ја развива 
театарската сликарската и книжевната уметност, да со-
работува со субјектите од стопанската и нестопанската 
сфера на збогатување на културно-уметничкиот и за-
бавниот живот во нивните средини и др. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Милосављевиќ Миливоја од Богданци, ул. �Маршал 
Тито� бр. 24. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 3/03. 
              (5294) 

___________ 
 
Со решение 3гф. бр. 2/03 од 13.01.2003 год. во ре-

гистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се 
води при  Основниот  суд Штип под реден број 2 за 
2003 година се запишува: 
Измена на статутот и седиштето на Здружението на 

граѓани Спортско друштво Кошаркарски клуб  Штип  
од Штип регистриран со решение 3гф. 15/98 од 
27.10.1998 година и гласи  - Кошаркарски клуб Астибо 
од Штип, така што наместо досегашното седиште на 
ул. "Ген. Михајло Апостолски" бр. 16 седиштето ќе би-
де на ул. "Кукуш" бр. 7 - Штип.  
Од Основниот суд  во Штип, Згф. бр. 2/03.      (5364) 

___________ 
 
Со решение 3гф. бр.  19/02 од 18.10.2002 год. во ре-

гистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд Штип под реден бр. 19 за 2002 
година се запишува: 

-Сојуз на спортови на општините Злетово и Про-
биштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан 

Стојанов" бр. 18 во Пробиштип, а здружението ќе деј-
ствува на територијата на општините Злетово и Про-
биштип. 
Здружението е основано поради утврдување на ос-

новна заедничка политика во развојот на спортот, пот-
тикнување, омасовување и развој на спортот и спорт-
ско рекреативни активности, координирање и усогла-
сување на програмските активности на здружените 
членки, унапредување на спортот во Злетово и Про-
биштип, обука на стручни кадри и врвни спортисти од 
здружените спортови, грижа за одржување и користе-
ње на спортски терени, подготвување и организирање 
на натпревари и турнири во сите спортски дисциплини. 
Од Основниот суд во Штип, Згф.бр. 19/02.      (5368) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф.бр. 3/03, Здружение на граѓани 
со име Фолклорен ансамбл "СЛАВЕЈ" од с.Јаргулица 
кое е основано заради негување, развивање, унапреду-
вање, зачувување и презентирање на македонскиот 
фолклор и обичаи. 
Здружението ќе дејствува на територијата на опш-

тина Подареш, а неговото седиште се наоѓа во с.Јаргу-
лица. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф.бр. 3/03.  (5527) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Неготино под реден број 
2/03 се запишува Ракометен клуб "Неготино" од Него-
тино, додека здружението Ракометен клуб "Кабли - Не-
готино" од Неготино, регистрирано под Згф. бр. 9/00 се 
брише. 
Здружението се регистрира за омасовување и развој 

на ракометот како и спортот особено со помладите ка-
тегории како: кадетки, кадети, младинци, младинки, 
сениори и сениорки и учество на клубот на организи-
ран систем на натпревари кој ги организираат општин-
ските сојузи, регионалните и повисоките квалитетни 
лиги и меѓународни натпревари од официјален и прија-
телски карактер и други цели и задачи утврдени со 
Статутот на здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, 

ул. "Маршал Тито" бб, а овластено лице за застапување 
е Бојаџиев Николе од Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 
23, додека лицето Илија Ѓорѓиев застапник на претход-
но регистрираното здружение Ракометен клуб "Кабли - 
Неготино" од Неготино се брише од регистарот. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег.бр. 2/03.  (5528) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Неготино под реден број 
3/03 се запишува Општинската заедница на Србите Не-
готино од Неготино. Здружението се регистрира за ор-
ганизирано артикулирање на индивидуалните права и 
интереси на припадниците на српскиот народ на тери-
торијата на општина Неготино, афирмација на припа-
дниците на српскиот народ во РМ, остварување на пра-
вата на секој народ и развивање на меѓусебна толеран-
ција, информирање на јавноста за потребите на српски-
от народ во РМ и други цели и задачи утврдени со Ста-
тутот на здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, 

ул."Ацо Аџиилов" бр. 7, а овластено лице за застапување 
е Милан Милиќ од Неготино, ул."Фемо Кулаков" бр. 17. 
Од Основниот суд во Неготино, Згф.бр. 3/03.(5529) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Неготино под реден број 
4/03 се запишува Здружение на економски и финансис-
ки работници "Обид" - Неготино од Неготино. Здруже-
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нието се регистрира за проширување на стручните, об-
разовните и научните сознанија од областа на економи-
јата и финансиите со цел за поттикнување на самовра-
ботувањето, јакнење на приватната иницијатива и 
охрабрување на семејниот бизнис, заради зголемување 
на општиот и економскиот стандард на живеењето во 
општина Неготино, како и давање на стручна помош на 
органите на локалната самоуправа и други цели и зада-
чи утврдени со Статутот на здружението. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, 

ул."Станко Франц Пипан" бр. 10, а овластено лице за 
застапување е Витановска Ленча од Неготино, ул. 
"Станко Франц Пипан" бр. 10. 
Од Основниот суд во Неготино, Рег.бр. 4/03.  (5530) 

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

39/2002 од 23.12.2002 година во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Интернационално ху-
манитарно здружение за одгледување и заштита на 
птици �Канаринец-Мозаик� - Прилеп- Македонија. 
Цели и задачи на здружението се: 
Хуманитарно одгледување и заштита на птици, ка-

ко во Македонија, така и на интернационален план; ор-
ганизирање на орнитолошки изложби од домашен и 
меѓународен карактер; издавање на публикации и бро-
шури; Организирање на едукација во рамките на ос-
новните и средните училишта; создавање на ЕКО парк 
во прилепска општина; опремување и облагородување 
на создадениот ЕКО парк со разни видови птици; сора-
ботка со стручен и научен  карактер со сите еколошки, 
здравствени и невладини организации и здруженија од 
земјата и од странство; набавка на храна, лекови и по-
мошен материјал за птици за потребите на членовите 
на здружението; одржување на средби на членовите на 
здружението во својот клуб и размена на искуства; ин-
формирање и популаризирање и формирање на мини 
кафе клуб и мини ресторан за потребите на членовите 
на здружението, а од прибраните средства од нивното 
работење и самофинансирањето на здружението. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. �Са-

моилова� бр. 13-3/6, а неговата дејност е на подрачјето 
на Република Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Марјан Стојчески 
од Прилеп, ул. �Самоилова� бр. 13-3/6. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. згф. 39/2002. 
                                                                              (5637) 

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

14/2003 од 28.02.2003 година во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани со полн назив Органи-
зација на жени за хуманитарни, културни, социјални, 
еколошки и други дејности �Перспектива� - Прилеп и 
скратен назив ОЖ �Перспектива� - Прилеп. 
Цели и задачи на ОЖ �Перспектива� се: 
Идентификување на потребите на жените во поглед 

на правата и можностите за подобрување на нивниот 
статус; привлекување на младите жени на организиран 
начин да ја покажуваат својата хуманост и во хумани-
тарни цели да ја насочуваат својата секојдневна актив-
ност во својство на остварување на задачите на здруже-
нието, како и остварување на горе наведените задачи; 
дружење на жените помеѓу себе и развивање на за-

едничко живеење на граѓаните во заедница; вклучува-
ње и организирање на хуманитарни активности; пот-
тикнување на иницијативи, активности и реализација 
на проекти кои придонесуваат за ослободување на се-
којдневните грижи и напнатоста преку одржување на 
културни средби; испитување на погледите на светот 
на младите, вредностите, реафирмација на свесниот и 
одговорниот начин на живеење; едукација и развој на 
свеста на младите за злото, пороците на денешницата 
(за дрогата, алкохолот, сидата и др.); посредување во 

ширењето на информации од областа со кои се занима-
ва здружението во сите насоки на државно и меѓуна-
родно ниво; соработка со женски и други организации 
(јавни, научни, рекреативни и слично), кои се со слични 
активности и дејности со здружението; едукација на на-
селението од сите возрасти за значење на здравјето-здра-
вата животна средина, здравиот начин на живеење, без 
стресови и нервоза; собирање на хуманитарни средства 
за лекување и други хуманитарни акции; привлекување 
на младите луѓе на организиран начин да ја покажуваат 
својата хуманост и во хуманитарни цели да ја насочув 
саат својата секојдневна активност во својство на ос-
тварување на задачите на здружението, као и оствару-
вање на горе наведените задачи. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. �Би-

толска� бр. 40, а неговата дејност е на подрачјето на 
општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Чатлеска Горица од Прилеп, со стан ул. 
�Битолска� бр. 40, Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. згф. 14/2003. 
                                                                              (5638) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
12/2003 од 26.02.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша преименувањето 
на Здружението на граѓани Естрадно-уметнички тан-
цов клуб �Роко Партнер� - Прилеп во Здружение на 
граѓани Танцов спортски клуб �Роко Партнер� - При-
леп, со следниве цели и задачи: 

 Поттикнување и развој на танцовите спортски 
активности кај децата и младината; организирање и 
спроведување спортски танцов тренинг и натпревари 
за оспособување на спортистите (танчери) за постигну-
вање на врвни спортски танцови резултати; организира-
ње на спортски танцови натпревари, приредби и кон-
цертни манифестации; организирање и учество на семи-
нари за танцовите спортски двојки и танцови спортски 
тренери и на други спортски танцови активности, про-
мовирање стандардизирани спортски танцови правила 
во склад со општо прифатените спортски правила по кои 
заедно со другите спортски танцови клубови ќе ги орга-
низираат натпреварите; активностите на Танцовиот 
спортски клуб �Роко Партнер� со другите спортски тан-
цови клубови, членовите на претседателството и други-
те органи и тела на ТСФМ ќе бидат засновани на база на 
заемно почитување и соработка; соработка со спортски 
државни органи и организации и другите спортски клу-
бови од Република Македонија и странство и обавување 
на спортски танцови активности во согласност со Зако-
нот за спорт и другите законски прописи. 
Седиштето на Танцовиот спортски клуб �Роко 

Партнер� - Прилеп е во Прилеп, на ул. �Мечкин Ка-
мен� бр. 16 во Прилеп, а истиот дејствува на подрачје-
то на Република Македонија. 
Лице овластено за неговото застапување и претста-

вување  е Томе Цветкоски од Прилеп, ул. �Мечкин Ка-
мен� бр. 16. 

 Од Основниот суд во Прилеп, Рег. згф. 12/2003. 
                                                                              (5639) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 108/03 од 24.02.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги РАДИКА Славе ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ѓорче Петров� 
бр. 71/3-6 и жиро сметка број 300000000699309) при 
Комерцијална банка АД Скопје со регистарска влошка 
бр. 02020248?-8-03-000, и истата не се спроведува, се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5088) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 1112/96 од 21.02.2003 
година, се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за инсталирање и одржување 
на системи софтвери за подготовка, пренос и обрабо-
тка и податоци �ЕНЕРГОДАТА� ДОО Скопје, со седи-
ште на ул. �Козара� бр. 68 и жиро сметка број 40100-
601-120875, при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија со решение на овој суд II. Ст. бр. 
1112/96 од 18.02.1997 година. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. Извод од решението да се објави на огласната 
табла во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5093) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението IV. Ст. бр. 242/02 од 04.02.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, транспорт и трговија �ЕУРО ФЛЕР� Ја-
куп и др. ДОО увоз-извоз, со седиште во с. Студенича-
ни, жиро сметка број 40100-601-339632 и регистарска 
влошка бр. 02021704?-3-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, транспорт и трговија �ЕУРО 
ФЛЕР� Јакуп и др. ДОО увоз-извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го 

задржува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5123) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 46/03 од 12.02.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Претпријатие за трго-
вија на големо и мало, туризам и услуги во прометот 
�БРУС КОМЕРЦ� увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на  
ул. �Благоја Стефковски� бр. 4/33, со жиро сметка  
40110-601-247065 и регистарска влошка 1-42798-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало, туризам и услуги 
во промет �БРУС КОМЕРЦ� увоз-извоз ДОО Скопје, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (5267) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 96/02 од 09.10.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Друштво за трговија, 
инжинеринг и услуги �КОЛОНИЈАЛ УНИОН� Гордана 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на  ул. �Димо Хаџи Димов� 
бр. 104, со жиро сметка  300000000700182 и регистарска 
влошка 0203374?-8-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија, инжинеринг и услуги �КОЛОНИЈАЛ 
УНИОН� Гордана 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.                (5261) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 125/2002 од 17.01.2003 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Ли-
комерц увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сме-

тка бр. 4130-601-51110 се води при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки Струмица но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (5309) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 105/02 од 16.12.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Угостителско тргов-
ско претпријатие на големо и мало �Дечки� ул. �При-
лепска� бр. 5-А, со жиро - сметка бр. 41620-601-32398, 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет - Подрачна единица Кава-
дарци, регистрирано со решение Срег. бр. 16352/92 од 
14.12.1992 година и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Угостителско трговско претпријатие на големо и ма-
ло �Дечки� ул. �Прилепска� бр. 5-А, со жиро - сметка 
бр. 41620-601-32398, при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет - По-
драчна единица Кавадарци, регистрирано со решение 
Срег. бр. 16352/92 од 14.12.1992 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од Судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                         (5310) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 61/2001 

од 13.12.2002 година, ја отвори стечајната постапка над 
стечајниот должник Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало �Тутун-Комерц� - Настески 
Родољуб увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. 
�15 Ноември� бр. 46, Кичево и истата не се спроведува. 
Заклучена е стечајната постапка над стечајниот 

должник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                              (5311) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 19/2003 

од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за производство, промет и услуги 
�ДИ-КА� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. 
�Београдска� бр. 62  во Прилеп, запишан во регистарска 
влошка бр. 01013831?-8-03-000, со решение Трег. бр. 
1401/2001 на Основниот суд во Битола, со основна деј-
ност друга трговија на мало во продавници со мешовита 
стока, со жиро сметка бр. 300020000223814 во Комерци-
јална банка АД Скопје филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради  постоечка и престојна нели-
квидност и непостоење на обврски спрема доверителите. 
Од Основниот суд во Прилеп.                              (5313) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 289/02 

од 28.11.2002 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги ПАВЛАБЕНА Панде Цветановски 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со дејност производство и 
жиро -сметка 290-2000000295-29 при Тетекс  кредитна  
банка, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5314) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 49/02 од 27.12.2002 година на 

Основниот суд во Охрид, стечајната постапка над 
должникот Трговско друштво за производство трговија 
и услуги �Василија Наневски  АКВА-ЛУКС� ДООЕЛ 
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од Охрид, ул. �Димитар Влахов� бр. 24, Охрид, регистри-
рано во регистарското одделение при Основниот суд во 
Битола под Трег. бр. 1026/99, со жиро сметка број 41000-
601-45153, што се води при Агенцијата за блокирани сме-
тки, се отвора но не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                             (5315) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 1/2003 

од 14.02.2003 година ја отвори стечајната постапка над 
стечајниот должник Трговец поединец за сообраќај Ше-
фкет Комерц ТП Абедин  Кадри Шефкет од с. Јагол, Оп-
штина Осломеј и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговец поединец за сообраќај Шефкет Ко-
мерц ТП Абедин  Кадри Шефкет од с. Јагол, Општина 
Осломеј, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (5316) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 15/2003 
од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговско друштво за производство, промет и 
услуги Зоран Петрески �Џиззла-Компани�  увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Трајко Николоски� 
бр. 28  во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 
01008025?-8-03-000, со решение Трег. бр. 1869/99 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност превоз на сто-
ка во друмскиот сообраќај, со жиро сметка бр. 41100-601-
16359 во Агенцијата за блокирани сметки - Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради неликвидност на должни-
кот и непостоење на имот на должникот кој што има не-
измирено обврски единствено кон основачот.   
Од Основниот суд во Прилеп.                              (5317) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 73/02 

од 29.11.2002 година, над Друштвото за трговија и ус-
луги МЕЛАРОЗА Душко ДООЕЛ од Тетово,  ул. �Б.  
Тоска� бр. 31/6, со жиро сметка 540-0000001618-60 при 
АД Тетовска банка Тетово и регистарска влошка бр. 
020300468?-8-01-000, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (5318) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 23/2003 од 24.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговија 
на мало со прехранбени и непрехранбени артикли ТП 
СУПЕР МАРКЕТ Трговец Поединец Зијаудин Адил 
Руфати од с. Добридол-Неготино Полошко, и истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (5319) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 21/2003 од 24.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, градежништво, трговија, сообраќај и 
услуги ГРАДЕЦ ГИПС БАУ експорт-импорт од с. Гра-
дец - Неготино Полошко, и истата не се спроведува по-
ради немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (5321) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 20/2003 од 24.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и туризам �АЗИМ� 
ДОО експорт-импорт од Гостивар, и истата не се спро-
ведува поради немање на имот, па отворената стечајна 
постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                         (5322) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 31/03 
од 31.02.2002 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Венера Ѓоргиоска МАКФУД-ЕКС-
ПОРТ увоз-извоз  Битола ДООЕЛ со дејност прерабо-
тка и конзервирање зеленчук и овошје и жиро -сметка 
500-0000000137-04 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5323) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 1/03 
од 06.02.2002 година, над Приватното претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало �Д. 
С. КОПЕР� увоз-извоз с. Д. Српци, Битола П.О. со деј-
ност трговија на мало со метални и електротехнички 
стоки и жиро-сметка 40300-601-64194 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5324) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 13/03 

од 20.02.2002 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Талевска Роза ЛЕНОТЕКС  увоз-из-
воз ДООЕЛ Битола со дејност трговија на мало со об-
лека и стоки и жиро -сметка 290-2000000546-52 при 
Тетекс Кредитна банка АД Скопје филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5325) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 300/02 

од 20.02.2002 година, над Приватното претпријатие за 
производство, транспорт, трговија и угостителство 
увоз-извоз Канбера Транс Б-ла со дејност превоз на 
стоки и жиро-сметка 40300-601-60681 при Агенцијата 
за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5326) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 27/03 од 
20.02.2002 година, над ПП за трговија на големо и мало 
�ВИЗ� Битола со дејност трговија на мало и жиро-сметка 
40300-601-12045 при Агенцијата за блокирани сметки, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5327) 

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

ние II Ст. бр. 50/03 од 24.02.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за промет и услу-
ги СУПЕРИОР Владо и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. "Ѓорче Петров" бр. 94 и жиро 
сметка бр. 300000000770216 при Комерцијалната банка 
АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02024834?-3-01-000 
и истата се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5303) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 209/02 од 17.12.2002 година се пове-
дува претходна постапка на постапката за утврдување 
на причините за отварање на стечајна постапка над 
должникот Акционерско друштво во мешовита сопс-
твеност "ЕРЕНИКУ-КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. "Македонско-Косовска Удар-
на Бригада" бр. 87 или на ул. "106" бр. 64, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-23152. 
За стечаен судија се определува Снежана Трповска 

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

логот за отворање стечајна постапка на ден 25.03.2003 
година во 11.30 часот во судница број XXIII на III кат-
нов дел на овој суд. 
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Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Душко 

Тодески од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот и да испита 
дали од имотот на должникот можат да се намират тро-
шоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

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

ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2378) 

___________ 
 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 15/01 од 20.02.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДИУ за 
странски јазици и култура АБЦ  ДОО од Струмица, со 
жиро сметка бр.20000032744476 што се води при Сто-
панска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (5520) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.22/03 од 

21.02.2003 година над трговец поединец за угостителство 
Стојановски Младен Атанас АС Битола, ТП-Битола, ул. 
"Васко Караѓелевски" Ремо 6, влез 3/41, Битола, трег. бр. 
444/98, регистарска влошка бр. 01001371?-6-09-000 со деј-
ност трговија на мало жиро сметка бр. 500-0000002452-43 
при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5521)   

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 8/03 

од 14.02.2003 година, над ПП за трговија и угости-
телство увоз-извоз "КЕМО" со ПО Битола, ул. "Стив 
Наумов" бр. 104, регистарска влошка бр. 1-12366, Срег. 
бр. 493, со дејност трговија на големо со месо, жиро 
сметка  бр. 40300-601-55076 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки ПЕ Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5522) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 25/03 
од 20.02.2002 година над Друштво за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало Јулијана Бинака увоз-
извоз Битола ДООЕЛ со дејност трговија на мало и жи-
ро сметка 40300-601-39058 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5523) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 2/03 
од 10.02.2003 година над Трговец поединец"Андреа"- 
Митко Раде Стојковски од Битола, ул. "Даме Груев" 
бр. 102, Трег. бр. 866/01, со дејност трговија на мало и 
жиро сметка 500-0000001557-12 при Стопанска банка 
АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5524) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 122/02 од 14.02.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги "КАРАКАС-ЈУНИОР" Нико-
ле експорт-импорт ДООЕЛ-Неготино, ул. "Јане Сан-
дански" бр. 12, со жиро сметка бр. 200000022064097 
при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Неготино, 
регистрирано во трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I-Скопје, со решение Трег. бр. 15184/99 од 
10.05.2000 година и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Друштво за производство, промет и услуги "КА-
РАКАС-ЈУНИОР" Николе експорт-импорт ДО-ОЕЛ 
Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 12, со жиро сметка 
бр. 200000022064097 при Стопанска банка АД Скопје, 
Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 
15184/99 од 10.05.2000 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (5525) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 17/03 од 
24.02.2003 година, ја отвори стечајната постапка над сте-
чајниот должник Друштво за производство, промет и ус-
луги Бени Импекс Хасан ДООЕЛ експорт-импорт од Ки-
чево и ја заклучи стечајната постапка над стечајниот 
должник, согласно член 64, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (5526) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 151/02 и 
Ст. бр. 165/02 од 18.02.2003 година, над стечајниот долж-
ник АД �Преспатекс Сервис� од Ресен, ул. �29 Ноември� 
бр. 1, жиро сметка 40310-601-83375 при Агенцијата за 
блокирани сметки Ресен, отвори стечајна постапка. 
За стечаен судија се определува Злата Маџароска, 

судија при Основниот суд во Битола и член на стечај-
ниот совет. 
За стечаен управител се определува Никола Јанко-

ски од Битола, ул. �Климент Охридски� бр. 33. 
Се повикуваат доверителите кои имаат побарување 

од стечајниот должник, доверителите кои имаат раз-
лачни права на подвижни предмети и права на должни-
кот, како и доверителите кои имаат разлачни права врз 
недвижности на должникот, а кои не се запишани во 
јавните книги, во рок од 15 дена од објавувањето на 
ова решение во �Службен весник на РМ�, да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник на 
адреса на стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски кон стечајниот должник да ги исполнат кај сте-
чајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања - испитно рочиште за 
27.03.2003 година во 13,00 часот, судница 31 - Основен 
суд Битола. 
Се свикува Собрание на доверителите на должни-

кот за 27.03.2003 година во 13,00 часот, судница 31 во 
Основен суд Битола, на кое врз основа на извештајот 
на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за 
натамошниот тек на стечајната постапка - извештајно 
рочиште.  
Огласот на огласната табла на Основниот суд во 

Битола е истакнат на 20.02.2003 година во 14,00 часот. 
Од Основниот суд во Битола.                         (5625) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 9/03 
од 27.02.2002 година, над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало комисиони работи и угости-
телство �С-5�, со дејност трговија на големо и мало и 
жиро сметка број 40300-601-60772 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки ПЕ Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (5627) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 17/03 

од 27.02.2002 година, над Приватното претпријатие за 
трговија, производство и услуги �ДЕЛФИН-ПРОМ� 
увоз-извоз, Битола ПО со дејност трговија на мало и 
жиро сметка број 40300-601-73704 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки ПЕ Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд од Битола.                         (5628) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 43/03 
од 27.02.2002 година, над Приватното претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало увоз-извоз 
�ИНТЕРНАЦИОНАЛ� Битола ПО со дејност трговија 
на мало и жиро сметка број 40300-601-9700 во Агенци-
јата за работа со блокирани сметки ПЕ Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

 Од Основниот суд во Битола.                         (5629) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 29/03 

од 27.02.2002 година, над Трговецот-поединец за пре-
воз на стоки и лица во друмскиот сообраќај �МИХАЈ-
ЛО АНДРЕА ПОПОВСКИ� ТП Битола, со дејност пре-
воз на стоки и лица и жиро сметка број 500-
0000002029-51 во Стопанска банка АД Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5630) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 37/03 
од 27.02.2002 година, над Трговското друштво за про-
изводство и промет �БОАНА� Ленка ДООЕЛ Ресен, со 
дејност трговија со текстил и жиро сметка 
220961100126287 во Македонска Банка ек. Ресен, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5631) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 7/03 од 25.02.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот ТП Продавница за пре-
хранбени производи �АЛЕКСАНДРА� - Гацева Радо-
мир Цвета, ул. �Маршал Тито� бб - Демир Капија, со 
жиро сметка број 270-0000006090-47 при Извозна и 
кредитна банка АД Скопје - Филијала Неготино, реги-
стрирана во Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1355/01 од 
30.05.2001 година, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот должник 

ТП Продавница за прехранбени производи 
�АЛЕКСАНДРА� - Гацева Радомир Цвета, ул. �Маршал 
Тито� бб - Демир Капија, со жиро сметка број 270-
0000006090-47, при Извозна и кредитна банка АД Скопје 
- Филијала Неготино, регистрирана во Трговскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
Трег. бр. 1355/01 од 30.05.2001 година. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (5632) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
17/2003 од 24.02.2003 година, ја отвори стечајната по-
стапка над стечајниот должник Друштво за производс-
тво, промет и услуги Бени Импекс Хасан ДООЕЛ екс-
порт-импорт од Кичево, и ја заклучи стечајната постап-
ка над стечајниот должник, согласно член 64 став 1 од 
Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (5633) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 14/03 
од 18.02.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец-поединец за трговија на мало �До-
надо� Добре Димо Донески ТП од Кичево, ул. �Нико 

Пусоски� бр. 16 од Кичево и истата не се спроведува 
поради немање на средства за стечајна маса и се заклу-
чува стечајната постапка над должникот, согласно член 
64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (5635) 

___________  
Основниот суд во Кочани, врз основа на член 40 и 

41 од Законот за стечај, а на предлог на стечајниот 
управник на АД Оранжерии - Кочани, стечајниот суди-
ја во стечајната постапка отворена над должникот АД 
Оранжерии - Кочани, свикува Собрание на доверители-
те на АД Оранжерии - Кочани, кое ќе се одржи на ден 
14.03.2003 година, во сала бр. 1, во Основниот суд во 
Кочани, во 12 часот, со следниот дневен ред: 

1. Разгледување на извештајот за состојбата во АД 
�Оранжерии� - Кочани, поднесен од стечајниот управ-
ник и донесување на одлука за натамошниот тек на 
стечајната постапка. 
Право на учество на Собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.           (5640) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1067/02 од 
21.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво, промет и  услуги Ани-Мен Китанова Ратка и др. јтд 
Кочани, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 9, е во ликвидација- 
втора-објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4981) 

___________  
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1038/02 од 
08.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво, трговија и  услуги ХФЕ ДООЕЛ Кочани, ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 12,  и жиро сметка бр. 40400-601-48288 от-
ворена при Агенцијата за работа со блокирани сметки, 
Одделение во Кочани,е во ликвидација- втора-објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4982) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1039/02 од 
08.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво, трговија и  услуги ЛЕСКОМ Салтиров Владо и др. 
јтд Виница, ул. �Димитар Влахов� бр. 72,  е во ликвидаци-
ја- втора-објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4983) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 22/03 од 

21.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и услуги Данилов Влатко ДОО-
ЕЛ увоз-извоз- Кочани и истата поради немање на 
имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението  должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води кај Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (4984) 

___________  
Ликвидаторот Сашо Поповски  од Скопје, бул. �Гиго 

Михајловски� бр. 9/2-19, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 5139/2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги ПОПЕ - КОМПАНИ 
Сашо Поповски ДООЕЛ Скопје, со број на жиро-сметка 
300000000120510 отворена  при  ЗПП филијала - Комер-
цијална банка, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4985) 

___________  
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 20/03 од 

21.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија и транспорт Црвенка транс 
увоз-извоз п.о. - Берово, с. Русиново и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението  должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води кај Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (5074) 

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Балова дипл. екк  од Штип, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд во 
Штип, со решение П.Трег. бр. 110/2003 година, објавува 
дека Друштвото за производство, промет и услуги Коп-
Комерц ДОО с. Грдовци, Кочани  со жиро-сметка 
200000014856512 при Стопанска банка и со број на жиро- 
сметка  210045883550107 отворена при Тутунска банка 
АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5075) 

___________ 
 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, со стан 

на ул. �Петар Манџуков� бр. 23б, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
бр. П. Трег. бр. 370/03, објавува дека Трговското друштво 
ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000001138040, отворена 
при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5084) 

___________ 
 

Ликвидаторот Блаже Петрушев од Скопје, ул. �Ма-
риовска� бр. 15, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение  II. Л. бр. 
10/2003 од 04.02.2003 година, објавува дека Производ-
ното услужно претпријатие �ЗМАЈ КОМЕРЦ� ЦО 
увоз-извоз Скопје, со регистарски број 1-49664-0-0-0, 
седиште на ул. �Мариовска� бр. 15, со број на жиро 
сметка 40100-601-277150, отворена при ЗПП Филијала 
Скопје-Агенција за блокирани сметки на учесници во 
платниот промет Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5070) 

Ликвидаторот Ненад Бачовски  од Тетово, дипл. 
правник, ул. �Маршал Тито� бр. 56/7, тел. 044/333-204, 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2851/01 и 
влошка бр. 02030390?-03-000 од 5.11.2001 година, обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз с. Ми-
летино, Брвеница, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.             (5089) 

___________ 
 

Ликвидаторот Билјана Јакимовска од Скопје, ул. 
�Маршал Тито� бр. 41, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 200/2003, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и шпедиција ЛУНА ФЕШН 
КОМПАНИ Билјана и Ленче ДОО Скопје, со број на 
жиро сметка 200000014730024 отворена при Стопанска 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5172) 

___________ 
 

Ликвидаторот Аница Илиевска од Скопје, бул. �Ја-
не Сандански� бр. 19/2-31, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 5483/2002, објавува дека Друштвото за тр-
говија на големо и мало, услуги, посредување и заста-
пување Санитарија Душица ДООЕЛ увоз-извоз и со 
број на жиро сметки 300000001193233 отворена при 
Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5215) 

___________ 
 

Ликвидаторот Филип Хаџиманов од Скопје, ул. 
�Бит Пазар� бр. 64, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 6139/2002 од 27.12.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги ПАДЕДЕ Филип и др. 
ДОО увоз-извоз со број на жиро сметка 300000001047927, 
отворена при Комерцијална банка-Скопје, е во ликвида-
ција. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5268) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 185/01 
од 16.04.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Производното услужно мешовито претпријатие 
ИНГ & ИНГ експорт-импорт ДОО Струмица и истата 
се заклучува. 
Имотот кој се состои од ТВ опрема со вредност од 

22.000 евра, односно 1.342.000,00 денари што претста-
вува збир од два дела-удели на основачите односно со-
дружниците. 
Распределбата се врши според односот на номинални-

те износи на уделите помеѓу содружниците Георгиев Ва-
сил од Струмица со удел од 671.000,00 денари и Донев 
Маријанчо од Струмица со удел од 671.000,00 денари. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (5295) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л. бр. 304/2002 од 19.12.2003 
година, отворена е ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие, за трговија на големо и мало увоз-
извоз �МС� ДОО Тетово, со седиште на ул. �Димо Га-
вроски-Кара� бр. 2 и сметка бр. 54000000021113, при 
Тетовска банка-Тетово. 
За ликвидатор се определува лицето Душко Кировски 

од Тетово, со стан на ул. �Љубо Божиновски� бр. 66. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5296) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решени Л. бр. 19/03 од 
20.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговското друштво за трговија Ила, с. Иловица 17, 
Босилово и истата се заклучува. 
Имотот кој се состои од деловен простор со повр-

шина од 61м2 и се наоѓа во с. Иловица, изградена на 
К.П. бр. 2969/2 со вредност од 559.400,00 денари како 
основачки влог да му припадне на единствениот со-
дружник Диниш Таукчиев, с. Радово 17, Босилово. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (5297) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 35/02 од 
24.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за градежни услуги, трговија и производс-
тво Ривал-проект Срефанов Ристо ДООЕЛ увоз-извоз 
Кочани и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (5298) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 25/03 од 

26.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и увоз-извоз Би-
Гор ДООЕЛ Штип и истата поради немање на имот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (5299) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 41/03 од 

27.02.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Услужното, трговско претпријатие на големо и мало 
увоз-извоз Мил комерц п.о. Радовиш и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот во Штип.                                     (5538) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 37/03 
од 27.02.2003 година отвори ликвидациона постапка 
над Јавното трговско друштво за транспорт и трго-
вија увоз-извоз Лазартранс Лазо Лазаров и др. јтд, 
с.Габревци, Конче и истата поради немање на имот 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот во Штип.                                     (5539) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 29/03 од 

27.02.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Трговското друштво за услуги, трговија и угостителст-
во Дудан ДООЕЛ Виница и истата поради немање на 
имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот во Штип.                                     (5540) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 35/03 од 

27.02.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Трговското претпријатие во приватна сопственост Де-
лче Радовиш и истата поради немање на имот се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот во Штип.                                     (5541) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 33/03 од 

27.02.2003 година отвори ликвидацниона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги Ј-О-И-Г 
ДОО Штип и истата поради немање на имот се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот во Штип.                                     (5542) 

___________ 
 
Врз основа на член 651 став 1 од Законот за тргов-

ските друштва ликвидаторот на БЕЛИЦА доо од 
Мак.Брод, по трет пат ја објавува ликвидацијата на 
друштвото. 
Се повикуваат сите доверители на БЕЛИЦА доо од 

Мак.Брод да ги пријават своите побарувања во рок од 
еден месец од денот на последната објава. 
Побарувањата се доставуваат по писмен пат на ад-

реса: БЕЛИЦА доо во ликвидација, ул."Маршал Тито" 
бб, Мак.Брод.                         
Од ликвидаторот.                                                (5543) 

___________ 
 

Ликвидаторот Марјан Пауновски од с.Миладинов-
ци, Скопје, ул."1" бр. 39, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 306/03, објавува дека Трговското друштво 
за промет и поправка на моторни возила "ЦАКИ" Сла-
ѓан и Владе ДОО Илинден, ул."9" бр. 5, с.Кадино - 
Илинден, Скопје, со број на жиро сметка 300000000 
524903 отворена при Комерцијална банка АД Скопје е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок 3 месеци од последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5405) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ристовски Панче од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ск-
опје, со решение П.трег. бр. 4062/2002, објавува дека 
Друштвото "П и П ИНЖЕНЕРИНГ" Панче и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 
200000029795288 отворена при Стопанска банка Скоп-
је е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5320) 

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

бр. 42-I-5, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5268/2002 од 
08.11.2002 година, објавува дека Трговското друштво за про-
изводство и трговија на големо и мало ЕН-ФА-КОМЕРЦ Ен-
вер и други ДОО Скопје, ул. �Втора Македонска бригада� 
бр. 5/1 и  со број на жиро-сметка 220401100034359 отворена  
при Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5567) 

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

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

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5568) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л. бр. 293/2002 од 03.12.2002 го-
дина, е отворена постапка за ликвидација над Претпри-
јатието за климатизација, инсталации, греење �НЕСП-
РОМЕТ� ДОО - Скопје со седиште на ул. �Борис Та-
левски� бр. 26 и жиро сметка 40100-601-178963. 
За ликвидатор на правното лице се определува лице-

то Билјана Јандриоска од Скопје, ул. �Пајко Маало� бб. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања  во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (5642)     

___________ 
 
Ликвидаторот на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ЕЛЕКТРОБАТ Христо ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Првомајска� бб, објавува дека друш-
твото е во ликвидација по предмет 1. бр. 278/02. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� до ликвидаторот Димитар Тодоровски, бул. 
�Кочо Рацин� бр. 74-Зелен Пазар, Скопје. 
Од ликвидаторот.                                                (5667)     

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
3452/2002 од 12.06.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за промет и услуги АБАКУС 2000 Кирил и дру-
ги ДОО со седиште на ул. �Ѓоре Ѓоревски� бр. 36 а,  со 
жиро сметка број 40100-601-442121 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки Скопје, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5701) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 
Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
76/2003 од 22.01.2003 година, објавува дека Друштвото за 
производство, градежништво и трговија ЛВД ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. �Благоја Стефков-
ски� бр. 53 и  со жиро сметка бр. 220521100406833 во Ма-
кедонска банка АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�  до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5702) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

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

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�  до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5693) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на  Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
3353/2002 од 31.05.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за услуги, трговија и превоз БАРИСПРЕВОЗ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз  со седиште на ул. �Алберт Станиќ� бр. 4 и  
со жиро сметка број 40100-601-140340 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�   до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5696) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
3333/2002 од 31.05.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за производство, промет, услуги, консигнација и 
застапување ЕУРО-ИВЕКО ДООЕЛ увоз-извоз со седи-
ште на ул. �Теодосие Гологанов� бр. 43, Скопје и  со жиро  
сметка број 210-0547425601-07 во Тутунска банка АД  
Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�  до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5698) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
46/2003 од 17.01.2003 година, објавува дека Друштвото за 
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производство, трговија и услуги КОМО ДООЕЛ со седи-
ште на ул. �11 Октомври� бр. 23 б, Скопје и  со жиро сме-
тка број 300000000103147 во Комерцијална банка АД 
Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�  до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5699) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на  Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5981/2002 
од 18.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво и сервисирање на разладна и вентилациона опрема ФРИ-
ГОПАРТНЕР ДОО со седиште на ул. �Трпе Петровски� бр. 4, 
Скопје и  со жиро сметка број 300000001427488 во Комерци-
јална банка АД  Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5700) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л. бр. 113/2002 од 17.04.2002 го-
дина, е отворена  ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за инжинеринг, консалтинг и услуги 
�ИНФОЛАБ� ДОО - Скопје, ул. �Илинден� бр. 1/1, со 
жиро сметка 40100-601-161534. 
За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 

од Скопје, ул. �Христо Чернопеев� бр. 1а. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 (три)  месеци  од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5703) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I Л. бр. 283/2002 од 18.11.2002 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над Трговското претпри-
јатие на големо и мало, угостителство, туризам и спорт 
�ЕУРО КАРАТЕ� ДО експорт-импорт ЦО - Скопје, ул. 
�Јуриј Гагарин� бр. 23/2-7, и жиро сметка 40100-601-
81211. 
За ликвидатор се определува лицето Петре Илиев-

ски од Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 23/2-7. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања  во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (5558)     

___________ 
 

Ликвидаторот Вулнет Билали  од с. Неготино Поло-
шко, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3997/02 од 
12.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво, трговија, угостителство, сообраќај и услуги АБЦ 
КЛУБ Орхан ДООЕЛ експорт-импорт и  со број на жиро-
сметка 41510-601-29429 отворена  при Завод за платен 
промет Тетово, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во законскиот рок  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5551) 

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ дипломиран еко-
номист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запишан како 
ликвидатор под П. Трег. бр. 92/03 во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, по втор пат објавува дека 
Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз 
Герче ДОО с. Покрајчево, Подареш со број на жиро сме-
тка 200000032654557, отворена во Стопанска банка во Ра-
довиш,   е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3619) 

___________ 
 
Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ дипломиран еко-

номист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запишан како 
ликвидатор под П. Трег. бр. 91/03 во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, по втор пат објавува дека 
Друштвото за производство, услуги и трговија експорт-
импорт То-Ки Каракепелиева Ленче и др. јтд Радовиш, 
ул. �Даме Груев� бр. 1, со број на жиро сметка 41310-601-
8724, отворена во Заводот за платен промет во Радовиш,   
е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3620) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр.  98/2003 од 20.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 011820, го запиша во трговскиот ре-
гистар престанокот со работа со ликвидација и запишу-
вање на ликвидатор на Акционерското друштво за ме-
ѓународна шпедиција, туристички услуги, складишта, 
надворешно трговско работење, производство и промет 
ЈАВОРШПЕД Битола - во ликвидација, Битола, ул. 
�Иво Лола Рибар� бб. 
Со Одлука на собранието на друштвото од 

20.01.2003 година на ЈАВОРШПЕД А.Д. - Битола, пре-
стана со работа Акционерското друштво за меѓународ-
на шпедиција, туристички услуги, складишта, надво-
решно трговско работење, производство и промет ЈА-
ВОРШПЕД Битола. 
За ликвидатор се именува лицето Живко Милова-

новски од Битола, ул. �Васко Карангелевски� бр. 7/1/7.   
Од  Основниот   суд  во Битола.                        (5643)     

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава нива на КП број 414, класа 4 во место 

викано "Долно Садово" во површина од 3608 м2 и КП 
број 416, класа 3 во површина од 886 м2 по Имотен 
лист број 128, за КО Беровци, за вкупна цена од 
25.000,00 денари, сопственост на Николоски Тодор, ул. 
"Октомвриска" бр. 69/12-Прилеп. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците, како и сопствениците кои граничат со зе-
мјиштето што се продава во рок од 30 дена од објаву-
вањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јорда-
носки" бр. 2, Прилеп.                                                (4810) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 301/1 

во место викано "Лозје", култура-нива, класа 4, во по-
вршина од 6268 м2 за КО Дихово, сопственост на Зем-
јоделската задруга Пелистер, с. Дихово-Битола. 
Наведената недвижност се продава по цена од 220 

денари за м2. 
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Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-

ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во"Службен весник на Р. Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во 
спротивно го губат правото на првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул."Иван 
Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола.                        (4798) 

___________ 
 
Се продава на КП број 1411/1, нива класа 5, во по-

вршина од 942 м2, на КП број 1411/2 нива, класа 5 во 
површина од 942 м2, на КО број 1412/1, лозје, класа 2 
во површина од 471 м2, на КП број 1412/2, лозје, класа 
2, во површина од 471 м2 и на КП број 1413, нива, кла-
са 5, во површина од 1102 м2, сето во место викано 
"Кула", за КО Селце, по Поседовен лист број 172, со-
пственост на Петрески Кирил од Прилеп, ул."Цане Ко-
њарец" бр. 109, за вкупна цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јорда-
носки" бр. 2, Прилеп.                                                 (4799) 

___________ 
 
Се продава (алтернатива: размена или дава под за-

куп) земјоделско земјиште-нива построена на КП број 
377/1,378/1, 379/1,389/1, скица 3-5, место викано"Кури 
Чаурлик" и "Јастребица", класа 3 и 4-та, со површина 
од 7640 м2, во КО Врапчиште, сопственост (алтернати-
ва: заедничка сопственост или сопственост) на Давидо-
виќ Боја, Халимовиќ Насир и Ракиќ Јасминка, за цена 
од 250.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во"Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Василеска, ул."Б.Ѓиноски" бб во Го-
стивар.                                                                        (4800) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

1420-8-14, нива од 3 класа на м.в "Ливаде Пјак" со по-
вршина од 3197 м2, запишана во П.Л. бр. 145 за КО Не-
готино, сопственост на Мемети Муртезан Вехап, Бајра-
ми Муртезан Реџеп и Мемети Муртезан Абдулсамет, 
сите од с. Неготино-Полошко, за купопродажна цена 
од 150.000,00 (сто педесет илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                             (4838) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
11/135-1, ливада од 6 класа на м.в "Под долни ливади" со 
површина од 867 м2, цела КП бр. 11/135-1, нива од 5 класа 
на м.в. "Под долни ливади" со површина од 866м2 и цела 
КП бр. 11/61-1, нива од 6 класа на м.в. "Под долни лива-
ди" со површина од 1400 м2 (на лице место преставуваат 
една целина) запишан во П.Л. бр. 1036 за КО Дебреше, 
сопственост на Сефери Хавзи Алије од с. Дебреше, за ку-
попродажна цена од 243.000,00.  

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                             (4839) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 
дел од КП бр. 938-7-14, пасиште од 5 класа на м.в "Рау-
га" со површина од 998м2, запишана  во П.Л. бр. 137 за 
КО Градец, сопственост на Ислами Али Рамис од с. 
Градец, за купопродажна цена од 75.000,00.  
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                             (4840) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. "Цару-
лец" лоцирана на КП бр. 436/5 за КО Г. Лакочереј, 
сопственост на Секулоска Сребрена од Охрид, ул. "Р. 
Новичичи" -54, Славеска Иванка од Охрид, с. Г. Лако-
череј и Апостолоска Благородна од Охрид, ул. "Петри-
но"-34, за продажна цена од 100,00 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици и соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава, пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата во рок од 30 дена  од денот на објавува-
њето на понудата-огласот во "Службен весник на РМ", 
во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"-8 (мезанин).                                     (4841) 

___________ 
 

Се разменува земјоделско земјиште нива м.в. "Го-лем 
даб" лоцирана на КП бр. 3180 со вкупно 1153 м2, како и 
нива м.в. "Горица" лоцирана на КП бр. 359 за КО Годивје, 
со површина од 659 м2, како и нива во м.в. "Црквиште" 
лоцирана на КП бр. 1009/* со 1115 м2, како и нива м.в. 
"Село" лоцирано на КП бр. 2786/* за КО Охрид, со повр-
шина од 45 м2, сопственост на Анѓелеска Велика од Скоп-
је, ул. "Ѓ. Петров" и Николоска Јорданка од Охрид, с. Го-
дивје, за недвижен имот-земјоделско земјиште нива м.в. 
"Село" лоцирано на КП бр. 1293, со површина од 175 м2, 
како и нива м.в. "Буцлојца" лоцирана на КП бр. 2925/* за 
КО Годивје, со површина од 650 м2, сопственост на Нико-
лоски Мите од Охрид, ул. "Р. Новичич"-56. 
Се повикуваат заедничките сопственици и сите сосе-
ди чие земјиште граничи со земјиштето што се прода-
ва, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за 
прифаќање на понудата во рок од 30 дена  од денот на 
објавувањето на понудата-огласот во "Службен весник 
на РМ", во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"-8 (мезанин).                                     (4842) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште-нива, на КО Јурумлери, 
построена на КП бр. 85/4, план 2, скица 2, место викано 
"Голема Нива", класа 2 (втора), во вкупна површина од 
1200 м2, сопственост на Костадин Цветановски, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 7, Скопје, евидентирана во Поседовен лист 
бр. 446, за вкупна купопродажна цена од 288.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, оп-
штина Кисела Вода, Скопје.                                    (4979)   

___________  
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

општина Чаир, ги известува сосопствениците и со-
пствениците на граничните парцели со парцелата КП 
бр. 3201/1 нива, четврта класа со површина од 393 м2, 
КП 3201/2 нива, четврта класа со површина од 295 м2 и 
КП 3203/3 нива, четврта класа со површина од 688 м2, 
сите во место викано "Голиово" КО Мирковци, дека 
сопственикот на наведената парцела Каровски Живко 
од с. Мирковци, Скопје, ја продава наведената парцела 
по цена од 150,00 денари по еден м2. Доколку наведе-
ните лица сакаат да го користат предимственото право 
за купување предвидено во Законот за земјоделско зем-
јиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во 
нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја про-
даде на друг купувач.             (4738) 

___________  
Сопственикот Зејадини Шемзи од Скопје, ул."Ди-

жонска" бр. 13/45, својата недвижност-нива 5 класа, во 
површина од 963 м2, во место викано"Ограда" на КП 
1919 КО Вртекица според Поседовен лист број 36, го 
продава за 100,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул."2 Македонски Бригади" бр. 54.                         (4809) 

___________ 
 
Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште, 

КО Глумово-Скопје, кое лежи на КП бр. 47, м.в. "Љубин", 
нива  7 класа, во површина од 4.191 м2; КП бр. 50, м.в. 
"Љубин", нива 6 класа, во површина од 2.675 м2; КП бр. 
53, м.в. "Љубин", нива 6 класа во површина од 3.550 м2; 
КП бр. 71, м.в. "Љубин", нива 7 класа, во површина од 
3.233 м2; КП бр. 80, м.в. "Љубин", нива 8 класа, во повр-
шина од 1.467 м2; КП бр. 168, м.в. "Љубин", нива 8 класа, 
во површина од 2.302 м2; КП бр. 365, м.в. "Љубин", лозје 
7 класа, во површина од 1.224 м2; КП бр. 379, м.в. "Љу-
бин", лозје 5 класа, во површина од 426 м2; КП бр. 380, 
м.в. "Љубин", лозје 5 класа, во површина од 437 м2; КП  
бр. 383, м.в."Љубин", лозје 5 класа, во површина од 1.064 
м2;КП бр. 490 м.в. Љубин, пасиште 6 класа, во површина 
од   2.387 м2; КП бр. 830, м.в."Река", КП бр. 830, м.в. "Ре-
ка", нива 7 класа, во површина од 3.204 м2; КП бр. 661, 
м.в. "Падина", нива 7 класа, во површина од 1.622 м2; КП 
бр. 654, м.в. "Падина". пасиште 5 класа, во површина од 
1.242 м2; КП бр. 259/1, м.в. "Долно Драче", нива 4 класа, 
во површина од 1.035 м2; КП бр. 911, м.в. "Долно Драче", 
нива 4 класа, во површина од 1.202 м2; КП бр. 924/1, м.в. 
"Долно Драче", нива 4 класа, во површина од 1.344 м2; КП 
бр. 1268, м.в. "Село", нива 2 класа, во површина од 758 м2; 
сопственост на Исмани Раиф од Скопје врз основа на По-
седовен лист број 35, за цена од 95,00 денари по 1 м2. 
Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земји-

ште, КО Глумово-Скопје, кое лежи на КП бр. 910/1, 
м.в. "Долно Драче", нива 4 класа, во површина од 1.277 
м2; КП бр. 1521, м.в. "Падина", шума 5 класа, во повр-
шина од 544 м2; КП бр. 1742/1, м.в. "Пештера", паси-
ште 5 класа, во површина од 16282 м2; КП бр. 1266, 
м.в. "Село", пат, во површина од 838 м2; сопственост на 
Исмани Раиф од Скопје врз основа на Поседовен лист 
број 116, за цена од 95,00 денари по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите на чие земјиште граничи со зе-
мјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во"Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул."Пролет" бр. 1/3-
18.                                                                               (4816) 

___________ 
 
Врз основа на договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа,составен во форма на нотарски акт од 
нотар Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ број 48/03 од 14.02.2003 година, склучен меѓу 
Друштвото за телекомуникации и трговија ИТС Теле-
комуникациски системи ИСКРАТЕЛ и други ДОО 
Скопје, со седиште на ул. "Кеј 13 Ноември" кула 4/2 
дел. пр. бр. 243 ГТЦ, во Скопје, како заложен довери-
тел, и Акционерско друштво за градежништво ПЕЛА-
ГОНИЈА-Скопје, со седиште на ул."Димитрија Чупов-
ски" бр. 2, во Скопје, како заложен должник, засновано 
е заложно право-хипотека од прв ред врз Деловен про-
стор во Скопје, на ул."Б. Аџија" бр. 12, на КП број 1186 
во КО Кисела Вода 1, зграда 1, влез 1, кат 1, деловен 
простор број 1, со намена 00570, со површина од 340 
м2 и на КП број 1186 во КО Кисела Вода 1, зграда 1, 
влез 2, кат ПР, со намена 00511, со површина од 15 м2 
или со вкупна површина од 355 м2, сопственост на за-
ложниот должник според Имотен лист број 3065 за КО 
Кисела Вода 1, издаден од Државниот завод за геодет-
ски работи-Сектор за премер и катастар-Скопје.  (4848) 

___________ 
 
Се врши продажба за земјоделско земјиште КП број 

2996, план 13, место викано "Трнје", култура нива, кла-
са 6, површина 1777 м2 во КО Булачани, сопственост 
на Блажевски  Благоја од Скопје, с. Булачани, по цена 
од 160,00 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зе-
мјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во"Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб-Тр-
говски центар Автокоманда, општина Гази Баба, Скоп-
је.                                                                                (4852) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 

број 1039/8, план 10, скица 24, место викано "Стари 
Лозја", култура нива, класа 5, површина 988 м2 во КО 
Катланово, сопственост на Стојановска Славјанка од 
Скопје, ул."Ташко Караџа" бр. 12/1/1, по цена 52,00 де-
нари по м2, во денарска противредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зе-
мјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во"Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб-Тр-
говски центар Автокоманда, општина Гази Баба, Скоп-
је.                                                                                (4855) 

___________ 
 
Сопственост на земјоделско земјиште Костов Нико-

ла од Велес, ул. "Васил Ѓоргов"бр. 11, продава дел од 
култура нива, 3-та класа со површина од 4300 м2 на КП 
број 131, план 15, во место викано "Ливаѓе", со повр-
шина од 700 м2, заведена во Поседовен лист број 313 
во КО Оморани, за цена од 10.000,00 денари. 
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Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седи-
ште на ул."Маршал Тито" бб. Во спротивно го губат 
правото на првенствено купување.            (4844) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 

1(вон), КП бр. 4136, план 008, скица 008, место викано 
"Мали Љубиш", култура-шуми, класа 4, со вкупна повр-
шина од 12.367 м2, сопственост на Таска Павловска од Ка-
вадарци и КО Кавадарци 1 (вон), КП бр. 3512, план 004, 
скица 004, викано место "Крстот", култура-нива, класа 2, 
со вкупна површина од 2.519 м2, сопственост на Панчо и 
Трајко Атанасови од Кавадарци, евидентирани на Имотен 
лист бр. 937 и 513 издадени од Државен завод за геодет-
ски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 50,00 денари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.              (4845) 

___________ 
 
Се разменува земјоделско земјиште нива во м.в. 

"Дапче" лоцирана на КП бр. 5116/2 за КО Мешеишта, 
со површина од 1944 м2, како и градина во м.в. "Влак" 
лоцирана на КП бр. 839/2, со површина од 166 м2, соп-
ственост на Аврамоски Петко од Охрид, с. Мешеишта, 
за нива во м.в. "Пишкорешка" лоцирана на КП бр. 
4688/1, за КО Мешеишта, сопственост на Бушиноски 
Симон од Охрид, с. Мешеишта. 
Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали 
се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 
30 дена од објавувањето на понудата-огласот во 
"Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македон-
ски Просветители" бр. 8, (мезанин).                       (4978) 

___________ 
 
Се продава: КП број 108 во м.в. "Долно Садово" ни-

ва класа 3, во вкупна површина од 3984 м2, за КО Бе-
ровци, врз основа на Имотен лист број 225, сопстве-
ност на Кимоски Драгомир од Прилеп, ул."Ило Попа-
динец" бр. 4, за вкупна цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците, како и сопствениците кои граничат со зе-
мјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јордано-
ски" бр. 2, Прилеп.                                                 (4980) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илозје на 

КП бр. 9188, в.м."Копачот", класа 5, со површина од 
2717 м2 кој имот е заведен на Имотен лист број 3485 
КО Кавадарци 1 вон, цена од 30.000 денари, сопстве-
ност на Трајче Наумов од с. Шешково, Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 

истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул."7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.           (5076) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илозје на 

КП бр. 9377/1, в.м. "Злешево", класа 5, со површина од 
5338 м2, кој имот е заведен на Имотен лист број 326 КО 
Кавадарци 1 вон, цена од 20.000 денари, сопственост 
на Ангел Јованов од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул."7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.           (5077)                           

___________ 
 

Се продава 1/4 (една четвртина) идеален дел од земјо-
делско земјиште-нива, во Скопје, на КО Сопиште, постро-
ена на КП број 555, план 2, скица 8, м.в. �Горна Присојни-
ца�, класа 5 (петта), во вкупна површина од 2007 м2, сопс-
твеност на Спасо Тасевски, ул. �Борка Талевски� бр. 60/3-
2, Скопје, евидентирано во Поседовен лист број 852, за 
вкупна купопродажна цена од 393.750,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� број 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје.            (4724) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Црешево, на КП 138, на м.в. 
�Коштани�, шума во површина од 10484 м2, и тоа 5/15 
идеален дел, за цена од 120,00 денари за метар квадра-
тен, на која е сопственик Димовски Петко. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.             (5255) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-

вон, парцела број 2330/4, во м.в. �Прогон�, интензивно 
лозје со површина од 1919 м2, во КО Неготино-вон, 
сопственост на Соколов Дончо од Неготино, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 77. Цена на продажба 58.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр.  138.                          (5300) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, на 
К.П. бр. 146, површина од 578 м2, м.в. �Село�, заведена 
во ИЛ бр. 43 за КО Ново Конско, по цена од 50.000,00 
денари, сопственост на Николов Васил, с. Ново Кон-
ско, Гевгелија. 
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Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 

се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците 
и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, 
Гевгелија.             (5301) 

___________ 
 
Сосопствениците Стеваноска Радмила од село Врбја-

ни и Чаушоска Цвета од село П. Рувци, своите сосопстве-
нички делови од КП број 4298, м.в. �Средорек�, ливада, 
класа 4, со површина од 1770 м2, парцела број 5187, м.в. 
�Манчеј Разори�, нива, класа 3, со површина од 1566 м2, 
заведени во поседовен лист број 187 за КО Кривогашта-
ни, број на парцела 64, м.в. �Трски�, ливада, класа 4, со 
површина  од 4695 м2, заведена во поседовен лист број 
136 за КО Годивље, парцела број 3919, село под објект 
132 м2, двор 500 м2, нива, класа 2, со површина од 179 м2, 
и парцела број 3922, м.в. �Галатоец�, градина, класа 2, со 
површина од 1244 м2, како и сосопственикот Лукароски 
Божидар од село Кривогаштани својот идеален дел од 2/6 
од парцела број 2111, м.в. �Коритница�, ливада, класа 4, 
со површина од 22647 м2, заведена во имотен лист број 
202 за КО Врбјани, го разменуваат за друго земјоделско 
земјиште со другите сосопственици или меѓусебно.         
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� број 
8, Прилеп.             (5302) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 

1161/4, план 5, скица 10, м.в. "Црниче", култура нива, 
класа 2, површина 400 м2, во КО Радишани, сопстве-
ност на Стоилковски Горанчо од Скопје, ул. "Мрежич-
ка" бр. 3, по цена од 47 ЕУР (евра) од метар квадратен, 
во денарска портиввредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

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

до нотар Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ 
Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје.            (5352) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 5799, на м.в. "Овчка Река", класа 5, со површина од 
2380 м2, по ИЛ бр. 2181 за КО Кавадарци 1 вон и 1/3 идеа-
лен дел од нива на КП бр. 5517, на м.в. "Смоилица", класа 
5, со вкупна површина од 4654 м2, за цена од 30.000,00 де-
нари, сопственост на Верка Стефановска од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.            (5534) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 2063, класа 5, од 349 м2, пасиште на КП бр. 2064, 
класа 4, од 832 м2, - и лозје на КП бр. 2065, класа 5, од 

2053 м2, и пасиште на КП бр. 2066, класа 4, од 518 м2, 
на м.в. "Гологов Дел Солена", кој имот е заведен на ИЛ 
бр. 14 КО Ресава за цена од 30.000,00 денари, сопстве-
ност на Стојан Солеников од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.            (5535) 

___________ 
 
Ташев Јован од Велес, ул."Мирка Гинова" бр. 22, ги 

продава своите 2/3 идеален дел од: катастарска култура 
лозје, 3 класа со површина од 5965 м2, на КП бр. 13235, 
план 064, скица 050, во м.в. "Калина Чешма" и ката-
старска култура лозје, 5 класа со површина од 3655 м2, 
на КП бр. 13765, план 066, скица 068, во м.в. "Горна 
Брца", запишани во ИЛ бр. 5502 во КО Велес за цена 
по м2, од 1 ЕУР во денарска противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотар Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. 
"Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување.               (5536) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот:  
- земјоделско земјиште нива класа 3 на м.в. "Горни ли-

вади" на КП бр. 46/1 за КО Жабјани, Битолско и тоа идеа-
лен дел 6/341 идеални делови од вкупната површина која 
изнесува 145.057 м2, или предмет на купопродажба се 
2552 м2, евидентирано во ПЛ бр. 239 за КО Жабјани; 

- земјоделско земјиште катастарска култура 11.000 
класа 2 на м.в. "Мангарица" на КП бр. 51 за КО Егри, 
Битолско и тоа идеален дел 3/565 идеални делови од 
вкупната површина која изнесува 551.539 м2, или пред-
мет на продажба е површина од 2928 м2, евидентирано 
во ИЛ бр. 238 за КО Егри; 

- земјоделско земјиште катастарска култура 11.000 
класа 2 на м.в. "Бело Поле" на КП бр. 57 за КО Егри, Би-
толско и тоа идеален дел 3/114 идеални делови од вкупна-
та површина која изнесува 236.463 м2, а премет на про-
дажба се 6933 м2, евидентирано во ИЛ бр. 236 за КО Егри; 

- земјоделско земјиште катастарска култура 11.000 
на м.в. "Мангарица" класа 2, на КП бр. 62 за КО Егри, 
Битолско и тоа идеален дел 6/247 идеални делови од 
вкупната површина која изнесува 187.111 м2, или пред-
мет на продажба 4545 м2, евидентирано во ИЛ бр. 237 
за КО Егри; 

- земјоделско земјиште катастарска култура 11.000 кла-
са 3 на м.в. "Клетиште" на КП бр. 995 за КО Егри, Битол-
ско и тоа идеален дел 3/792 идеални делови од вкупната 
површина која изнесува 1.306.814 м2, или предмет на про-
дажба се 4950 м2, евидентирано во ИЛ бр. 239 и тоа за ку-
попродажна цена од по 50,00 денари од 1 м2, сопственост 
на Николовски Благоје од с.Жабјани преку полномошник 
Николовски Ѓорѓи и лично за себе Николовски Ѓорѓи од 
Битола, ул."Александар Турунџиев" бр. 3/40 и Трајковска 
Олга од Битола, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 93. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

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

до нотарот на назначената адреса М-Веселинка Здрав-
кова од Битола, ул."Мечкин Камен" бр. 20, Битола.                                   

         (5537) 
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М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1024039 на име Адеми Пајазит, с. Ни-

куштак, Куманово.                                                    (5409) 
Пасош бр. 835085/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Касами Џезим, с. Брест, Скопје.                   (5519) 
Пасош бр. 1274203 издаден од СВР-Скопје на име 

Мехмети Сеад, бул. "Партизански одреди" бр. 3/2-а, 
Скопје.                                                                 (5545) 
Пасош бр. 1782258 издаден од СВР-Скопје на име 

Рамадан Кајоли, ул. "7-ми Јули" бр. 59, Скопје.    (5555) 
Пасош бр. 1754395/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Мустафи Мевледин, ул. "3-та МУБ" бр. 19, Ку-
маново.                                                                (5561) 
Пасош бр. 1670956 издаден од СВР-Тетово на име 

Шериф Мислими, с. Сараќино, Тетово.              (5563) 
Пасош бр. 1106597 издаден од СВР-Скопје на име 

Јаневска Емилија, ул. "Максим Горки" бр.17, Скопје.                                                                      

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
11/03 за чекови од тековна сметка издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Дилавер Мус-
тафа, Скопје, наместо број на тековна сметка "392774" 
треба да стои бр. "6392774".                          (4847)          (5566) 

Пасош бр. 1536046 издаден од СВР-Тетово на име 
Емрули Изет, ул. "168" бр 21, Тетово.                 (5572) 
Пасош бр. 1155527/98 издаден од СВР-Тетово на 

име Џемалудин Незири, с. Церово, Тетово.           (5597) 
Пасош бр. 1192898/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Нерџун Елмаз, ул. "Виетнамска" бр. 46, Скопје.                                                                                                                                             (5574) 
         (5600) 

Пасош бр. 351099/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Александар Пулејков, ул. "Б. Гојан" бр. 12, Скопје.                                                                      Работна книшка на име Николче Ристевски, с. Ра-

добор, Битола.                                                 (5586)          (5603) 
Пасош бр. 220638/94 на име Жаку Фаиз, с. Дело-

гожда, Струга.                                                       (5605) 
Пасош бр. 1672509/02 на име Жута Наси, с. Ве-

лешта, Струга.                                                       (5606) 
Пасош бр. 1179481/99 на име Имероски Мурат, с. 

Лабуништа, Струга.                                        (5607) 
Пасош бр. 819478/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Бузалковски Костадин, ул. "Зендел  Џемаил" бр. 36, 
Скопје.                                                                (5689) 
Пасош бр. 1693750 издаден од СВР-Скопје на име 

Фатмир Реџепи, с. Бојане, Скопје.                   (5706) 
Пасош бр. 1312113 издаден од СВР-Скопје на име 

Шабан Абдулаи, с. Батинци, Скопје.          (5710) 
Пасош бр. 1773228/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Ајдар Нујовски, с. Чифлик, Скопје.          (5711) 
Пасош бр. 1591396 издаден од СВР-Тетово на име 

Есма  Зулбеари, с. Г. Речица, Тетово.                  (5712) 
Пасош бр. 0256603/94 издаден од СВР-Велес на име 

Лазарова Наташа, ул. "Н. Бутникошарова" бр. 3/9, 
Велес.                                                                (5747) 
Пасош бр. 1273124 издаден од СВР-Скопје на име 

Слаѓана Нунева, ул. "Призренска" бр. 2/7-а, Скопје.(5748) 
Пасош бр. 1744915/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Михајлов Никола, ул. "Партизански одреди" бр. 
127/4-3, Скопје.                                                 (5756) 
Пасош бр. 359247/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Зоран  Досев, ул. "В. Ѓоргов" бр. 32/1-8, Скопје.  (5758) 
Пасош бр. 1687224 издаден од СВР-Куманово на 

име Синиша Цветковски, ул. "М. Зечар" бр. 21, Кума-
ново.                                                                      (5772) 
Пасош бр. 1564169 на име Блажески Методија, ул. 

"Мирче Ацев" бр. 8-А, Струга.                   (5773) 
Пасош бр. 1479880 на име Данев Горан, с. Градов-

ци, Кочани.                                                       (5775) 
Пасош бр. 1437342 на име Велков Трајан, с. Ерџи-

лија, Св. Николе.                                                 (5776) 
Пасош бр. 1213973 на име Крстева Роза, ул. "Д. Де-

лов" бр. 3, Неготино.                                        (5785) 
Пасош бр. 1692581 издаден од СВР-Скопје на име 

Ванчо Везенковски, бул. "Илинден" бр. 48/1-6, Скопје.
                                                                      (5789) 
Пасош бр. 1637074 на име Камбери Кујтиме, с. Пи-

рок, Тетово.                                                       (5803) 
Пасош бр. 1228309/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Сејди Рами, с. Озормиште, Тетово.          (5804) 
Пасош бр. 1364033 издаден од СВР-Виница на име 

Алексов Петре, ул. "Браќа Миладинови" бр. 25, 
Виница.                                                                 (5805) 

Пасош бр. 1063085 издаден од СВР-Тетово на име 
Ферати Абдилбаки, с. Камењане,Тетово.          (5806) 
Пасош бр. 1423158 на име Исков Демир, ул. "Бошка 

Буха" бр. 144, Струмица.                    (5811) 
Пасош 695357/96 на име Петко Димовски, ул. "Кла-

ница" 4/10, Битола.                                        (5812) 
Пасош бр. 1028384 на име Богданов Димитар, ул. 

"1-ви Мај" бр. 62, Кочани.                                  (5814) 
Чекови од тековна сметка бр. 9660178 од бр. 180-

8842 до бр. 1808849 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Џекова Зафирка,Скопје.           (5546) 
Чекови од тековна сметка бр. 7172046 со бр. 704192 

и бр. 704193 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Печијарева Невенка,Скопје.           (5559) 

Работна книшка на име Стеван Журевски, Скопје.
                                                                      (5550) 
Работна книшка на име Славче Недановски, Скопје.

                                                                      (5557) 
Работна книшка на име Нусрет Исени, Скопје. 

Работна книшка на име Смилески Љубен, ул. "Ило 
Попадинец" бр. 8, Прилеп.                         (5585) 

Работна книшка на име Саити Сали,Тетово.   (5588) 
Работна книшка на име Тасков Стојанче, ул. 

"Ленинова" бр. 18, Св. Николе.                         (5592) 
Работна книшка на име Андова Јорданка, с. Долни 

Балван, Штип.                                                 (5593) 
Работна книшка на име Јованова Борка, с. Воис-

лавци, Радовиш.                                                 (5595) 
Работна книшка на име Цуклева Ленче, с. Миравци, 

Гевгелија.                                                 (5596) 
Работна книшка на име Петков Атанас, с.Смоквица, 

Гевгелија.                                                       (5598) 
Работна книшка на име Небије Аџами, Скопје. 
                                                                      (5621) 
Работна книшка на име Умран Шехи, Скопје.(5626) 
Работна книшка на име Бечировиќ Алма, Скопје.                                

         (5683) 
Работна книшка на име Горан Тасовски, Скопје. 
                                                                      (5708) 
Работна книшка на име Исени Дануш, с. С. Коњари, 

Скопје.                                                                 (5709) 
Воена книшка на име Орхан Рушид,Скопје.    (5569) 
Воена книшка на име Арсов Сашко, ул. "Кежовица" 

бр. 64, Штип.                                                 (5594) 
Воена книшка на име Васил Вурмо, с. Стење, 

Ресен.                                                                      (5601) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Рајко 

Жинзифов"-Драчево на име Темелкоски Ѓоре, Скопје.
                                                                 (5565) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мехмедоска 

Миневер, Струга.                                                 (5584) 
Свидетелство на име Ванчо Крстевски, Тетово. 
                                                                      (5587) 
Свидетелство на име Кадије Шабани, Куманово. 
                                                                      (5589) 
Свидетелство од основно училиште на име Весе-

линов Тоде, Мак. Каменица.                         (5590) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мирозова Ни-

колина, Кочани.                                                 (5591) 
Свидетелство за 2 година издадена од ДУФК "М.М. 

Брицо"-Скопје на име Маркова Драгана, Валандово.                                
         (5705) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бај-
рам Шабани"-с. Кондово-Скопје на име Исмаили  
Муафет, Скопје.                                                 (5707) 
Индекс бр. 1821 издаден од Фармацевтски факултет 

на име Анѓушева Босилка, Скопје.                (5564) 
Диплома на име Тасеска Весна, ул. "Д. Наредни-

кот" бр. А3/21, Прилеп.                                        (5599) 
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Даночна картичка бр. 4030990195090 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Скопласт, 
Скопје.                                                                 (5548) 
Даночна картичка бр. 4030001419430 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Ферум, Скопје.
                                                                      (5549) 
Даночна картичка бр. 4030994110889 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Дака Лифт, 
Скопје.                                                                (5556) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име ТП Мраг, Велес.                         (5612) 
Даночна картичка бр. 4030001420829 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Артиз ДООЕЛ, 
Скопје.                                                  (5688) 
Даночна картичка бр. 4030999373535 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Радонел 
Бранислав ДООЕЛ, Скопје.                         (5713) 
Престанува со вршење самостојна занаетчиска 

дејност То - По, Скопје.                                        (5553) 
_______________________________________________ 

 
НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА  

ГЛАВНИНА 
Друштвото за преработка на млеко и млечни произ-

води �ИДЕАЛ ШИПКА� ДОО експорт-импорт, Битола. 
ул. �Борка Талески� бр. 15, има намера да изврши на-
малување на основната главнина на друштвото, така 
што вкупниот износ на основната главнина на друш-
твото од 346.441 ЕУР, се намалува за износ од 15.894 
ЕУР, така што по намалувањето вкупната вредност на 
основната главнина ќе изнесува 330.547 ЕУР, во кој из-
нос содружникот ДООЕЛ �ИДЕАЛ� Битола учествува 
со 165.552 ЕУР или 50.08%, а содружникот �ШИПКА� 
ЕАД Габрово учествува со 164.995 ЕУР или со 49,92% 
во однос на вкупната главнина. 
Се повикуваат доверителите во рок од 90 дена да ги 

пријават своите побарувања. 
Друштвото е согласно врз основа на побарувањата 

на доверителите да им го исплати побарувањето или да 
им даде гаранција дека побарувањето ќе биде платено. 

  
ДОО �ИДЕАЛ ШИПКА� БИТОЛА 

                               Управител, 
                                Спиро Момирчески,с.р. 

_______________________________________________ 
 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
 
Фондот за магистрални и регионални патишта изве-

стува дека својата жиро-сметка за уплата на сите да-
вачки на Фондот за магистрални и регионални патишта 
ја мигрира во Комерцијална Банка АД Скопје.  
Жиро-сметка: 300000001613049 
 
Назив на примач: Фонд за магистрални и регионал-

ни патишта - Скопје 
 
Д аночен број: 4030981217633 
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје 
 
Уплатните сметки остануваат исти согласно Упат-

ството за начинот на евидентирање и распоредување на 
јавните приходи (�Службен весник на РМ� бр. 100/01, 
15/02, 64/02, 82/02 и 9/03). 

 
Ред. 
бр. 

Уплатна 
сметка Вид на обврска Приходна 

сметка 

1 842-292- 

Надоместок за употреба 
на јавните патишта 
(патна такса) што ја 
плаќаат странските мо-
торни и приклучни во-
зила 

718212 

2 842-
39981- 

Надоместок за употреба 
на автопат (автопатска 
такса) 

718211 

3 842-357- 

Надоместок за изградба 
и користење на комер-
цијални објекти на кои е 
дозволен пристап на ја-
вен пат 

718215 

4 842-362- 
Надоместок за штета 
сторена на патиштата 
или објектите 

718216 

5 842-196- Други приходи на Фон-
дот за патишта 725928 

6 842-383- 
Надомест од сопствени-
ци на моторни и за-
прежни возила 

725929 

 
За надоместок за патишта што се плаќа при реги-

страција на возилата: 
 
Жиро-сметка: 300000001613437 
 

7 842-320- 

Надоместок за употреба 
на јавните патишта 
(патна такса) за мотор-
ни и приклучни возила 
што подлежат на реги-
страција 

718213 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001, 
2/2002 и 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јав-
ни набавки на Јавното претпријатие �Службен весник 
на Република Македонија� ц.о. � Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ОПРЕМА  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавното претпријатие �Службен 

весник на Република Македонија� ц.о. � Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 29, Скопје.  

1.2. Предмет на набавката: Опрема за нов деловен 
простор специфицирана во вид, количина и други технич-
ки карактеристики утврдени во тендерската документаци-
ја изготвена од страна на Јавното претпријатие �Службен 
весник на Република Македонија� ц.о. - Скопје. 

1.3. Постапката по барањето за прибирање на понуди 
бр.1/2003 се спроведува согласно одредбите на Законот за 
јавни набавки, како набавка со прибирање на понуди. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите (согласно член 42 став 1 од За-
конот за јавни набавки, односно член 45 став 1 од пре-
чистениот текст на Законот).  

1.5. Набавката е делива. 
1.6. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 

на нејзиното  поднесување.   
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
(коверт со ознака �понуда�) 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Име (назив) и адреса (седиште) на понудувачот; 
2.2. Поединечни цени, односно основна цена, како и 

вкупна цена, со сите вкалкулирани давачки, изразена во 
денари, или во евра и денарска противвредност, пресмета-
на по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на поднесувањето на понудата; 

2.3. Рок за извршување на работите;  и 
2 .4. Начин, рок и услови на плаќање. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
( коверт со ознака �документација�) 
 Како придружна документација кон понудата (по 

член 43 од Законот за јавни набавки, односно член 46 
од пречистениот текст на Законот), задолжително тре-
ба да се приложи: 

3.1. Извод од регистрација на дејноста; 
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3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар, 
чија содржина за домашниот понудувач ја пропишува 
министерот за финансии со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет (�Службен весник на РМ� 
бр.32/98 и 55/98); 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност;  и  

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи дека се 
платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 

3.6. Документите од точките 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5., не 
смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се 
достават во оригинален примерок или во копија завере-
на од нотар. 

3.7. Кон понудата треба да се достави и доказ за 
техничката способност на понудувачот (по член 23 од 
Законот за јавни набавки, односно член 25 од пречисте-
ниот текст на законот) и тоа: 

3.7.1. список на главни испораки на стоки или извр-
шени услуги во последните три години со износите, да-
тумите и примачите; 

3.7.2. расположива опрема и други капацитети по-
требни за реализација на набавката; 

3.7.3. стручен кадар и негово искуство за реализа-
цијата на предметот на набавката (посочување на вклу-
чени технички лица, особено на оние задолжени за 
контрола на квалитетот); 

3.7.4.  мостри, опис или фотографии на производот 
што треба да се набави, чија автентичност треба да се 
потврди по барање на набавувачот;  и 

3.7.5. каталог за основните технички карактеристики и 
упа ства за ракување со техничките средства и опрема. т 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми   (по член 25 од Законот за јавни на-
бавки, односно член 27 од пречистениот текст на Законот): 

- цена          40 бода; 
- квалитет          30 бода; 
- рок на испорака         15 бода; 
-  начин на плаќање         15 бода. 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
(по членовите: 52, 53 и 54 од Законот за јавни наба-

вки, односно членовите: 55, 56 и 57 од пречистениот 
текст на Законот) 

5.1. Понудата се доставува до набавувачот преку 
пошта, или со предавање во  архивата на набавувачот 
секој работен ден за времетраењето на ова барање за 
прибирање на понуди од 10 до 14 часот. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса � седиште на набавувачот ЈП 
�Службен весник на Република Македонија� ц.о. � 
Скопје,  бул. �Партизански одреди� бр. 29, Скопје.   

5.3. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката �не отворај� и бројот на барањето 
за прибирање на понуди. Во средината на ковертот тре-
ба да биде назначена точната адреса на набавувачот. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата со финансиска документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи ознака �докумен-
тација� и точната адреса на испраќачот � понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5.5. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во барањето за прибирање на понуди. 

5.6. Во цената на понудените стоки и услуги со 
странско потекло, задолжително се внесува и износот 
на царинските и други давачки. 

6. РОКОВИ 
Рокот за доставување на понудите изнесува 10 дена 

од денот на објавувањето на ова барање за прибирање 
на понуди во јавно гласило. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Тендерската документација од точка 1 потточка 

1.2., може да се подигне во просториите на архивата на Јав-
ното претпријатие �Службен весник на Република Македо-
нија� ц.о. - Скопје, секој работен ден за времетраењето на 
ова барање за прибирање на понуди од 10 до 14 часот. 

7.2. Понудите кои нема да бидат комплетни и пону-
дите кои не се доставени во утврдениот рок, понудите 
кои не се изработени според тендерската документаци-
ја, како и оние кои не се во согласност со одредбите од 
Законот за јавни набавки и со одредбите на ова барање 
за прибирање на понуди, нема да се разгледуваат. 

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

7.4. За дополнителни информации, понудувачите 
можат да контактираат со Комисијата за јавни набавки 
на Јавното претпријатие Службен весник на Република 
Македонија на тел. бр. 298-860 . 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јав-

ните набавки ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 26/98, 50/2001, 2/2002 и 21/2002-пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о.Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА КАНЦЕЛАРИСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Македонија ц.о. Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр.29. 

1.2. Предмет на набавката е канцелариски матери-
јал по вид и количина утврдени во спецификацијата 
изработена согласно со потребите на набавувачот, која 
може да се подигне во архивата на Јавното претприја-
тие Службен весник на Република Македонија ц.о. - 
Скопје, секој работен ден додека трае огласот за при-
бирање на понуди од 10 до 14 часот. 

1.3. Набавката ќе се врши сукцесивно. 
1.4. Постапката по ова барање ќе се спроведе сог-

ласно одредбите од Законот за јавни набавки. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- Име (назив) и адреса (седиште) на понудувачот, 
- Поединечни цени како и вкупна цена на понуде-

ните стоки во која се вкалкулирани сите давачки, 
- Опис на производите кои се предмет на набавка 

заради утврдување на квалитетот на стоката, 
- Начин, рок и услови за плаќање, 
- Рок на испорака. 
 
3. ПРИДРУЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот задолжително треба да ја 

достави следната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитетот од Централниот регистар; 
- Доказ дека према понудувачот не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
- Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точка 3 став 1 алинеја 3, 4 и 5 не 

смеат да бидат постари од шест месеци. 
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4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена     50 
- квалитет     30 
- начин, рок и услови за плаќање  10 
-  рок на испорака    10 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.3. Понудата и другата документација се доставу-

ваат во согласност со член 56 од Законот за јавни наба-
вки, преку пошта или во архивата кај набавувачот. 

5.4. Рокот за доставувањето на понудите е 10 дена 
сметано од денот на објавувањето на барањето за приби-
рање на понуди во средството за јавно информирање.  

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.3. Понудите кои не ги содржат бараните подато-

ци, односно кон кои не е приложена бараната придруж-
на документација ќе се сметаат за нецелосни. 

6.4. Нецелосните и ненавремените понуди доставе-
ни надвор од рокот утврден  во барањето за прибирање 
на понуди, нема да се разгледуваат. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се врши без при-
суство на понудувачите. 

6.6. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 02-298-860. 

 
         Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр.26/98, 50/2001, 
2/2002 и 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јав-
ни набавки на Јавното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија ц.о. � Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА СКЕНЕР 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавното претпријатие �Службен 

весник на Република Македонија� ц.о. � Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр.29, Скопје.  

1.2. Предмет на набавката: скенер (Document 
scanners), количина 1 (еден) за потребите на Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Македони-
ја ц.о. � Скопје, со следните минимум карактеристики: 

- Brand name;  
- Multifunction Document Scaner; 
- Двострано скенирање; 
- Минимум 25 страни во минута; 
- Automatic Document Feeder; 
- Соодветен софтвер за автоматско експортирање 

во .TIF, .PDF, .JPG и т.н.; 
- Резолуција од минимум 200x200 до 600x600; 
- Можност за поврзување со преку еден од следни-

ве интерфејси - Мрежно, USB, SCSI и др. 
1.3. Постапката по барањето за прибирање на понуди 

бр.3/2003 се спроведува согласно одредбите на Законот за 
јавни набавки, како набавка со прибирање на понуди. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите (согласно член 42 став 1 од За-
конот за јавни набавки, односно член 45 став 1 од пре-
чистениот текст на Законот).  

1.5. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 
на нејзиното поднесување.  

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
   ( коверт со ознака �понуда�) 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Име (назив) и адреса (седиште) на понудувачот; 
2.2. Поединечни цени, односно основна цена, како и 

вкупна цена, со сите вкалкулирани давачки, изразена во 
денари, или во евра и денарска противвредност, пресмета-
на по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на поднесувањето на понудата; 

2.3. Рок за извршување на работите;  и 
2.4. Начин, рок и услови на плаќање. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
(коверт со ознака �документација�) 
Како придружна документација кон понудата (по член 43 

од Законот за јавни набавки, односно член 46 од пречистени-
от текст на Законот), задолжително треба да се приложи: 

3.1. Извод од регистрација на дејноста; 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар, 

чија содржина за домашниот понудувач ја пропишува 
министерот за финансии со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет (�Службен весник на РМ� 
бр.32/98 и 55/98); 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност;  и  

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи дека се 
платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 

3.6. Документите од точките 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5., не сме-
ат да бидат постари од шест месеци и треба да се достават 
во оригинален примерок или во копија заверена од нотар. 

3.7. Кон понудата треба да се достави и доказ за 
техничката способност на понудувачот (по член 23 од 
Законот за јавни набавки, односно член 25 од пречисте-
ниот текст на Законот) и тоа: 

3.7.1. стручен кадар и негово искуство за реализа-
цијата на предметот на набавката (посочување на вклу-
чени технички лица, особено на оние задолжени за 
контрола на квалитетот); 

3..7.2. каталог за основните технички карактеристики 
и упатства за ракување со техничките средства и опрема. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми   (по член 25 став 1 алинеја 2 од 
Законот за јавни набавки, односно член 27 став 1 али-
неја 2 од пречистениот текст на Законот): 

- цена         40 бода; 
- квалитет         30 бода; 
- рок на испорака        10 бода; 
- начин на плаќање        10 бода; 
- гаранција         10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
(по членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни наба-

вки, односно членовите 55, 56 и 57 од пречистениот 
текст на Законот) 

5.1. Понудата се доставува до набавувачот преку 
пошта, или со предавање во    архивата на набавувачот 
секој работен ден за времетраењето на ова барање за 
прибирање на понуди од 10 до 14 часот. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса � седиште на набавувачот ЈП 
Службен весник на Република Македонија ц.о. � Скоп-
је, бул. �Партизански одреди� бр.29, Скопје.   

5.3. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката �не отворај� и бројот на барањето 
за прибирање на понуди. Во средината на ковертот тре-
ба да биде назначена точната адреса на набавувачот. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата со финансиска документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи ознака �докумен-
тација� и точната адреса на испраќачот � понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5.5. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во барањето за прибирање на понуди. 

5.6. Во цената на понудените стоки и услуги со 
странско потекло, задолжително се внесува и износот 
на царинските и други давачки. 
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6. РОКОВИ 
 Рокот за доставување на понудите изнесува 10 де-

на од денот на објавувањето на ова барање за прибира-
ње на понуди во јавно гласило. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат комплетни и пону-

дите кои не се доставени во утврдениот рок, како и 
оние кои не се во согласност со одредбите од Законот 
за јавни набавки и со одредбите на ова барање за при-
бирање на понуди, нема да се разгледуваат. 

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

7.3. За дополнителни информации, понудувачите 
можат да контактираат со Комисијата за јавни набавки 
на Јавното претпријатие �Службен весник на Републи-
ка Македонија� на тел. бр. 298-860 . 

 
  Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001, 
2/2002 и 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јав-
ни набавки на Јавното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија ц.о. � Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 4/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА КОМПЈУТЕРИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавното претпријатие Службен вес-

ник на Република Македонија ц.о. � Скопје, бул. �Пар-
тизански одреди� бр. 29, Скопје.  

1.2. Предмет на набавката: персонални компјутери, 
количина 6 (шест) за потребите на Јавното претприја-
тие �Службен весник на Република Македонија� ц.о. � 
Скопје, со следните минимум карактеристики: 

- Brand name PC; 
- Intel Pentium-4 2.4 GHz; 
- 256 MB RAM Memorija; 
- 40 GB HDD, CD-ROM; 
- 1000/100/10 Fast Ethernet; 
- 19" Monitor; 
- Audio Speakers; 
- Microsoft Windows XP Profesional; 
- Microsoft Windows XP Office. 
 1.3. Постапката по барањето за прибирање на по-

нуди бр. 4/2003 се спроведува согласно одредбите на 
Законот за јавни набавки, како набавка со прибирање 
на понуди. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите (согласно член 42 став 1 од За-
конот за јавни набавки, односно член 45 став 1 од пре-
чистениот текст на Законот). 

1.5. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 
на нејзиното поднесување.  

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
  (коверт со ознака �понуда�) 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Име (назив) и адреса (седиште) на понудувачот; 
2.2. Поединечни цени, односно основна цена, како и 

вкупна цена, со сите вкалкулирани давачки, изразена во 
денари, или во евра и денарска противвредност. пресмета-
на по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на поднесувањето на понудата. 

2.3. Рок за извршување на работите;  и 
2.4. Начин, рок и услови на плаќање. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
(коверт со ознака �документација�) 
Како придружна документација кон понудата (по 

член 43 од Законот за  јавни набавки, односно член 46 
од пречистениот текст на Законот), задолжително тре-
ба да се приложи: 

3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар, 

чија содржина за домашниот понудувач ја пропишува 
министерот за финансии со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет (�Службен весник на РМ� 
бр.32/98 и 55/98). 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност;  и  

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи дека се 
платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 

3.6.  Документите од точките 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5., не 
смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се 
достават во оригинален примерок или во копија завере-
на од нотар. 

3.7. Кон понудата треба да се достави и доказ за 
техничката способност на понудувачот (по член 23 од 
Законот за јавни набавки, односно член 25 од пречисте-
ниот текст на Законот) и тоа: 

3.7.1. список на главни испораки на стоки или извр-
шени услуги во последните три години со износите, да-
тумите и примачите; 

3.7.2. каталог за основните технички карактеристики 
и упатства за ракување со техничките средства и опрема. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми (по член 25 став 1 алинеја 2 од 
Законот за јавни набавки, односно член 27 став 1 али-
неја 2 од пречистениот текст на Законот): 

- цена          40 бода; 
- квалитет          30 бода; 
- рок на испорака         10 бода; 
- начин на плаќање         10 бода; 
- гаранција            10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
(по членовите: 52, 53 и 54 од Законот за јавни наба-

вки, односно членовите 55, 56 и 57 од пречистениот 
текст на Законот) 

5.1. Понудата се доставува до набавувачот преку 
пошта, или со предавање во архивата на набавувачот 
секој работен ден за времетраењето на ова барање за 
прибирање на понуди од 10 до 14 часот. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса � седиште на набавувачот ЈП 
Службен весник на Република Македонија ц.о. � Скоп-
је,  бул. �Партизански одреди� бр. 29, Скопје.   

5.3. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката �не отворај� и бројот на барањето 
за прибирање на понуди. Во средината на ковертот тре-
ба да биде назначена точната адреса на набавувачот. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата со финансиска документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи ознака �докумен-
тација� и точната адреса на испраќачот � понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5.5. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во барањето за прибирање на понуди. 

5.6. Во цената на понудените стоки и услуги со 
странско потекло, задолжително се внесува и износот 
на царинските и други давачки. 

 
6. РОКОВИ 
Рокот за доставување на понудите изнесува 10 дена 

од денот на објавувањето на ова барање за прибирање 
на понуди во јавно гласило. 
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7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат комплетни и 

понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
како и оние кои не се во согласност со одредбите 
од Законот за јавни набавки и со одредбите на ова 
барање за прибирање на понуди, нема да се разгле-
дуваат. 

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

7.3. За дополнителни информации, понудувачите 
можат да контактираат со Комисијата за јавни набавки 
на Јавното претпријатие �Службен весник на Републи-
ка Македонија� на тел. бр. 298-860 . 

 
  Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-
бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
- ЗА ОПРЕМА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈА-
ЛИ ЗА 2003 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ ТЕР-
МОЕЛЕКТРАНИ - ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА, 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија� - Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: опрема, резервни делови и 
материјали за ПЕ Термоелектрани по годишна специ-
фикација за 2003 година. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност согласно набавката. 

1.4. Датата на јавното отворање на понудите стои 
под секој отворен повик, а отворањето ќе се одржи во 
просториите на Подружница РЕК Битола. 
Јавни набавки за машинство:  
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-7/2003 за набавка на  
1. Лим панцир (8 + 4) х 1900х1900 м2 200; 
Дата на отворање: 24.03.2003 год. во 10,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-8/2003 за набавка на 
2. Цевки по спецификација; 
Дата на отворање: 24.03.2003 год. во 11,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-9/2003 за набавка на 
3. Руска арматура и делови за арматура по специфи-

кација; 
Дата на отворање: 24.03.2003 год. во 12,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-10/2003 за набавка на 
4. Котловска опрема - по спецификација; 
Дата на отворање: 24.03.2003 год. во 13,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-11/2003 за набавка на 
5. Металук спојка к 1000  парче 1; 
Дата на отворање: 25.03.2003 год. во 10,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-12/2003 за набавка на 
6. Пулвис спојка В 850   парче 1; 
прашак пулвис Ф 1, 1-1,9 С, кугли кг.1500; 
Дата на отворање: 25.03.2003 год. во 11,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-13/2003 за набавка на 
7. Лимови и шипки минизирани по спецификација; 
Дата на отворање: 25.03.2003 год. во 12,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-14/2003 за набавка на 
8. Вентили лептирасти - по спецификација; 
Дата на отворање: 25.03.2003 год. во 13,00 часот. 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-15/2003 за набавка на 
9. Делови за турбина - Руска - по спецификација; 
Дата на отворање: 26.03.2003 год. во 11,00 часот. 
Јавни набавки ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-16/2003 за набавка на 
1. Хемикалии за кондицирање на разладна вода 
Турбанион М-105   кг. 5490; 
Гилуфер 440    кг. 9900; 
Гилуфер 497    кг. 8800; 
Дилурит 808    кг. 1320; 
Дата на отворање: 26.03.2003 год. во 10,00 часот. 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-17/2003 за набавка на 
2. Јонска маса 
Вофатит кс-10             лит. 6000 или 
соодветна замена-по спецификација; 
Дата на отворање: 26.03.2003 год. во 12,00 часот.  
 
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Спецификацијата ќе се подига од Комерцијална 

служба на Подружница РЕК Битола со напомена дело-
вите и опремата кои ќе се нудат да бидат нови, неупо-
требени и оригинални. Телефон за информации 206-
029 (локал 6029). 
Кон понудата да се достави гаранција за квалитет и 

функционалност на опремата и деловите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Во понудата да биде дадена: 
Единечна и вкупна цена како и севкупна вредност на 

понудата изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан данок 
на додадена вредност на вкупната вредност на понудата. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 

странска конвертибилна валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува средниот курс на Народ-
на банка на Р. Македонија. 

3.2. Гаранција за квалитет. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок на испорака. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена на чинење  40; 
- квалитет  40; 
- начин на плаќање 10; 
- рок на испорака  10. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорното лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК �Битола� - �Новачки пат� бб, 
Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- доказ за техничката способност - референцна листа; 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација; 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана на вршење на дејност�; 
- решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис. 
Странско правно или физичко лице кое ќе се јави 

како понудувач доставува ревизорски извештај за бо-
нитет издаден од реномирана ревизорска институција. 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудата и подружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), пре-
ведени на македонски јазик.  

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на отворениот повик, односно во согласност со Законот 
за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на телефон 206-029 и (локал 6029), при Подружница 
РЕК �Битола�.  

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), ЈП �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-18/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБА-
ВКА - МАТЕРИЈАЛИ ПО ГОДИШНА СПЕЦИФИ-
КАЦИЈА ЗА 2003 ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ ТЕРМО-
ЕЛЕКТРАНИ - ПОДРУЖНИЦА РЕК - �БИТОЛА� 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија� - Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври�бр. 
9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Прибирање на понуди за 
набавка на материјали за потребите на ПЕ Термоелек-
трани по годишна спецификација за 2003 година: 

- Мрежа прохром; 
- Челични профили; 
- Челична шипка. 
Тендерската документација (Спецификација) може 

да се подигне од Комерцијална служба на РЕК Битола, 
телефон за контакт + 389 47 206 114, + 389 47 206 255, 
+ 389 47 282 685, по уплата на 100,00 денари во благај-
ната на РЕК �Битола�. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

27.03.2003 година во 12 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

 
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Како во точка 1. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата да биде дадена: 
3.1. Единечна и вкупна цена како и севкупна вред-

ност на понудата, изразена во МКД/ЕУР со посебно 
искажан данок на додадена вредност; 

- Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 
странска конвертибилна валута. 

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Република Македонија. 

3.2. Рок на извршување на работите. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гаранција за квалитет. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена    40 бода; 
- квалитет    40 бода; 
- начин на плаќање   10 бода; 
- рок на испорака   10 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот 
на адреса Подружница РЕК �Битола� - �Новачки пат� 
бб, Битола/за Комисија за јавни набавки. 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- доказ за техничка способност - референцна листа; 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација; 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана на вршење на дејност�; 
- решение за регистрација на дејност; 
- целокупната документација се поднесува во ори-

гинал или заверен препис. 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на Отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

во Подружница РЕК Битола на дадените телефони. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 36 од Законот за јавни на-

бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на АД Градски Трговски Центар - Скоп-
је, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на ограничениот повик е: А.Д. 

Градски Трговски Центар, со седиште на ул. "Кеј 13 
Ноември" кула 2/4 во Скопје. 

1.2. Предмет на ограничениот повик бр. 1/2003 е 
прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите како можни носители на 
изведба на следните видови работи: 
А: Изработка на инвестиционо техничка докумен-

тација 
1. Фаза архитектура; 
2. Фаза конструкција; 
3. Фаза јакострујни и слабострујни инсталации; 

(Електроенергетски системи, ДДЦ системи, осветлува-
ње и илумимнација); 

4. Фаза машински инсталации; (топлински и ладил-
ни системи); 

5. Фаза водовод, канализација и хидрантска инста-
лација; 

6. Проект за ПП заштита. 
Б. Изработка на елаборати 
1. ПП елаборат; 
2. ХТП елаборат; 
3. Градежна физика. 
В. Ревизија по точките А и Б 
Г. Изведување на работи по точка А 
Д. Одржување и сервисирање 
1. Топлински и ладилни системи; 
2. Лифтовски и ескалаторски системи; 
3. Електроенергетски системи, трафостаници, агре-

гати; 
4. Фекални пумпи и хидрофорски системи; 
5. Системи за гасење на пожар - сплинкер, ПП апа-

рати; 
6. Информатички системи (одржување на компју-

терска опрема) и телекомуникациски системи (теле-
фонски централи, ПП централи, мониторинг систем); 

7. Слабострујни и ДДЦ системи; 
8. Влезни и излезни рампи во паркинг простор. 
 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 

учество имаат правни и физички лица кои се регистри-
рани за вршење соодветна стопанска дејност со седи-
ште во Р. Македонија. 
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1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

1.5. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 
од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I - фаза на претквалификација за прибирање на 
техничка документација заради утврдување на подоб-
ност на понудувачите за изведување на работите од 
предметот на набавката, и фаза II - прибирање понуди 
од квалификуваните понудувачи за изведување на ра-
ботите од предметот на набавката. 

1.6. Понудувачите може да дадат свои понуди за ед-
на или повеќе позиции од предметот на набавката. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Комисијата за јавни набавки на А.Д. Градски 

Трговски Центар - Скопје има потреба од претходно 
утврдување на подобност на понудувачите (претквали-
фикација), преку документација врз основа на која ќе 
се оцени способноста на понудувачите за извршување 
на предметот на набавката по позициите  А, Б, В, Г, Д. 

2.2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се поба-
раат дополнителни понуди за извршување на работи 
предвидени со планот за тековно и инвестиционо одр-
жување и нови инвестиции за 2003 година според ди-
намиката утврдена од набавувачот А.Д. ГТЦ - Скопје. 

2.3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат набавки и градежно-за-
натски работи своето учество во јавниот повик можат 
да го пријават врз оценка дали ги исполнуваат услови-
те утврдени со член 38 од Законот за јавни набавки. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛО-
ЖИ КОН ПРИЈАВАТА 
Понудувачите со пријавата на понудата ги доставу-

ваат следните документи согласно член 38 од Законот 
за јавни набавки:  

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс). 

3.2. Извод од судска регистрација на дејноста; 
3.3. Техничко - технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар со кој располага прет-

пријатието; 
3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (�Службен весник 
на РМ� бр. 32/98 и 55/98). 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за неп-
латени даноци, придонеси и други јавни давачки, не 
постара од шест месеци. 

3.6. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест 
месеци од денот на издавање. 

3.7. Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка на безбедност-забрана за 
вршење на дејност, не постара од шест месеци од денот 
на издавањето. 

3.8. Список на изведени работи од видот на набавката 
во последните 3 години со назначување на вкупната вред-
ност на работите и инвеститорот (референтна листа). 

3.9. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за изведување на работи кои се предмет на 
набавката (дипломи, сертификати, овластувања издаде-
ни од овластено Министерство и сл.). 

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни или меѓународни институти) дека целокупната по-
нудена опрема е во согласност со домашните стандарди. 

3.11. Начин на плаќање. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Документација и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака "не отворај"; бројот на јавниот повик и по-

зицијата на која се дава понудата, истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. 

4.2. Рок за прием на документацијата изнесува 21 
ден од денот на објавувањето во средствата за инфор-
мирање и во "Службен весник на РМ". 

4.3. Документацијата, се доставува до набавувачот 
А.Д. Градски Трговски Центар, ул. "Кеј 13 Ноември", 
кула 2 - Скопје, преку пошта или во архивата (најдоцна 
до 1400 часот секој работен ден). 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Документацијата што нема да биде доставена 

во утврдениот рок и која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана нема да се разгледува. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 и 19 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки при општина Ра-
довиш, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003  

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач е општина Радовиш. 
Предмет на набавка е: Изградба на фекален коле-

ктор на потег Отпад-Радовишка река. 
Предмер пресметка која ги содржи описот на рабо-

тите и другите потребни податоци може да се подигнат 
во општина Радовиш, во работни денови од 7 до 15 ча-
сот. 
Износот на надоместокот што треба да се плати за 

подигање на тендерската документација (предмер 
пресметка) е неповратен износ од 1.000,00 денари, на 
жиро сметка број 210051460970179 депонент Тутунска 
банка а.д. Скопје, експозитура Радовиш. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата треба да бидат разработени следниве 

критериуми: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- вкупна цена во која треба да бидат вкалкулирани 

сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба 
на објектот; 

- цена по позиции изразена во денари на секоја ста-
вка од предмер пресметката; 

- рок на извршување на работите; 
- преглед (референца) за завршени исти или слични 

работи; 
- начин и услови на плаќање; 
- гаранција за квалитет на работите. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејноста; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- гаранцијата не смее да биде постара од 6 месеци. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- вкупна цена и цена по позиции                 50 поени; 
- рок на завршување на работите    25 поени; 
- начин и услови на плаќање          10 поени; 
- преглед на извршени или слични работи   5 поени; 
- гаранција за квалитетот на работите         10 поени.  
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5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ С О Д Р Ж И Н А 
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386. Одлука за основање на Институт за стан-
дардизација на Република Македонија........ 3

387. Одлука за пренесување на правото на кори-
стење на моторни возила........................... 4

388. Програма за основни геолошки истражува-
ња за 2003 година............................................ 4

389. Упатство за начинот на евидентирање и чу-
вање на подароци добиени од претставни-
ци на странска држава, орган, организација
или институција на странска држава, меѓу-
народна организација или странски држав-
јанин....................................................... 5

390. Лиценца за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб изда-
дена на �Лотарија на Македонија� - АД -
Скопје под Дов. бр. 23-2196/3 од
25.05.1998 година............................................ 6

391.  Лиценца за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб изда-
дена на ПТП �Фламинго� експорт-импорт -
Д.О.О. - Скопје под Дов. бр. 23-2196/2 од
25.05.1998 година............................................ 6

392. Решение на Комисијата за хартии од вред-
ност................................................................... 6

393. Решение на Комисијата за хартии од вред-
ност................................................................... 6

394. Листа на нови одобрени сорти на странски
земјоделски растенија во Република Маке-
донија................................................................ 6

395. Список на готови лекови на кои им е уки-
нато одобрението за ставање во промет....... 8

 Објава за движењето на цените на мало во
Република Македонија за месец февруари
2003 година...................................................... 40

Краен рок на доставување на понудите е 15 (петнае-
сет) дена од денот на објавувањето на барањето за при-
бирање на понуди. 
Понудите кои што не ги содржат податоците, од-

носно документацијата согласно ова барање и кои ќе 
бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да 
бидат разгледани од Комисијата при општина Радо-
виш, додека за извршениот избор понудувачите писме-
но ќе бидат известени. 
Понудите се доставуваат на начин утврден во член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудите се доставуваат по пошта или во архивата 

на општина Радовиш, на адреса булевар �Александар 
Македонски� бб, 2420 Радовиш, најдоцна до 11,00 ча-
сот на 26.03.2003 година. 
Отворањето на понудите ќе се изврши јавно на 

26.03.2003 година во 12 часот, во салата за состаноци 
при ЕЛС општина Радовиш. 
Секој понудувач учествува со една понуда. 
Отворањето на понудите е јавно, во присуство на 

овластени претставници на понудувачите, што се дока-
жува со оригинален писмен документ оверен од одго-
ворно лице. 
Тендерската документација може да се подигне секој 

работен ден од 8,00 - 15,00 часот во општина Радовиш.                                              
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

ИСПРАВКА - ДОПОЛНУВАЊЕ  
Во врска со објавениот јавен повик бр. 12/2003 од 

22.02.2003 година за набавка на чевли високи специјал-
ни го дополнуваме со ставот предвидени во Уредбата 
за униформа (�Сл. весник на РМ� бр. 10/2000) и задол-
жително да се достави примерок. 

 
Помошник на министерот, 

         Гоце Волчески, с.р. 
___________ 

 
Во врска со објавениот јавен повик бр. 13/2003 од 

22.02.2003 година за набавка на нумератори (штемби-
ли) за пасошка контрола за потребите на Министерс-
твото за внатрешни работи на Република Македонија, 
го дополнуваме со ставот дека задолжително е доставу-
вање на примерок. 

Помошник на министерот, 
          Гоце Волчески, с.р. 

_______________________________________________ 
 

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

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

 ФЕВРУАРИ 2003 ГОДИНА  
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-февруари 2003 година во 
однос на просечните цени на мало во 2002 година изне-
сува 1,4%. 

                                                          Директор, 
                                             Благица Новковска, с.р. 
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