
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 1 јули 2003 
Скопје 

Број 43                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798
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Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Репуб-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година, 
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година. 

  Бр. 07-2994/1                                                                                                                      Претседател 
 јуни 2003 година                                                                                                   на Република Македонија, 

      Скопје                                  Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
ЗАВРШНА СМЕТКА 

НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 
 

I. ОПШТ ДЕЛ 
 

Член 1 
Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година се состои од: 
 
I. Вкупни приходи   57.622.000.000    58.278.704.739 
- изворни приходи   56.984.000.000    56.776.324.689 
- капитални приходи        638.000.000      1.502.380.050 
 
II. Вкупни расходи   66.548.360.000    65.612.249.031 
- утврдени намени   66.409.285.000    65.473.902.342 
- резерви         139.075.000         138.346.689 
 
III. Дефицит     8.926.360.000      7.333.544.292 
 
Приходи    14.943.262.000    13.421.568.155 
- приходи од приватизација    4.907.000.000      5.691.189.590 
- трансфери и донации    8.452.262.000      6.146.256.811 
- кредити      1.584.000.000      1.584.121.754 
 
Расходи      6.016.902.000      6.088.023.863 
- отплата на главнина    6.016.902.000      6.088.023.863 
 
 

Член 2 
Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 280.950.042 се пренесува за 
квидност во Буџетот на Република Македонија за 2003 година. 
 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по извори и видови и расходите по основни намени се искажу-
ат во Билансите на приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија 
 2002 година и тоа:  
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Стр. 10 - Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2003 
 
1030. 
Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат  

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

  
Се прогласува Законот за изменување на Кривични-

от законик, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 јуни 2003 година. 
 
      Бр. 07-2986/1      Претседател 
24 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 
 

Член 1 
Во Кривичниот законик (�Службен весник на Ре-

публика Македонија� број 37/96, 80/99 и 4/02), насло-
вот пред членот 396 и членот 396 се менуваат и гласат: 

 
�Недозволено изработување, држење и тргување со 

оружје или распрскувачки материи 
 

Член 396 
(1) Тој кој што неовластено изработува, држи, про-

дава, набавува или врши размена со огнено оружје, му-
ниција или експлозивни материи,  
ќе се казни со затвор  
од една до десет години. 
 
(2) Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо 

количество на огнено оружје, муниција или експлозив-
ни материи, или огнено оружје, муниција или експло-
зивни материи кои на граѓаните им се забранети,  
сторителот ќе се казни со затвор  
најмалку пет години. 
 
(3) Предметите од ставовите 1 и 2 и средствата за 

нивно изработување, пренесување и растурање ќе се 
одземат.� 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
P{R NDRYSHIMIN E KODIT PENAL 

 
Neni 1 

N[ Kodin Penal ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ 
Maqedonis[" num[r 37/96, 80/99 dhe 4/02), titulli para 
nenit 396 dhe neni 396 ndryshohen si vijojn[:  

"Punim t[ palejuar, mbajtje dhe trafikim me arm[ ose 
materie shp[rthyese.  

 
Neni 396 

(1) Ai i cili n[ m[nyr[ t[ paautorizuar punon, mban, 
shet, furnizon ose b[n k[mbim me arm[ zjarri, municion 
ose materie shp[rthyese,  

 
do t[ d[nohet me burg 
prej nj[ deri n[ dhjet[ vjet.  

(2) N[se l[nd[ e vepr[s nga paragrafi 1 [sht[ nj[ sasi 
m[ e madhe e arm[ve t[ zjarrit, municionit ose materieve 
shp[rthyese, ose e arm[ve t[ zjarrit, municionit ose 
mjeteve shp[rthyese, t[ cilat qytetar[ve u jan[ t[ ndaluara,  

 
kryer[si do t[ d[nohet  
m[ s[ paku 5 vjet burg.   

(3) L[nd[t nga paragraf[t 1 dhe 2 dhe mjetet p[r 
punimin, bartjen dhe shp[rndarjen e tyre do t[ merren''.  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 

___________ 
1031. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ  

СУДСКИ СОВЕТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Републичкиот судски совет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 јуни 2003 година. 
 
Бр. 07-2987/1     Претседател 

24 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ 

 
Член 1 

Во Законот за Републичкиот судски совет (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 80/92 и 
50/99) во членот 7 се додава нов став 2, кој гласи: 

�Тројца члена на Советот се избираат со мнозинс-
тво гласови од вкупниот број пратеници, при што мора 
да има мнозинство гласови од вкупниот број пратени-
ци кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство 
во Република Македонија.� 

 
Член 2 

Во членот 9 се додава нов став 3, кој гласи:  
�Членот на Советот се разрешува ако ги исполнува 

условите за старосна пензија.� 
 

Член 3 
Насловот на Главата III и членовите 37 и 38 се ме-

нуваат и гласат: 
 

�III. Стручна служба на Советот 
 

Член 37 
Советот има генерален секретар кој раководи со 

стручната служба на Советот. 
Бројот на државните службеници и другите врабо-

тени во стручната служба и нивните работи и задачи се 
утврдуваат со актите за организација и систематизација 
на работните места. 

Член 38 
Генералниот секретар на Советот се именува од ре-

дот на раководните државни службеници, согласно со 
Законот за државните службеници. 
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Генералниот секретар и државните службеници, по-

крај општите услови за засновање на работен однос 
утврден со Законот за државните службеници, потреб-
но е да имаат и положен правосуден испит.� 

 
Член 4 

Постапката за избор на новиот состав на сите чле-
нови на Советот, согласно со одредбите на овој закон, 
ќе отпочне во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 
Изборот на членовите на Советот, согласно со одред-

бите на овој закон, ќе се изврши најдоцна во рок од 60 де-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Со денот на изборот на членовите на Советот, сог-

ласно со ставовите 1 и 2 на овој член, им престанува 
мандатот на членовите на Републичкиот судски совет 
од постојниот состав на Советот. 

 
Член 5 

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

___________ 
 

LIGJI 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R K{SHILLIN GJYQ{SOR REPUBLIKAN 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r K[shillin Gjyq[sor Republikan ("Gazeta 

zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 80/92 dhe 
50/99), n[ nenin 7 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

"Tre an[tar[ t[ K[shillit zgjedhen me shumic[ votash 
nga numri i p[rgjithsh[m i deputet[ve, gjat[ s[ cil[s 
patjet[r duhet t[ ket[ shumic[ votash nga numri i 
p[rgjithsh[m i deputet[ve t[ cil[t u takojn[ bashk[sive t[ 
cilat nuk jan[  shumic[ n[ Republik[n e Maqedonis[."  

Neni 2 
N[ nenin 9 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
"An[tari i K[shillit shkarkohet n[se i plot[son kushtet 

p[r pension pleq[rie." 
Neni 3 

Titulli i Kreut III dhe nenet 37 dhe 38 ndryshojn[ si vijon: 
 

"III. Sh[rbimi profesional i K[shillit 
 

Neni 37 
K[shilli ka sekretar t[ p[rgjithsh[m i cili udh[heq me 

sh[rbimin profesional t[ K[shillit. 
Numri i n[pun[sve shtet[ror[ dhe i t[ pun[suarve t[ tjer[ 

n[ sh[rbimin profesional dhe pun[t e detyrat e tyre 
p[rcaktohen me aktet e p[rgjithshme p[r organizimin dhe 
sistematizimin e vendeve t[ pun[s. 

 
Neni 38 

Sekretari i p[rgjithsh[m i K[shillit em[rohet nga radh[t e 
n[pun[sve udh[heq[s shtet[ror[, n[ pajtim me Ligjin p[r 
n[pun[sit shtet[ror[. 

Sekretari i p[rgjithsh[m dhe n[pun[sit shtet[ror[ p[rve] 
kushteve t[ p[rgjithshme p[r themelimin e vendit t[ pun[s 
t[ p[rcaktuara me Ligjin p[r n[pun[sit shtet[ror[, duhet t[ 
ken[ dh[n[ provimin e judikatur[s." 

 
Neni 4 

Procedura p[r zgjedhjen e p[rb[rjes s[ re e t[ gjith[ an[tar[ve 
t[ K[shillit, n[ pajtim me dispozitat e k[tij ligji, fillon n[ afat 
prej 15 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

Zgjedhja e an[tar[ve t[ K[shillit, n[ pajtim me dispozitat 
e k[tij ligji, do t[ b[het m[ s[ voni n[ afat prej 60 dit[sh 
nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

Me dit[n e zgjedhjes s[ an[tar[ve t[ K[shillit, n[ pajtim 
me paragraf[t 1 dhe 2 t[ k[tij neni, u pushon mandati 
an[tar[ve t[ K[shillit Gjyq[sor Republikan nga p[rb[rja 
ekzistuese e K[shillit. 

Neni 5 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 

1032. 
Врз основа на член 109, став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 7, став 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 70/92), Уставни-
от суд на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2 јуни 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. За претседател на Уставниот суд на Република 

Македонија се избира Лилјана Ингилизова - Ристова, 
судија на Уставниот суд на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
    Су.бр.446/03                              Претседател 
2 јуни 2003 година             на Уставниот суд на Република 
         Скопје    Македонија,  
                               Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.    
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Со решение на овој суд И. бр. 784/97 од 24.03.2003 
година, а врз основа на решение на Меѓуопштински 
центар за социјални работи на град Скопје, бр. 3020-
145 од 13.03.2003 година, по предметното извршување 
иницирано од доверителот ЈП за стпанисување со стан-
бен и деловен простор на РМ - Скопје, против должни-
кот Трајкова Лепа која е со непознато живеалиште и 
престојувалиште, заради иселување од деловниот про-
стор на ул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 15, Комплет 
Скопјанка блок 1, локал 3 и предавање на истиот во 
владение на доверителот, назначен е како посебен ста-
рател на должникот адвокатот Стојанов Никола ДТЦ 
Мавровка ламела Ц кат 5 локал 4, Скопје. 
Посебниот старател ќе го застапува должникот и ќе 

ги штити неговите интереси во предметното извршува-
ње, а трошоците за награда на старателот ќе ги сноси до-
верителството, износот што ќе го определи судот во сог-
ласност со адвокатската тарифа. по спроведувањето на 
извршувањето, посебниот старател е задолжен според 
решението на Меѓуопштинскиот центар за социјална ра-
бота на град Скопје во рок од 10 дена да го извести наве-
дениот орган, по што старателството престанува. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на Ре-

публика Македонија� и на судската огласна табла. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, И. бр. 784/97. 
                                                                            (17259) 

___________ 
 
Со решение на овој суд П. бр. 1839/01 од 19.02.2003 

година, врз основа на член 78 од ЗПП поставен е адво-
катот Васил Димишков од Скопје, ул. �Кочо Рацин� бр. 
74, за привремен застапник на тужениот Ѓорѓиев Стој-
че од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во 
постапка која се води пред овој суд по тужба на тужи-
телот Претпријатие за трговија на големо и мало �Џо-
илс Комерц� Скопје, за долг во вредност од 2000 евра. 
Со истото решение одредено е дека привремениот за-

стапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и ќе ги 
штити неговите интереси, што значи дека во име на туже-
ниот ќе ги врши правата и должностите се додека тужени-
от или неговиот полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Центарот за социјални работи не го изве-
сти судот дека на тужениот му поставил старател. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на Ре-

публика Македонија� и на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 

1839/01.                                                                    (17280) 
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Пред Основниот суд Скопје II � Скопје во тек е по-

стапка за развод на брака согласно член 41 од Законот 
за семејство, по тужба на тужителот Дојчин Стаменов-
ски од Скопје, ул. �Маџари 12� бр. 17, против тужената 
Славица Стаменовска од Скопје, со непозната адреса 
на живеење. 
Се повикува тужената Славица Стаменовска да се 

јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот, да се вклучи во постапката, а во спротивно ќе и 
биде поставен привремен застапник со решение на Ме-
ѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град 
Скопје од редот на адвокатите во Скопје, што ќе ги 
штити нејзините интереси се до правосилното завршу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II � Скопје, ХII. П.бр. 
1006/03.               (17447) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Во парничниот премет на овој суд П. бр. 432/03, за-
веден по тужба на тужителот Санела Богуќанин од с. Г. 
Оризари - Велес за развод на брак, против тужениот 
Самир Богуќанин со непозната адреса на живеење и 
престојување. Вредност на спорот 60.000,00 денари.  
За привремен застапник на тужениот Самир Богу-

ќанин се одредува Валерија Николова стручен соработ-
ник при овој суд согласно со член 78 став 1 и 2 точка 4 
и 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ви пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 432/03. (17296) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителката Санела Назирова од Виница, 
против тужениот Ерол Назиров од Виница, ул. �Иво 
Лола Рибар� бр. 18, сега со непозната адреса во Офен-
бург - Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Ерол Назиров во рок од 30 

дена од објавувањето на огласот на огласната табла во 
судот, да се јави во судот или да постави полномошник 
кој ќе го застапува во спорот како тужен. Во спротивно 
во врска со член 79 од ЗПП, интересите на тужениот ќе 
ги застапува привремениот застапник лицето Катерина 
Цоневска, стручен соработник во судот, која ги има си-
те права и должности на законски застапник. Тие права 
и должности привремениот застапник ќе ги врши се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се по-
јави пред судот. 
Од Основниот суд во Виница, П. бр. 323/03. (17297) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 

На тужениот Лазаревски Миле со непозната адреса 
на живеење во постапката за развод на брак, поведена 
по тужба на тужителката Лазаревска Павлинка од Не-
готино, ул. �Маршал Тито� бр. 128-4/3, му се назначува 
привремен застапник. 
За привремен застапник на тужениот се назначува 

лицето Снежана Камчева адвокат од Неготино. 
Привремениот застапник во постапката за развод 

на брак ги има сите права и должности на законски 
застапник, а правата ќе ги врши се додека тужениот 
лично или преку неговиот полномошник не се појави 
пред судот односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека има поставено старател. 
Примерок од решението да се достави до привреме-
ниот застапник и Центарот за социјални работи во 
Неготино. 
Од Основниот суд во Неготино, П. бр. 134/03.  
                                                                            (17340) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2002/03, од 09.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008087?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Превоз на пат-
ници во друмски сообраќај Нусрет Демир Весели Нуки 
Бус ТП, с. Синѓелиќ ул. �24� бр. 1, Скопје. 
Бришење на: Превоз на патници во друмски соо-

браќај Нусрет Демир Весели НУКИ БУС ТП, с. Синге-
лиќ, ул. �24� бр. 1, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2002/03.                                   (16311) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 319/03, од 06.06.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-332-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на директор на Основното училиште 
�Гоце Делчев� - Скопје, �Градски зид� бр. 34. 
Се брише досегашниот застапник Башовска Ирена, 

а се запишува како нов застапник лицето Миташевски 
Ѓорѓи, вршител на должноста директор без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 319/03.                         

                   (16312) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1967/2003, од 04.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006787?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство, трговија на големо и 
мало и услуги СТРУМ - СКОП Зоран ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 104/16. 
Се брише досегашниот управител без ограничувања 

Митев Зоран, а се запишува новиот управител без огра-
ничувања Катерина Митева. 
Пречистен текст: Катерина Митева - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1967/2003.                                   (16313) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1941/03, од 06.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034823?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и промена на со-
дружник и преносот на удел на Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги ВАЛ-ТОМ Валентино и Томислав 
ДОО експорт-импорт Велес, ул. �Киро Ќучук� бр. 22. 
Новиот назив на друштвото е Друштво за транс-

порт, трговија и услуги ВАЛ-ТОМ ДООЕЛ експорт-
импорт ул. �Киро Ќучук� бр. 22, Велес. 
Од друштвото истапува содружникот Богдановски 

Томислав. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1941/03.                                   (16314) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1534/2003, од 08.05.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004977?-7-08-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Јавното ко-
мунално претпријатие - Петровец, Петровец, бб. 
Се брише директорот на Јавното комунално прет-

пријатие - Петровец, Јордан Стојановски - директор со 
неограничени овластувања. 
Се запишува директор на Јавното комунално прет-

пријатие - Петровец: Снежана Палческа - директор со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1534/2003.                                   (16316) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1608/2003, од 13.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029650?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија со текстил и обувки М.Г. Тања и дру-
ги ДОО Куманово, ул. �Питу Гули� бр. 2. 
Се врши промена на управителот. Се бришат Антиќ Та-

ња - управител без ограничување и Насковска Валентина - 
управител без ограничување. Се запишуваат Илија Божи-
новски и Горан Мишевски - управители без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1608/2003.                                   (16317) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 299/03, од 17.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036854?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за туризам, угостителство, трговија и услуги 
АСИБА ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. 
�Свети Климент Охридски� бр. 66. 
Се брише Дамеска Јадранка - управител без ограни-

чувања. Се запишува Наумовска Весна - управител со 
ограничувања. 
Пречистен текст: Наумовска Весна - управител со 

ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

299/03.                                   (16318) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2064/2003, од 06.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006853?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, на содружник и 
управител на Друштвото за трговија, инженеринг, услуги 
и застапување ЕЛИМПЕКС-Борис Ѓорѓиев и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Никола Русински� бр. 4/2-15. 
Се менува фирмата на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за трговија, инженеринг, услуги и застапување 
ЕЛИМПЕКС ДОО експорт-импорт Скопје. 
Во друштвото пристапува Зоран Ѓорѓиев од Скопје, 

а истапува содружникот Борис Ѓорѓиев од Скопје, со 
одлука од 29.05.2003 година. 
Се брише Борис Ѓорѓиев - управител без ограничување. 

Се запишува Зоран Ѓорѓиев - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2064/2003.                                   (16320) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1744/2003, од 13.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033810?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
трговија на големо и мало ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 20. 
Се брише Сузана Филиповска - управител без огра-

ничување. Се запишува Сашко Богоевски - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1744/2003.                                   (16322) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1870/2003, од 20.05.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032747?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, седиште, 
управител, истапување на АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА 
КОМЕРЦ друштво за трговија на големо и мало ДОО 
извоз-увоз Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 36, Скопје. 
Се врши упис на промена на назив, седиште, упра-

вител, истапување, пристапување содружници. Новиот 
назив и седиште гласи: АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА КО-
МЕРЦ друштво за трговија на големо и мало ДОО из-
воз-увоз Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 36, Скопје. 

Се брише управителот Весна Аврамовска од Скоп-
је. Се запишува новиот управител Душко Јанкулов од 
Скопје - управител без ограничување. 
Истапува содружникот Кула Василевска Бојкова од 

Скопје со влог од 159.000,00 денари. 
Пристапуваат содружниците: Јанкулов Душко со 

влог од 2.129 евра или 132.000,00 денари и Ташевски 
Михајло со влог од 435 евра или 27.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1870/2003.                                   (16326) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2099/2003, од 06.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027192?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за транспорт, трговија и услуги ПОП 95 Петар и 
др. ДОО извоз-увоз ул. �Никола Русински� бр. 10-2/10, 
Скопје. 
Се брише Петар Поповиќ - управител без ограничу-

вања. Се запишува Владимир Поповиќ - управител без 
ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2099/2003.                                   (16327) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1497/03, од 10.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041971?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште на Друштвото 
за производство, трговија и услуги СИНТАГМА - ПФ 
ДОО експорт-импорт Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 74-а. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �3-та Маке-

донска бригада� бр. 31, лок. бр. 8. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1497/03.                                   (16329) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1280/2003, од 13.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019144?-4-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Акционер-
ското друштво за занатски, услужни и трговски работи 
29 НОЕМВРИ Скопје, ул. �III Македонска бригада� бб. 
Упис на Одлука за разрешување на извршни члено-

ви на Одбор на директори бр. 02-843/1 од 21.10.2002 
година. 
Се брише: Милка Клопчевска - извршен член на 

Одборот на директори за прашања на вработените и 
односите со нив со ограничени овластувања во поглед 
на купување и осигурување на недвижности трајни и 
обртни средства на друштвото чија вредност е поголе-
ма од 20% од основната главница на друштвото. 
Упис на Одлука за именување на извршни членови 

на Одбор на директори бр. 02-843/2 од 21.10.2002 годи-
на. 
Се запишува Алекса Андоновски - извршен член на 

Одборот на директори - директор со неограничени ов-
ластувања. 
Јован Митевски - извршен член на Одборот на ди-

ректори - директор со ограничени овластувања. Овла-
стувањата се во однос на прашања за вработените и од-
носите со нив. 
Пречистен текст: Алекса Андоновски - извршен 

член на Одборот на директори - директор со неограни-
чено овластување. 
Јован Митевски - извршен член на Одборот на ди-

ректори - директор со ограничени овластувања. Овла-
стувањата се во однос на прашања на вработените и 
односите со нив. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1280/2003.                                   (16324) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 

Рег.Зг.бр.56/03 од 26.06.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на 
Здружението на граѓани �СПЛУНГ АВТОРИ� од Скоп-
је, со седиште на ул. �Ѓорѓи Сугаре� бр. 8-5/6. 
Дејноста на Здружението на граѓани �СПЛУНГ 

АВТОРИ� од Скопје е обезбедување услови за подго-
товка и изведба на проекти од уметностите на млади 
автори, поголема едукација и информираност на мла-
дата популација за уметноста и креативниот чин, вос-
поставување дијалог помеѓу различни културни центри. 
Со денот на уписот во регистарот, Здружението на 

граѓани �СПЛУНГ АВТОРИ� од Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

56/03.            (17277) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

24/2003 од 22.04.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на здружение 
на граѓани со име: Здружение на граѓани Клуб пинг понг 
МЕТРО Битола, ул. �Васко Карангелевски� бр. 85. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 24/2003. 
            (17300) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 
27/2003 од 08.05.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со 
име: Здружение на граѓани - занаетчии и малостопанствени-
ци СПИРИДОН Битола, ул. �Далматинска� бр. 70. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 27/2003. 
            (17301) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 
59/2002 од 14.05.2003 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши основање на здружение на 
граѓани со име: Здружение Центар за развивање на мулти-
етничка култура - Битола, ул. �Булевар 1-ви Мај� бр. 25. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 59/2002. 
                                        (17302) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1576 го 
запиша Здружението на граѓани Кошаркарски клуб 
ТАЈМ АУТ, со седиште во Скопје на ул. �Наум Нау-
мовски Борче� број 87. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, 
утврдување на основни начела и систем на кошаркарски-
те натпревари и учество на истите, како и настапување на 
кошаркарите на домашни и меѓународни натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 24.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.131/03. 
                                                                            (17305) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го уважи барање-
то за промена на името на Здружението на граѓани Же-
лезнички фудбалски клуб �РАБОТНИЧКИ КОМЕ-
ТАЛ� - Скопје. 
Во иднина името на здружението на граѓани ќе гласи: 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ РАБОТНИЧКИ КОМЕТАЛ - СКОП-
ЈЕ, со скратено име ФК Работнички Кометал - Скопје. 
Се констатира повлекување на барањето за евиден-

тирање за промена на лице овластено за застапување - 
претседател на Фудбалски клуб Работнички - Кометал 
- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.123/98. 
                            (17306) 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние II.Ст.бр.580/02 дoнесено на ден 18.06.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за трговија на големо и мало, производство и доработка 
ХЕМЗЕМ КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Никола Вапцаров� бр. 2-4, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-359212 при Агенцијата за блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Ангелина Гогу-

шевска од Скопје, со адреса на ул. �АСНОМ� бр.58-
1/24 Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

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

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

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година во 9,05 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 130/02 од 12.06.2003 година, пред-
логот за отворање на стечајна постапка поднесен од 
предлагачот Општествено претпријатие ФАДИП Инду-
стрија на флексибилни цевки ДОО Бечеј над должни-
кот Претпријатие за преработка на каучук и трговија 
ФАДИП ФЛЕКС ДОО Скопје, се усвојува. 
Се отвора стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за преработка на каучук и трговија ФАДИП 
ФЛЕКС ДОО Скопје, со седиште на ул. �Антон Попов� 
бб, со жиро сметка бр. 40110-601-120880 и регистарска 
влошка број 1-18700-0-0-0 од поранешниот Окружен 
стопански суд. 
За стечаен судија се определува судијата Верица Вел-

кова, судија при овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Зоран Илиќ од 

Скопје, со седиште на ул. �Кеј 13 Ноември� бр. 14/28, 
Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот, во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања пред стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува извештајно и испитно рочиште на ден 

24.09.2003 година во 9,00 часот во судница 23 спрат 3, 
нов дел. 
Да се објави огласот на огласна табла во судот, ог-

ласна табла кај должникот и �Службен весник на РМ�. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (17260) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 307/03 од 26.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги ФАВОРИТ Ранко ДОО-



1 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 43 - Стр. 15 
 
ЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул.�Сава Коваче-
виќ� бр. 64/2-5, со жиро сметка бр. 300000000584558 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка бр. 02028855?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет и услуги ФАВОРИТ 
Ранко ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (17234) 

__________ 
 

Основниот суд Скопje II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд IV. Ст. бр. 846/96 од 25.06.2003 го-
дина, се заклучува стечајната постапка над Претприја-
тието за производство, трговија и услуги Р-ЕУРО-КО 
Скопје, со седиште на ул. �12-та Ударна бригада� бр. 
2/4, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-202526. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (17265) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
110/2003 од 23.06.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, градежниш-
тво, промет и услуги ГЕОС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
со седиште на ул. �Борка Талески� бр. 93, запишан во 
регистарска влошка бр. 01012581?-8-03-000 на Основни-
от суд во Битола, со основна дејност изградба на автопа-
тишта и други сообраќајници, аеродромски писти и 
спортски терени, со жиро сметка 300020000079090 во 
Комерцијална банка-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот за покривање на трошоци-
те на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17293) 
Со решение Ст. бр. 100/03 од 08.05.2003 година, ре-

шението на Основниот суд во Струмица Ст. бр. 22/02 
од 15.05.2002 година со кое се отвора стечајна постап-
ка над должниот ДПТУ �Буки-промет� ДООЕЛ Стру-
мица и истата се заклучува поради немање имот на 
должникот, се укинува и предметот се враќа на повтор-
но разгледување и одлучување. 
Со решение Ст. бр. 22/03 од 24.06.2003 година, се 

отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ �Буки-
промет� ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-75483 што се води при Агенцијата за блокирани 
сметки Струмица. 
Стечајната постапка над должникот ДПТУ �Буки 

промет� ДООЕЛ Струмица се заклучува поради нема-
ње на имот на должникот. Доверителите ова решение 
можат да го напаѓаат со жалба, преку овој суд до Апе-
лациониот суд во Штип, во рок од 8 дена од објавата 
на решението во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17294) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 97/02 од 12.05.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ППТ на го-
лемо и мало �МАГИК� со П.О. увоз-извоз с. Вељуса, 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-32800 што се 
води во Агенцијата за работа со блокирани сметки во 
Струмица, но одлучено е 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.        (17295) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајот 
Ст. бр. 15/00 над должникот ЗЗ �Аргулица� с. Аргу-
лица донесе решение за поправање на решенијата. 
Решенијата на овој суд од Ст. бр. 15/2000 од 

17.04.2001 година, 24.04.2002 година, 15.07.2002 го-
дина, 9.07.2002 година, огласот во �Службен весник 
на РМ� објавен на 20.08.2002 година, по основ на ре-
шение од 09.07.2002 година, решение за утврдени 
побарувања од 18.09.2002 година, од 02.10.2002 го-
дина, се преправаат со тоа што секаде каде што стои 
должникот 33 �Санто Ѓоргиев�-с. Аргулица, треба да 
стои Земјоделска задруга �Аргулица� Ц.О. во стечај-
с. Аргулица. 
Ова решение е составен дел на досега изготвените 

решенија. 
Од Основниот суд во Штип.         (17339) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Ликвидаторот Оливер Чолаков од Струмица, ул. 
�24 Октомври� бр. 6, запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
426/03 од 11.06.2003 година, објавува дека Трговското 
друштво за трговија Градеж ДОО увоз-извоз Струми-
ца, ул. �Гоце Делчев� бб, 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.                                      (17298) 

___________ 
 
Ликвидаторот Славица Манасиевска од Скопје, со 

решението П.Трег 1351/03, запишана во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
ВЕ-ВЕ ДОО извоз-увоз Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 
100/2, со број на жиро-сметка 200000790390233 отво-
рена 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 примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (17380) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 

производство, трговија и услуги М Ф Компани експорт- 
импорт Скопје: недвижност деловен простор во Скопје 
на ул. �Кеј 13 Ноември�, зграда 2, влез 1, подрум, локал 
216, еднособен со површина од 42 м2 на К.П. 12079 за 
КО Центар 1, според имотен лист бр. 44974 издаден од 
ДЗГР-Катастар Скопје, заснован е залог-хипотека со До-
говор за хипотека ОДУ бр. 217/03 од 27.06.2003 кај но-
тарот Поповски Слободан во Скопје, во корист на за-
ложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД 
Скопје за 2.400.000,00 денари, кои произлегуваат од до-
говорот за рамковен кредит 01-1521 од 25.06.2002.  

                                                                        (17271) 
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Над подвижниот имот сопственост на должникот 

АД �Бучиште� Пробиштип и тоа: патничко моторно 
возило марка РЕНАУЛТ, тип 18 ТЛС, со број на шасија 
ВФ 11344000Г0204327, со број на мотор С035735, про-
изведен 1986 година; трактор, марка Белорус, со плуг, 
тип Т-52, со број на шасија 103592, со број на мотор 
756554, произведен 1995 година; трактор, марка Бело-
рус, со плуг, тип Т-52, со број на шасија 1601015, со 
број на мотор 1002015, произведен 1995 година; тра-
ктор тип 150 К, произведен 1985 година; трактор тип 
БНТ-105, произведен 1985 година; балирачка, тип 
ИНОХ-ЛИФАМ, произведена 1986 година, ѓубрерасту-
рач, тип Победа, произведен 1986 година; хидрауличен 
израмнувач, два броја, произведен 1986 година; плуг-
носач-двобразден, тип 5136, произведен 1986 година; 
приколица, тип Т-З-360, произведена 1986 година и 
комбајн, тип 141, произведен 1982 година (детално 
опишани во потврдата за регистрација на залог во Цен-
тралниот регистар на РМ, под деловоден број 10720030-
000070 заснован е залог со Договор за залог врз подвиж-
ни предмети кај нотарот Лидија Илиевска од Пробиш-
тип под ОДУ. бр. 57/03 во корист на заложниот довери-
тел Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 1.045.600,00 денари.  

                                                                (17289) 
___________ 

 
На недвижниот имот сопственост на ДОО �Вкус� 

Пробиштип кој е запишан во Имотен лист број 4580 за 
КО Пробиштип, Лист Б и В на К.П. број 1018, дел 17, 
зграда 1, пл/ск 006/055, м.в. �Град�, земјиште под згра-
да со површина од 511 м2, К.П. број 1018, дел 17, згра-
да 1, влез 1, кат ПО, деловен простор, м.в. �Ј. Стојков-
ски� бр. 2, собност 008 со површина од 409 м2, К.П. 
број 1018, дел 17, зграда 1, влез 1, кат ПР, деловен про-
стор, м.в. �Ј. Стојковски� бр. 2, собност 005 со површи-
на од 143 м2, заснован е залог со Договор за хипотека, 
заверен кај нотарот Лидија Илиевска од Пробиштип 
под ОДУ. бр. 66/03 од 18.06.2003 година во корист на 
заложниот доверител Комерцијално-инвестициона бан-
ка АД Куманово за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 1.500.000,00 денари.                     (17291) 

___________ 
 
На подвижниот имот сопственост на должникот АД 

�Стрисовсци� Пробиштип и тоа: товарно моторно во-
зило марка ФАП, тип 1314, со број на шасија ФАП 
1314К87594, со број на мотор 160283Ф406А, произве-
ден 1982 година; селектор со утоварувач, тип Балери-
на; трактор, марка Белорус, тип МТЗ 82, со број на ша-
сија 08004758, со број на мотор 417881; трактори, броја 
4, тип 150 К, произведени 1986 година и комбајн, тип 
Змај Д 3800, произведен 1994 година (детално опиша-
ни во потврдата за регистрација на залог во Централни-
от регистар на РМ под деловоден број 107200300000-
69), заснован е залог со Договор за залог врз подвижни 
предмети, кај нотарот Лидија Илиевска Пробиштип 
под ОДУ. бр. 56/03 во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 1.025.600,00 денари. 

                                        (17292) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Ивановски Спасо и Станојевски Александар, нива во 
КО Драчево, заведена во П.Л. за КО Драчево на К.П. 
5751, план 3, скица 11, во м.в. �Село�, култура нива, 
кл. 5, со вкупна површина од 1191 м2, сопственост на 
Ивановски Спасо и Станојевски Александар, за купо-
продажна цена од 300 денари по м2.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.        (17264) 

Се продава земјиште заведено на К.П. 1500/8, м.в. 
�Мајстороец�, култура нива, класа 5, во површина од 
470 м2 и земјиште на К.П. 1500/9, м.в. �Мајстороец� 
култура нива, класа 5, во површина од 190 м2, евиден-
тирано во поседовен лист број 466 за КО Г. Соње, 
сопственост на Методи Герасимов, за цена од 350,00 
денари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Стела Лазаревска, Т.Ц. �13 Ноември�, лок. 
21/1, бул. �Јане Сандански�, Скопје.        (17229) 

___________ 
 
Се продава 6/15 идеален дел од нива на К.П. 766, во 

м.в. �Градиште�, класа 5, со вкупна површина од 1655 
м2 и 6/15 идеален дел од нива на КП 766, класа 4 во 
м.в. �Градиште�, заведен во Имотен лист бр. 1265 за 
КО Глишиќ, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, сопственост на Илиев Трајче Куз-
ман од Кавадарци, ул. �Благој Крстиќ� бр. 3/17, за ку-
попродажна цена од 70.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија� писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                       (17299) 
___________ 

 
Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во 

Скопје, на ул. �Партизански одреди� бр. 27А, во вкуп-
на површина од 370 м2 од кои зграда 1, кат -меѓукат, во 
површина од 267 м2 и зграда 1, кат - приземје, во повр-
шина од 40 м2, кој имот лежи на КП. бр. 1616, КО Кар-
пош, сопственост на должникот-заложниот должник 
Трговско друштво за производство, кооперација и ин-
женеринг СПИК Лука и Владо ДОО Скопје, врз основа 
на Имотен лист број 27164 издаден од ДЗГР-Сектор за 
премер и катастар Скопје заснован е залог (хипотека) 
со нотарски акт Договор за залог (хипотека) врз нед-
вижност од прв ред од страна на нотарот Нада Палиќ 
од Скопје, заведен под ОДУ бр. 114/03 од 23.06.2003 
година во корист на заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 100.000,00 ЕУР.                         (17418) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Прехранбена 

индустрија Благој Ѓорев АД Велес опишан како тех-
ничка управна зграда која се состои од приземје први и 
втори кат и мансарда и лежи на КП 1161 во вкупна по-
вршина од 1.236 м2 и истата лежи на земјиште под 
зграда 1, на КП 1161, план 026, скица 144 во м.в. �Але-
ксо Демниевски� и е во вкупна површина од 917 м2 ка-
ко и на земјиште покрај згради-двориште, кое се наоѓа 
на КП 1161, план 026, скица 144 во м.в. �Алексо Дем-
ниевски� и е во вкупна површина од 1501 м2, за КО Ве-
лес и зграда 1- продавница во м.в. �Маршал Тито� која 
лежи на КП 2115 во површина од 41 м2, за КО Велес, 
детално опишан во ЛИСТОТ  Б и В од Имотниот  лист 
број 29 издаден од ДЗГР Одделение за премер и ката-
стар Велес, заснован е залог-хипотека  од втор ред со 
нотарски акт - Договор за залог-хипотека со својство 
на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Ан-
дреева од Велес, под ОДУ број 181/03 и над недвижниот 
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имот на ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес е заснован за-
лог од втор ред запишан во Централниот регистар на Р. 
Македонија, Регистрациона канцеларија број 6 во Ве-
лес, под единствен деловоден идентификационен број 
10620030000074, врз основа на нотарски акт-Договор 
за залог (со својство на извршна исправа) изготвен од 
нотарот Славјанка Андреева од Велес под ОДУ број 
182/03 и двата во корист на заложниот доверител Сто-
панска банка АД Скопје за обезбедување на парично 
побарување во износ од 500.000,00 ЕУР.             (17420) 

___________ 
 
Над недвижниот имот-опрема сопственост на 

Друштвото за производство, трговија, маркетинг и за-
стапување БИПРОМ увоз-извоз Благој Индов ДООЕЛ 
Велес и тоа: 1 комплет машина за кроење, производи-
тел NIK. I. KATEANIANS, тип  модел: 4m, фабрички 
број 124, година на производство 1999; 1 машина за 
кантирање (право и радиус) производител HEBROCK, 
тип модел: EURO 2000/3, фабрички број 4835, година 
на производство 2002, стекната врз основа на Фактура 
број 01-02/0576; 1 машина за кантирање, производител 
TURANLAR, тип модел: КМ 60 МТ, фабрички број /, 
година на производство 2001; 1 роботоматик копија 
фреза, производител TURANLAR, тип модел RF 30, 
фабрички број /, година на производство 2001, стекна-
ти врз основа на Фактура број 014/2001; 1 машина за 
дупчење и оковување, производител BLUM, тип модел 
mod: 2000, фабрички број ЕА 03531, година на произ-
водство 2000, стекната врз Фактура број 01/0236; 1 ма-
шина за кантирање, производител VIRUTEX, тип мо-
дел ЕВ 25, фабрички број 52491, година на производс-
тво 2000, стекната врз основа на Фактура број 094/05-
10-00, заснован е залог со солемнизација - Потврда на 
правната исправа - Договор за регистриран залог врз 
подвижни предмети со својство на извршна исправа за-
веден кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под 
ОДУ број 180/03 во корист на заложниот доверител 
Комерцијална бакна АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 28.640,00 ЕУР.    (17421) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот за КО Доленци во ПЛ бр. 
204 за КО Доленци: КП 36 нива класа 7 на м.в. �Рамни-
ште� во површина од 762 м2; КП 37 нива класа 7 на м.в. 
�Рамниште� во површина од 120 м2;    КП 194 нива класа 
7 на м.в. �Бричак� во површина од 1969 м2; КП 195 нива 
класа 7 на м.в. �Бричак� во површина од 1124 м2; КП 633 
нива класа 3 на м.в. �Село� во површина од 514 м2; КП 
751 нива класа 3 на м.в. �Слогови� во површина од 463 
м2; КП 941 нива класа 3 на м.в. �Село� во површина од 55 
м2; КП 941 двор на м.в. �Село� во површина од 125 м2; 
КП 941 под објект на м.в. �Село� во површина од 17 м2  
или се заведено во вкупна површина од 5149 м2, сопстве-
ност на Асановска-Селамет Сабрие од Битола, преку пол-
номошник Алиловски Малик од с. Долненци, за вкупна 
купопродажна цена од 60.000,00 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 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 Веселинка Здравкова од Битола, ул. �Меч-
кин Камен� бр. 20, Битола.                                    (17413) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 
1540-4-14 нива од 3 класа на м.в. �Ограде� во површина 
од 8108  м2  заведена во П.Л. бр. 159 за К.О. Врапчиште, 
сопственост на Алији Самета Абдулбесир, Алији Самета 
Абдулќерим и Алији Самета Себаедин сите од Врапчи-
ште за купопродажна цена од 280.000,00 денари.   

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (17434) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 

бр. 1747/4-4-12 нива од 3 класа на м.в. �Ограде� во по-
вршина од 1202 м2  заведена во П.Л. бр. 688 за К.О. Че-
гране, сопственост на Јашари Емрулов Азем од с. Че-
гране за купопродажна цена од 360.000,00 денари.   
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (17435) 

___________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Установата 
за филмска продукција, сценско-музичка дејност и из-
даваштво КИНЕМАТИКА Скопје, со БДС 5636949 и 
тоа: предмети опишани во проценка на опремата на КИ-
НЕМАТИКА и Записникот за опис и попис на заложното 
побарување заверено пред нотарот Љубица Моловска под 
УЗП бр. 2749/03 од 13.06.2003 година, е заснован залог со 
нотарски акт ОДУ бр. 109/03 од 13.06.2003 година, изго-
твен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, под иденти-
фикационен број 10120030000684, во корист на заложни-
от доверител Влада на Република Македонија, Совет за 
радиодифузија, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 1.500.000,00 МКД.                 (17436) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 867176/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Лозановска Добринка, ул. "А. Попов" бр. 79, Скопје.                                

       (17333) 
Пасош бр.1441299 издаден од СВР-Куманово на име 
Весна Златковска, ул. "203" бр. 11, н. "Карпош", Кума-
ново.                                                     (17341) 
Пасош бр. 704671/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Крстовски Славе, ул. "Мраморец" бр. 41-а, Скопје.                                

       (17359) 
Пасош бр. 1278913 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибраим Рукеи, ул. "Чегевара" бр. 63, Скопје.      (17361) 
Пасош бр. 1711943/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Бојковски Оливер, ул. "М. Чаков" бр. 9/2-10, Скопје.                                

       (17362) 
Пасош бр. 1324812 издаден од СВР-Скопје на име 
Несретула  Ибраими, с. Арачиново, Скопје.        (17363) 
Пасош бр. 1511338/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Богданоска Душица, ул. "Б. Тоска" бр. 104, Тетово.                                

       (17366) 
Пасош бр. 673183/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Богданоски Миле, ул. "Б. Тоска" бр. 104, Тетово.                                

       (17367) 
Пасош бр. 1355949 издаден од СВР-Скопје на име 
Гаши Игбал, ул.  "М. Митевски" бр. 3/5-1, Скопје. 

                                                                    (17368) 
Пасош бр. 1428893/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Имери Фатон, с. Боговиње, Тетово.               (17369) 
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Пасош бр. 164372/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Ирфан Муслија, с. М. Речица, Тетово.            (17370) 
Пасош бр. 1224088/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Баки Амир, с. Доброште, Тетово.               (17378) 
Пасош бр. 1457996/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибраим Бајрами, с. Синѓелиќ, ул. "А. Попов" бр. 11/18, 
Скопје.                                               (17389) 
Пасош бр. 410962 на име Арсиќ Душан, с. Сушево 
бр. 16, Струмица.                                             (17414) 
Пасош бр.1805718 издаден од СВР-Скопје на име  
Беким Барди, с. Блаце, Скопје.                       (17427) 
Пасош бр. 1045455 на име Исо Асков, ул. "Манчо 
Малиминов" бр. 3, Неготино.                                (17160) 
Чекови од тековна сметка бр. 1408125 од бр. 267698  
до бр. 267717 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Алексоски  Љубен, Скопје.           (17312) 
Чек од тековна сметка бр. 12907681 со бр. 0029000-

000812 на име Јане Бобароски, Гостивар.            (17347) 
Чекови од тековна сметка бр. 02095063 од бр. 0002-

001287690 до бр. 0002001287693 издадени од Комер-
цијална банка на име Марковски Ѓорѓи, Скопје.(17433) 
Чекови од тековна сметка бр. 17118415 од бр. 841188 
до бр. 841193 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Србиновска Димитрула, Скопје.  (17440) 
Работна книшка на име Мехмед  Емини, Скопје. 
                                                                    (17316) 
Работна книшка на име Милан Поп Ѓиноски, ул. "К. 
Јосифовски" бр. 5, Кичево.                       (17349) 
Работна книшка на име Борис Чурлинов, Скопје. 
                                                                    (17351) 
Работна книшка на име Петровски Јонче, ул. "8-ми 
Септември" бр. 24, Кратово.                       (17353) 
Работна книшка на име Пешевски Александар, Скоп-
је.                                                                    (17364) 
Работна книшка на име Кипријановска Наташа, Ку-
маново.                                                             (17373) 
Работна книшка на име Арсовски Младен, Скопје.                                                                     Свидетелство од 2 година на име Панајоту Ристо, Те-

тово.                                                                    (17407)        (17392) 
Работна книшка  на име Нина Филипоска, ул. "Н. 
Стефоски" бр. 50, Охрид.                              (17404) 
Работна книшка на име Гјилка Емини, с. Седларево, 
Тетово.                                                             (17410) 
Работна книшка на име Чакалов Петар, Богданци.                                                                    Свидетелство од 5 одделение на име Џелан Рамани, 

Тетово.                                                            (17411)        (17448) 
Работна книшка на име Коцева Наташа, бул. "ЈНА" 
бр. 5/1, Штип.                                                   (17451) 
Работна книшка  на име Саркоски Ванчо, Тетово. 
                                                                    (17467) 
Воена книшка на име Јакимовски Игор, Скопје. 
                                                                    (17323) 
Воена книшка на име Данковски Трајче, Скопје. 
                                                                    (17345) 
Воена книшка на име Барди Нехим,Скопје.     (17357) 
Воена книшка на име Димитриев Славе, Радовиш.                                                                                                                                        (17437) 

       (17381) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Мејреме 
Шаќири, Куманово.                              (17348) 
Свидетелство на име Трпеска Благица, Гостивар. 
                                                                    (17352) 
Свидетелство на име Севдаиљ Сулејмани, Куманово.

                                                                    (17354) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Те-
феус"-Скопје на име Ибраимовска Нисала, Скопје. 

                                                                    (17358) 
Свидетелство од 5 одделение на име Јановска Кате-
рина, Берово.                                                     (17372) 
Свидетелство на име Силвана Лазарова, Виница. 
                                                                    (17374) 
Свидетелство од 7 одделение на име Стамболиев 
Владимир, Св. Николе.                                      (17375) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Зорица Ла-
зарова, Св. Николе.                                      (17376) 
Свидетелство од 5 одделение на име Михајлов  
Штефан, Штип.                                                     (17379) 
Свидетелство на име Ѓорѓиев Драган, Радовиш. 
                                                                    (17382) 

Свидетелство на име Велкова Елена, Радовиш. 
                                                                    (17383) 
Свидетелство на име Костадинов Стефан, Радовиш.

                                                                    (17384) 
Свидетелство на име Ивановска Маја, Велес.  (17385) 
Свидетелство на име Бајрамовски Назми, Велес. 
                                                                    (17386) 
Свидетелство од 7 одделение на име Шаќироски 
Сеат, Прилеп.                                                     (17387) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Мусоски 
Ерсен, Прилеп.                                                     (17388) 
Свидетелство за 6 одделение издадено  од ОУ "Аврам 
Писевски "-Скопје на име Османов Даниел, Скопје.                                

       (17390) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Шабани 
Зира, Тетово.                                             (17393) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Сулеманоски 
Асан, Прилеп.                                             (17394) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Ко-
нески"-Прилеп на име Ангелеска Катерина, Прилеп.                                

       (17395) 
Свидетелство на име Јанкулоска Марија, Прилеп. 
                                                                    (17396) 
Свидетелство на име Петреска Вера,Прилеп.   (17397) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Аврамовски Душан, Тетово.                       (17399) 
Свидетелство на име Јашароски Дарко, Прилеп. 
                                                                    (17400) 
Свидетелство на име Киселоска Маја, Прилеп.(17401) 
Свидетелство на име Ценка Гзиме,Струга.       (17402) 
Свидетелство на име Даути Кадриша, Струга. 
                                                                    (17403) 
Свидетелство од 5 одделение на име Арлинд Шери-
фи, Тетово.                                                     (17405) 
Свидетелство од 5 одделение на име Буњамин Асани, 
Тетово.                                                             (17406) 

Свидетелство од 5 одделение на име Шпензије Ха-
сани, Тетово.                                                     (17408) 
Свидетелство од 7 одделение на име Мемети Фатиме, 
Тетово.                                                            (17409) 

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Влнет Мисими, с. Доброште, Тетово.            (17412) 
Свидетелство на име Даниел Младеновски, Скопје.

                                                                    (17416) 
Свидетелство од 7 одделение на име Смиљковска 
Моника, Пробиштип.                                      (17417) 
Свидетелство на име Спасов Мартин, Пробиштип.                                

       (17419) 
Свидетелство на име Ардијан Шабани, Гостивар. 

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Мирлинда 
Ваити, Гостивар.                                             (17438) 
Свидетелства на име Исмани Осман, Гостивар. 
                                                                    (17439) 
Свидетелства на име Јакупи Аднан, Гостивар. (17441) 
Свидетелство од 4 одделение на име Карпузи Нуран, 
Гостивар.                                                     (17442) 
Свидетелство од 7 одделение на име Семир Фејзин, 
Гостивар.                                                     (17443) 
Свидетелство на име Африм Лимани, Гостивар. 
                                                                    (17444) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Вахиде 
Демири, Тетово.                                             (17445) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Б. 
Шабани"-Куманово на име Ѓулнуре Алити, Куманово.                             

         (17449) 
Свидетелство на име Бурим Шабани, Куманово. 
                                                                    (17450) 
Свидетелство од 5 одделение на име Грутков Асан, 
Пехчево.                                                     (17452) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зумра Кунде-
вска, Делчево.                                             (17453) 
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Свидетелство од 6 одделение на име Ангеловска 
Љупка, Делчево.                                             (17454) 
Свидетелство од 7 одделение на име Манов Ангелчо, 
Делчево.                                             (17455) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Лири 
Положани, Струга.                                      (17457) 
Свидетелство од 5 одделение на име Марковски 
Дејан, Св. Николе.                                      (17458) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 гоина и диплома на име 
Јованов Методи, ул. "Овчополска" бр. 23, Св. Николе.
                                                                    (17459) 
Свидетелство од 4 одделение на име Тасев Мартин, 
Св. Николе.                                             (17460) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ангелов Тра-
јанче, Св. Николе.                                      (17461) 
Свидетелство на име Мартин Тодоровски, Про-
биштип.                                                             (17462) 
Свидетелство на име Мишевски Оливер, Проби-
штип.                                                                        (17463) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев" на име Шаќирова Елиф, Штип.         (17464) 
Свидетелство од 5 одделение на име Митровска 
Ивана, Штип.                                                     (17465) 
Свидетелство од 8 одделение на име Аљими Агрон, 
Тетово.                                                             (17466) 
Свидетелство на име Бурим Латифи, Тетово.   (17468) 
Свидетелство на име Идризи Флорим, Тетово.  

         (17469) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Амир 
Сулејмани, Тетово.                                      (17470) 
Свидетелство од 5 одделение на име Аризан Рушити, 
Тетово.                                                            (17471) 
Свидетелство од 5 одделение на име Сабина Ристиќ, 
Тетово.                                                            (17472) 
Свидетелство на име Елвир Емини,Тетово.      (17473) 
Свидетелство на име Спасоски Ненад, Тетово. 
                                                                    (17474) 
Свидетелство од 6 одделение на име Еркан  Бајрами, 
Скопје.                                                             (17475) 
Свидетелство на име Николов Трајчо, Струмица. 
                                                                    (17476) 
Ученичка книшка на име Спасовски Стефан, 
Пробиштип.                                                     (17377) 
Диплома на име Петреска Вера, Прилеп.          (17398) 
Здравствена легитимација на име Камчевска Менка, 
Велес.                                                             (17456) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА  

ГЛАВНИНА 
 
Врз основа на член 416, став 3 од ЗТД и Одлуката 

на Собранието на акционери  на Ортопедски завод 
�СЛАВЕЈ� увоз-извоз АД Скопје, од 07.05.2003 годи-
на, се предвидува да се намали основната главница на 
Ортопедски завод �СЛАВЕЈ� увоз-извоз АД Скопје, ул. 
�Васил Ѓорѓов� бр. 45, така што основната главница на 
друштвото од 66.806.381,00 денари, односно 1.071.757,50 
евра се намалува во износ од 2.961.055 денари, односно 
47.500 евра, поради повлекување на акции. 
Со тоа се менува висината на основната главница 

на друштвото и истата со намалување изнесува 
63.845.525,00 денари, односно 1.024.257,50 евра. 
Друштвото е согласно на доверителите да им ги 

исплати побарувањата или да им даде гаранција, ако ги 
пријават своите побарувања во рок од три месеци од 
денот на последната објава. 
Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето 

на огласот во �Службен весник на РМ�, не биде подне-
сено побарување се смета дека доверителите се согласни 
со предвиденото намалување на основната главница. 

                                                                            (17061) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА-МЕАП 

 
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА & НАДГРАДБА НА ПОСТО-
ЕЧКАТА ПУМПНА СТАНИЦА ВО БУНАРСКОТО  

ПОЛЕ "ФОРТУНА" ВО ОПШТИНА ШТИП 
 
 
Оваа покана за Тендер ги следи Генералните прави-

ла за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб 
страната на ЕБРД во делот Можности за набавки, на 17 
март, 2003. 
ЈП "Исар"-Штип, понатаму именуван како "Набаву-

вач", ќе употреби дел од средствата од заемот од 
Европската банка за обнова и развој (Банката) за по-
кривање на трошоците за реконструкција & надградба 
на постоечката пумпна станица во бунарското поле   
"Фортуна" во општина Штип.  
Набавувачот ги поканува заинтересираните добаву-

вачи  да достават запечатени понуди за договорите кои 
се финансирани од дел на средства од заемот  за след-
ниве работи:  
Рехабилитацијата на постоечката пумпна станица 

"Фортуна" која ја овозможува инсталацијата на рехаби-
литираната работилница за проверка и баждарење на 
потрошувачките водомери, поправка на механичките и 
електрични делови од пумпи и која осигурува подобри 
работни услови за вработените. 
Обемот на работи во овој тендер ќе биде рекон-

струкција и надградба на постоечката пумпна станица  
"Фортуна", позициите се прикажани во спецификација-
та и предмерот.  
Проценетото времетраење за набавка, инсталација 

и изградба на сите ставки вклучувајќи градежни работи 
изнесува 20 недели.  
Стандардизацијата на набавените материјали е пре-

дуслов. 
Понудите мора да ги покријат сите ставки.  
Доставувањето на понуди за договорите кои се фи-

нансирани со средства од заемот од Банката  е отворе-
но за претпријатија од било која држава. Средствата од 
заемот на Банката нема да бидат искористени со цел да 
се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, до-
колку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на 
Безбедносниот совет на Обединетите Нации, земен од 
глава VII од Повелбата на Обединетите Нации. 
За да бидат квалификувани за доделување на дого-

ворот, понудувачите потребно е да се реномирани и 
искусни локални и/или странски добавувачи. Се охра-
брува заедничкиот настап на локални добавувачи со 
реномирани странски добавувачи. 
Тендерската документација може да се подигне или 

да се побара да биде доставена, на долунаведената 
адреса, и да се поднесе во пишана форма и по непо-
вратна уплата во износ од 120 евра или противизнос во 
друга конвертибилна валута. Доколку се побара, тен-
дерската документација може да биде испратена преку 
пошта или пак по курир надвор од Република Македо-
нија по извршената неповратна уплата во износ од 180 
евра. 
Сите понуди треба да бидат придружени со тендер-

ска гаранција од 8,000.- евра, или противизнос во друга 
конвертибилна валута. 
Понудите треба да се достават до канцелариите на 

адреса на ЈП "Исар" � Штип, во или пред 12:00 локално 
време на 12 август 2003, кога ќе бидат разгледувани во 
присуство на понудувачите односно претставниците 
кои се избрани да присуствуваат. 
Адресата на ЈП "Исар"- Штип е следната: ЈП "Исар" 

� Штип, �Ген. Михајло Апостолски� 26, 2000 Штип, 
Република Македонија. 
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Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја по-

дигнале тендерската документација е достапен за увид 
на долунаведената адреса. 

Tendering for contracts to be financed with the proceeds 
of a loan from the Bank is open to firms from any country. 
The proceeds of the Bank�s loan will not be used for the 
purpose of any payment to persons or entities, or for any 
import of goods, if such payment or import is prohibited by a 
decision of the United Nations Security Council taken under 
Chapter VII of the Charter of the United Nations. 

Потенцијалните добавувачи можат да добијат дополни-
телни информации, да ја разгледаат тендерската докумен-
тација и истата може да ја подигнат на следнава адреса: 
PROWA Engineering GmbH MEAP � Headquarters, ул. Де-
вол 44а, 1000 Скопје, Македонија, тел.: +389 2 3091 773, 
факс: +389 2 3091 777, E-mail: meapHQ@meap-project.net.  

To be qualified for the award of a contract, the 
Tenderers shall be reputable and experienced local and/or 
foreign contractors. Associations of a local contractor with 
an experienced foreign contractor are encouraged.   

Цел на уплатата: Купување тендерска документаци-
ја од ПРОВА / МЕАП  
Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скоп-

је, жиро сметка 300000000000133, Foreign Currency, Lo-
cal Currency. 

Tender Documents may be obtained from the office at 
the address below on the submission of a written application 
and upon payment of a non-refundable fee of 120� or 
equivalent in a convertible currency. If requested, the 
documents may dispatched by mail or courier outside of 
Macedonia upon payment of non-refundable fee of 180�. 

Повикување на број: број на девизна сметка: 7080-
1522-17315 (за плаќање во девизи), број на денарска 
сметка 808-1522-8355. 
Адресата на набавувачот е следнава: ЈП "Исар" � 

Штип, �Ген. Михајло Апостолски�  26, 2000 Штип, Ре-
публика Македонија, тел.: (+389) (0) 32/ 392 671, факс: 
(+389) (0) 32/ 392 671, Е-маил jpisar@freemail.com.mk. 

All tenders must be accompanied by a Tender Security 
of 8,000. - Euro (eight thousand Euro), or equivalent in 
international convertible currency. 

Tenders must be delivered to the office at the address 
of JP �Isar� - Stip, at or before 12:00 o�clock (local time) 
on 12 August 2003, at which time they will be opened in 
the presence of those tenderers' representatives who choose 
to attend. 

Адресата на Министерство за транспорт и врски е: 
Плоштад Црвена скопска општина 4, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија, контакт лице: Г-дин Васко По-
повски, тел.: +389 2 3145 425, факс:+389 2 3118 144, Е-
маил : popovski@mtc.gov.mk The address of the JP �Isar�- Stip is: JP �Isar� � Stip, 

Gen. Mihajlo Apostolski 26, 2000 Stip, Republic of 
Macedonia. 

 
 

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 
PROGRAMME � MEAP  

A register of potential tenderers who have purchased 
the Tender Documents may be inspected at the address 
below.  

INVITATION FOR TENDERS Prospective tenderers may obtain further information from, 
inspect and acquire the Tender Documents at the following office: 
PROWA Engineering GmbH, MEAP � Headquarters, Ul. Devol 
44a, 1000 Skopje, Macedonia, Phone: +389 2 3091 773, Fax:: 
+389 2 3091 777, E-mail: meapHQ@meap-project.net  

 
RECONSTRUCTION & UPGRADING OF EXISTING 
PUMP STATION IN WELL FIELD �FORTUNA� IN 

THE MUNICIPALITY  STIP 
Purpose: Buying Tender documentation from PROWA 

/ MEAP 
 
This Invitation for Tenders follows the General 

Procurement Notice for this project, which was published 
on the EBRD�s Web site in the Procurement Opportunities 
on March 17, 2003. 

JP �Isar�-Stip, hereinafter referred to as �the 
Employer�, intends using part of the proceeds of a loan 
from the European Bank for Reconstruction and 
Development (the Bank) towards the cost of the        
Reconstruction & Upgrading of existing pump station in 
well field �Fortuna� in the Municipality Stip.  

     

The Employer�s address is as follows: JP �Isar� � Stip, 
Gen. Mihajlo Apostolski  26, 2000 Stip, Republic of 
Macedonia, Phone: (+389) (0)32/ 392 671, Fax: (+389)  (0) 
32/ 392  671, E-mail: ipisar@freemail.com.mk.  

Accepter: Komercijalna Banka A.D. Skopje, Bank account 
300000000000133, Foreign Currency, Local Currency, Account 
Numbers, 70801522-17315, 8081522-8355. 

The Ministry of Transport and Communications 
address is: Plostad Crvena Skopska Opstina 4, 1000 Skopje 

Republic of Macedonia, Contact person: Mr. Vasko 
Popovski, Phone: +389 2 3145 425, Fax: +389 2 3118 144, 
E-mail : popovski@mtc.gov.mk. 

The Employer invites sealed tenders from contractors 
for the following contract to be funded from part of the 
proceeds of the loan: 

The rehabilitation of the existing pumping station 
�Fortuna� which give the possibility to install the 
rehabilitated workshop for checking and calibrating of the 
consumer water meters, reparation of mechanical and 
electrical parts of pumps and to insure better working 
conditions to the employees. 
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The scope of works in this tender shall be 
reconstruction and upgrading of existing pump station 
�Fortuna�, positions are shown in the specification and bill 
of quantity. 

The estimated duration for the supply, installation and 
construction of all items including civil works is 20 weeks.  

Standardization of supplied materials is a prerequisite. 
Tenders must cover all items.  

  
  
  
  
  
  
  
  

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

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони  3298-860,  3298-769.  Телефакс 3112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 
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