
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четврток, 21 ноември 2002 
Скопје 

Број 86                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1422. 
Врз основа на член 35 и 36, став 2 од Законот за 

Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 но-
ември 2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 8/98, 22/2000 
и 75/2002), член 25 став 2 се менува и гласи: 

�Право на постојано користење на патничко мотор-
но возило со возач и придружно возило има и пора-
нешниот претседател на Владата на Република Маке-
донија, во траење од една година по престанокот на 
функцијата�. 

Член 2 
В о член 25, ставот 3 да се избрише. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 23-5778/1                   Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година         на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1423. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесе-
на на 13.11.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДИНАЕ-

СЕТТАТА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ  
1. Се дава согласност на Инвестбанка АД Скопје за 

продолжување на рокот за реализација на единаесетта-
та емисија на акции за три месеци, заклучно со 
20.03.2003 година на начин и под услови согласно Од-
луката за зголемување на основната главница на Банка-
та со издавање единаесетта емисија на акции на Банка-
та С.О. бр. 1346/13 од 29.03.2002 година и Одлуката од 
Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје за про-
лонгирање на рокот за реализација на единаесеттата 
емисија на акции бр. 5225/10 од 08.11.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на единаесеттата 
емисија на акции во најмалку еден дневен весник во 
рок од три дена од денот на приемот на ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести     

Комисијата за бројот на запишаните и платените хар-
тии од вредност, односно за процентот за реализација 
на емисијата согласно Правилникот за содржината на 
известувањето за запишани и платени хартии од вред-
ност (�Службен весник на РМ� бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

   Бр. 07-725/14                              Комисија за хартии  
13 ноември 2002 година                           од вредност 
              Скопје 

___________ 
1424. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлука-
та на Комисијата за хартии од вредност донесена на 
седницата одржана на 13.11.2002 година, Комисијата 
издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Охридска Банка АД Охрид се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - шеста 
емисија на 20.000 обични акции и 3.000 приоритетни 
кумулативни акции во вредност од 60.950.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
С.О. бр. 02-1403/12 од 10.04.2002 година. 

3. Издавачот е должен купувачите на акции да ги 
евидентира во Централниот депозитар за хартии од 
вредност. Правата од акциите се остваруваат од момен-
тот на нивното евидентирање во Централниот депози-
тар за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

5. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

   Бр. 07-1989/7                              Комисија за хартии  
13 ноември 2002 година                           од вредност 
              Скопје 

___________ 
1425. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(�Службен весник на РМ� бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 
и 45/2002), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ  

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите (�Службен весник на РМ� бр. 40/01, 72/01, 
89/01 и 50/02), Образецот �АКЦ-ММ� се заменува со 
нов Образец �АКЦ-ММ�, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.    
  Бр. 08-26774-1           

19 ноември 2002 година             Министер за финансии, 
              Скопје                              м-р Петар Гошев, с.р. 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

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

тапка поведена по тужбата на тужителот Сотировски 
Павле од Скопје, бул. "15-ти Ноември" бр. 40, против 
тужениот Сотировски Коста, сега со непозната адреса 
на живеење во странство, за утврдување на право на 
сопственост на недвижен имот, на КП 235/3 во м.в. Ла-
ка КО Ѓорче Петров со површина од 372 м2. 
Се повикува тужениот Сотировски Коста да се јави 

во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас во "Службен весник на РМ" и во истиот рок да ја 
достави својата адреса на живеење. 
Доколку тужениот или неговиот полномошник не 

се јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку по-
себен старател, Зорица Димитрова, адвокат од Скопје, 
ул. "Маршал Тито" бр. 43-2/6, која ќе го застапува 
тужениот се додека тој или неговиот полномошник не 
се јават во судот. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIV П. бр. 

1510/02.                                                                    (30459) 
____________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на Благоја 

Милевски од Скопје, против Александар Зивчевиќ од 
Скопје, сега со непозната адреса, и Сузана Зивчевиќ од 
Скопје, за долг, во вредност од 25.000 ДЕМ, како и 
постапка по предлогот за издавање на привремена мерка 
на тужителот Милевски Благоја од Скопје против 
тужениот Александар Зивчевиќ од Скопје, за долг, 
вредност неопределена со забрана за располагање со стан. 
Во тек на постапката се утврди дека тужениот Зив-

чевиќ Александар е со непозната адреса на живеење и 
дека нема полномошник кој го застапувал па поради 
што го повикува тужениот Александар да определи 
свој полномошник кој ќе го застапува во својство на 
тужен во двете постапки, а во спротивно судот ќе му 
определи од редот на адвокатите привремен застапник 
кој ќе го застапува се додека тужениот не определи 
свој полномошник или лично не ги преземе и спо-
ровите. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, I П. бр.3560/97-I 

и I П. бр. 2223/01.                                    (30518) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Во Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е пар-

ничниот предмет IX.П.бр.2606/02 од 14.11.2002 година, 
за развод на брак,  по предлог на тужителот Ацо Сте-
вковски од Скопје ул. �Горноврановска� бр. 64, против 
тужената Татјана Стевковска со непозната адреса во 
странство. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса во странс-

тво, за нејзин привремен застапник од редот на адвока-
тите на Град Скопје е назначен адвокат Стево Менов-
ски ул. �Пајко Маало� бр. 6. 
Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во 

судот лично или преку свој полномошник, а во спротив-
но нејзините интереси ќе ги штити привремениот за-
стапник адвокатот Стево Меновски од Скопје, се додека 
тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред 
судот, односно додека Центарот за социјална работа не 
го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 

IX.П.бр.2606/02.           (30477) 
___________ 

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

нична постапка за оспорување на татковство, по тужба 
на тужителката Маја Апостоловска од Скопје, против 
тужените Цветанка Апостоловска од Скопје и Гафур 
Крензи со непозната адреса во странство. 

Со решение на овој суд XI.П.бр.2121/02 од 
05.11.2002 година, на второтужениот Гафур Крензи му 
е поставен привремен застапник, адвокатот Ѓорѓи Ми-
трески од Скопје, кој ќе ги застапува интересите на 
второтужениот се до правосилното завршување на по-
стапката. 
Се повикува второтужениот Гафур Крензи, во рок 

од 30 дена од објавувањето на огласот, лично или пре-
ку полономошник да ја преземе постапката, бидејќи во 
спротивно истата ќе продолжи преку поставениот при-
времен застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI.П.бр.2121/02.
           (30478) 

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води 

процесна постапката за утврдување право на сопственост 
по пат на одржувачка по тужбата тужителот Медина Ха-
раровиќ од с. Батинци, преку полномошник адвокат Зоран 
Гелевски од Скопје. Вредност 100.000,00 денари. Судот за 
привремен застапник на тужениот Акив Хараровиќ со не-
позната адреса го постави адвокатот Никола Миловано-
виќ од Скопје, ул. �Питу Гули� бр. 70, кој ќе ги штити 
правата и интересите на тужениот во оваа постапка или 
неговиот полномошник додека Центарот за социјална ра-
бота не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. П. бр. 

2507/02.                                                                    (30384) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за 

развод на брак по тужба на тужителот Шеќирије Рама-
дани од с. Градец, против тужениот Сулејман Рамада-
ни од с. Градец. Вредност неопределена. 
На тужителот Сулејман Рамадани од с. Градец, сега со 

непозната адреса на живеење и престој во странство му се 
поставува привремен застапник Шефает Хајдари адвокат 
од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот 
додека тој или негов полномошник или застапник не се 
јави на главната расправа пред овој суд односно се додека 
Органот за старателство не му назначи старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 700/2002. 
                                                                            (30491)                          

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар се води спор П. 

бр. 703/02 на тужителите Зејнуни Кадри и Зејнуни 
Алија од Гостивар, против тужениот Зејнуни Амет од 
Гостивар, а сега со непозната адреса во СР Германија, 
за раскинување на договор за доживотна издршка. 
Бидејќи тужениот Зејнуни Амет се наоѓа во СР Гер-

манија со непозната адреса за привремен застапник му 
се поставува Теута Ахмети адвокат од Гостивар, која 
ќе ги штити неговите интереси пред судот се додека 
тужениот сам не се појави или Органот за старателство 
не му назначи привремен застапник. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 703/02.  

                                                                                  (30494) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Основниот суд во Кичево објавува дека со решение 

I. бр. 1376/2000 од 5.11.2002 година во извршната по-
стапка на предлагачот Ифетка Шагеска од Кичево, про-
тив тужениот Шагески Шемшедин сега со непозната 
адреса во странство, а за продажба на недвижен имот 
според решение на Основниот суд Кичево ВПП 185/97 
кој имот е прогласен за неделив. За привремен застап-
ник кој ќе ги штити интересите на тужениот Шагески 
Шемшедин од Кичево го назначи Куртишоски Ќенан-
зија, адвокат од Кичево, кој ќе го застапува се додека 
истиот или негов полномошник не се појави пред судот 
односно додека Органот за социјални работи не поста-
ви старател на противникот. 
Од Основниот суд Кичево, I. бр. 1376/2000.  (30386) 
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Со решение на овој суд П. бр. 534/2002 од 

29.10.2002 година, врз основа на член 78 став 2 точка 4 
и 5 од ЗПП, поставен е адвокатот Златко Додоски од 
Кичево за привремен застапник на тужените Алиоски 
Тасим и Салија Алиу двајцата од Кичево, ул. �Ибе Па-
ликуќа� бр. 52, сега со непозната адреса на живеење во 
Швајцарија, а во парницата која се води пред овој суд 
по тужба на тужителот Адилоски Адил од Кичево, ул. 
�М. Тито� бр. 34, поднесена преку неговиот полномош-
ник Драгомир Јовески адвокат од Кичево, за утврдува-
ње право на сопственост, вредност неопределена. 
Со ова решение, одредено е дека согласно член 79 од 

ЗПП, привремениот застапник, ќе ги застапува тужените 
во постапката се додека тужените или нивниот полно-
мошник, односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека тужениот им поставил старател. 
Овој оглас ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд Кичево, П. бр. 534/2002.  (30492) 

___________  
Основниот суд во Кичево, со решение ВПП бр. 

98/2002 од 1.10.2002 година, за привремен застапник на 
Зеќири Сали Џевид од с. Србица, Кичево, моментално на 
времена работа во странство со непозната адреса по пред-
метот ВПП бр. 98/2002, предлогот на предлагачот Нецбе-
дије Зеќири од с. Србица, Кичево према назначениот про-
тивник, за физичка делба, вредност неопределена, се наз-
начува Златко Додоски адвокат од Кичево.  
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник се додека не се назнaчи 
негов полномошник во овој суд. 
Од Основниот суд Кичево, ВПП. бр. 98/2002. 

                                                                                  (30493) 
ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак, по тужбата на тужителот Николовски Јонче од 
Кратово, ул. �Мирче Ацев� бр. 1, преку полномошни-
кот Илија Чилиманов од Скопје, против тужената Са-
рафинка Блажан од с. Козара, Бања Лука со непознато 
место на живеење во СР Германија. 
Се повикува тужената или друго лице кое знае на која 

адреса живее истата, да се јави во Основниот суд во Кра-
тово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.  
Доколку во овој рок не се јави тужената, за привремен 

застапник е одредена Сузана Милевска, адвокат од Про-
биштип, кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното ја-
вување пред судот, односно додека Органот за старателс-
тво не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 160/2002.  
                                                                            (30496)  

___________ 
 
Пред овој суд се води парнична постапка за сопс-

твеност, по тужба на тужителот Бранко Китанов од с. 
Шлегово, против тужените Тодор Павлов од Кратово и 
други меѓу кои Виолета Тодосова со непозната адреса 
и Даниела Алексова со непозната адреса на живеење. 
Се повикуваат тужените или друго лице кое знае на 

која адреса живеат истите, да се јави во Основниот суд во 
Кратово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.  
Доколку во овој рок не се јават тужените, за привре-

мен застапник е одредена Сузана Милевска адвокат од 
Пробиштип, кој ќе ја застапува во постапката до нејзино-
то јавување пред судот, односно додека Органот за стара-
телство не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 150/2002.  
                                                                            (30497)  

___________ 
 
Пред овој суд се води парнична постапка за развод на 

брак, по тужбата на тужителот Илинка Светозаревиќ од 
Кратово, ул. �Иса Еминов� бр. 40, преку полномошникот 
Панче Вељановски од Скопје, против тужениот Станимир 
Светозаревиќ со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот или друго лице кое знае на која 
адреса живее истиот, да се јави во Основниот суд во Кра-
тово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.  
Доколку во овој рок не се јави тужената, за привремен 

застапник е одредена Сузана Милевска адвокат од Проби-
штип, кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното јаву-
вање пред судот, односно додека Органот за старателство 
не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 152/2002.  
                                                                            (30498)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово, е заведен парни-

чен предмет П.бр.1800/02 од 14.11.2002 година, за раз-
вод на брак, по тужба на тужителот Снежана Аврамо-
виќ од Куманово, ул. �Доне Божинов� бр. 30/37, про-
тив тужениот Аврамовиќ Емил од Куманово, со непоз-
ната адреса. 
Се повикува тужениот Аврамовиќ Емил од Кумано-

во, кој е со непозната адреса на живеење, во рок од 30 
дена од објавување на огласот, да се јави пред Основ-
ниот суд во Куманово или да назначи свој полномош-
ник, во спротивно неговите интереси ќе ги застапува 
Среќко Младеновски, адвокат од Куманово, до право-
силното завршување на постапката. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр.1800/02. 
            (30517) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Основниот суд во Тетово, со решението Рег. СК. 

бр. 1/2002 од 23.09.2002 година, во регистарот на Сто-
пански Комори, што се води при овој суд, ја запиша 
Стопанската Комора на занаетчии и други самостојни 
стопанственици-Тетово, со седиште во Тетово на ул. 
�Борис Кидриќ� бб. 
Подрачјето на работење е општина Тетово и поши-

роко, во зависност од активностите на целата терито-
рија на РМ. 
Работата и активноста на Комората ќе се однесува 

на развој на стопанството, занаетчиството и развој на 
малите и средни фирми на  сопствениците на самостој-
ните стопанственици, унапредување на стручноста и 
деловните обичаи и норми, подобрување на квалитетот 
на занаетчиски производи, соработка на занаетчии и 
други самостојни сосопственици со слични облици за 
здружување и др. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. СК. бр. 1/2002. 

                                        (30443) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3094/2002 од 26.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02047039?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на  Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕЛ-МИН ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. �Панко Брашнаров� бр. 19, Скопје. 
Основање на друштвото со ограничена одговор-

ност. Основачи на друштвото се: Митко Полоски од 
Охрид, ул. �Лазо Трпоски� бр. 5, и Коста Димитров, ул. 
�Димитар Влахов� бр. 5. Седиштето на друштвото е во 
Скопје на ул. �Панко Брашнаров� бр. 19.  
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕЛ-МИН ДОО увоз-извоз Скопје. 
Дејности: 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 15.32, 15.33, 20.40, 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 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, 
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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, 52.62, 52.63, 74.82, 74.83, 74.84, откуп  
на сточарски и земјоделски производи, сурова кожа, зе-
ленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, свињи, волна, 
јајца, шумски плодови, лековити билки, печурки, полжа-
ви, желки, водоземци, трупци, семиња, фиданки, цвеќи-
ња, стара хартија, индустриски одпадоци и друго, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување стран-
ски фирми и реекспорт, посредување, комисиони работи, 
консигнациони работи и малограничен промет со СР Ју-
гославија, НР Бугарија, Албанија и Република Грција.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка.За обврските сторе-
ни во  прометот со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Митко Попоски - управител без 
ограничување.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

3094/2002.                                                                (19192)        

Дејности: 01.13/1, 15.32, 15.33, 15.61, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 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, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на сточар-
ски производи и земјоделски производи, сурова кожа, 
овошје, зеленчук, добиток, јагниња, живина, јајца, 
шумски плодови, лековити билки, елки, печурки, водо-
земци, полжави, стара хартија и др. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2100/2002 од 21.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046045?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
промет на големо и мало ТРГОКОМ-ТРИ БРАТА ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Борис Бојаџиски� бр. 10. 
Назив: Друштво за промет на големо и мало ТРГО-

КОМ-ТРИ БРАТА ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: Скоп-
је, ул. �Борис Бојаџиски� бр. 10. Основач е Бегзат Сел-
мани од Скопје, ул. �Борис Бојаџиски� бр. 10. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
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, 52.62, 52.63, 74.82, 74.83, 74.84. Деј-
ности во надворешнотрговско работење: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи.  
Застапување: Бегзат Селмани - управител без огра-

ничување во внатрешниот и надворешниот промет. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет одговара со целиот свој имот.   
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2100/2002.                                                                (19193)        

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2722/2002 од 10.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046667?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на МОБИФОН ИФИ 
Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �171� бр. 33. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2701/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046646?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за трговија и услуги МИ-НЕ УНИОР ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Михајло Пупин� бр. 18. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,  
51.42, 51.43, 51.44, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84. Дејности во надворешниот 
трговски промет: надворешна трговија со прехранбени 
и непрехранбени производи, малограничен промет со 
СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, меѓународни агенциски работи, работи на по-
средување и застапување.  

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства.  

 За управител се именува Јане Ѓорѓиевски - управи-
тел, без ограничување.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2701/2002.                                                                (19194)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3046/2002 од 28.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046991?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, промет  и услуги БС НА-
ТУР МЕДИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Партизански одреди� бр. 151, зграда Б-3, влез 01, га-
ража бр. 081. 

 Дејности во надворешнотрговаскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнација, туристички услуги, меѓунаро-
ден транспорт.   
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

3046/2002.                                                                (19195)        
___________ 

 

Скратен назив: МОБИФОН ИФИ ДООЕЛ Скопје. 
Основач е Маровци Раиф од Скопје, ул. �171� бр. 

33. Средства: средствата за основање изнесуваат вкуп-
но 152.500 денари или 2.500 евра. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го носи во ви-

сина на основачкиот влог. 
Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 

51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
52.72/2, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт, шпедиција и сообра-
ќајно-агенциски и туристички работи со странство, ре-
експорт, консигнација, комисиона продажба, посредни-
циштво во надворешнотрговскиот промет и застапување 
на странски лица, купување на стоки во странство и нив-
на продажба во странство, малограничен промет со Ал-
банија, СР Југославија, Бугарија и Грција.  
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Друштвото во правниот промет со трети лица  иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства.  
Управител е Маревци Раиф од Скопје, ул. �171� бр. 

33, управител без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2722/2002.                                                                (19196)        

Основни цели и задачи на ова Здружение е да врши 
развој и унапредување на работните и животните одно-
си на земјоделците, активно учество во одлучувањето и 
креирањето на аграрната, даночната и кредитната по-
литика која ќе го стимулира земјоделското производс-
тво, користење на инвестиции, преминi и регреси, ку-

пување на опрема за техничко-технолошко унапреду-
вање на земјоделието, развој на задругарството, актив-
но учество во политиката на откупот и цените на земјо-
делските производи, за стручно образование на земјо-
делските производители, развој на здравствената за-
штита на населението во селските населби и неговата 
социјална сигурност, изедначување на жената земјоде-
лец со вработената жена (право на користење на поро-
дилно и друг вид боловање), организирање на семина-
ри и средби за оспособување на членството, унапреду-
вање и примена на нови научно-техничко и техноло-
шки достигнувања на земјоделието и други цели и за-
дачи кои што ова Здружение ќе ги остварува во сорабо-
тка со Сојузот на земјоделците на Република Македо-
нија. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 218/2002 од 27.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70132-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена орга-
низација - аптека НАР Арачиново, с. Арачиново, ул. 
�110� бр. 3. 
Фирма: Приватна здравствена организација - аптека 

НАР. Седиште: Арачиново, с. Арачиново, ул. �110� бр. 
3. Скратен назив: Аптека НАР. Основач е Насер Кара-
мети од Скопје, со акт за основање бр. 01/2002 од 
25.03.2002 година. 
Дејност: 52.31 - аптеки. 
Во правниот промет со трети лица Здравствената 

организација настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца, Здравствената организација одговара  со целиот св-
ој имот. Насер Карамети, директор без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Срег. бр.  

218/2002.                                                                  (19197)        

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег. бр. 
13/02 од 28.10.2002 година, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации, се запишува 
основање на Здружение на граѓани под назив-име Жен-
ски ракометен клуб �ТИКВЕШ� од Кавадарци, чиј што 
задачи се омасовување и развој на ракометниот спорт 
во градот, во помлади категории кадети, младинки, се-
ниори, како и учество и организирање на државни и 
меѓународни првенства. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2966/02 од 06.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02046911?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за трговија и услуги ГРАТИС-П ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Петровец, Скопје. 
Назив на фирмата е: Друштво за трговија и услуги 

ГРАТИС-П ДООЕЛ увоз-извоз с. Петровец, Скопје. 
Основач е Снежана Здравковска со основачки влог од 
4.100,00 евра или во противвредност од 250.100,00 де-
нари. 
Дејности: 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 

51.52, 51.53, 51.54, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63.  Дејност во НТП: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара це-
лосно со сиот свој имот. 
Управител во внатрешниот и надворешниот тргов-

ски промет е Снежана Здравковска, без ограничувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2966/2002.                                                                (19199)        
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд во Гевгелија, со решението ЗГ. бр. 
8/2002 од 03.09.2002 година, во регистарот на Здруже-
ние на граѓани во овој суд го запиша Здружението на 
граѓани Јужен регионален сојуз на земјоделци од Оп-
штините Гевгелија, Богданци, Миравци и Стар Дојран 
од Гевгелија. 

Лице овластено за застапување е Васко Илков од 
Негорци. 
Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ. бр. 8/2002. 
            (29632) 

__________ 
 

Својата активност Здружението ја организира на те-
риторијата на Општина Кавадарци, чие што седиште е 
на ул. �Питу Гули� бр. 6 - Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 13/02. 
            (29633) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци со решението Рег. бр. 
12/02 од 16.10.2002 година, во регистарот на здруже-
ние на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
невработени во Тиквешко-Пелагонискиот регион од 
Кавадарци кој се залага за следните цели и задачи: да-
вање помош, консултации и советување заради барање 
на работа, преземање на активности за наоѓање на ра-
бота, обработување на разни теми од пазарот на тру-
дот, грижа за поквалитетна одлука за мал и семеен биз-
нис, креирање нови вработувања и услови за нив, раз-
говори со успешни бизнисмени, поддршка на иниција-
тивата на членот за вработување преку разговор, како и 
други цели и задачи во согласност со целите на здру-
жението и законот. 
Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул. �Македонија� бр. 40. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 12/02. 
            (29634) 

__________ 
 

Основниот суд Крива Паланка во Крива Паланка  
со решението Рег. бр. 5/2002 од 16.07.2002 година, во 
регистерот на Здружение на граѓани и фондации го за-
пиша Здружението под името - Регионална агенција за 
унапредување и развој на човековата средина �Ели-
ксир� Крива Паланка. 
Цели на здружението се: унапредување и развој на 

човековата средина, организирање акции за расчисту-
вање на животната средина, развој на инфраструктура-
та и квалитетот на животот во руралните средини и сл. 
Седиштето на здружението е во Крива Паланка, ул. 

�М. Тито� бр. 171. 
Овластено лице за застапување на Здружението е 

Зоран Стојнев од Крива Паланка, ул. �Кочо Рацин� бр. 
68. 
Од Основниот суд Крива Паланка во Крива Палан-

ка, Рег. бр. 5/2002.          (29635) 
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Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 

23/2002 од 25.10.2002 година, во регистарот на Здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша Здружението на еко-
логисти и земјоделци-производители на здрава еколошка 
храна �Спектар� од с. Врбица, Општина Чешиново. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Марјан Михајловски од Скопје, ул. �Исаија Мажовски� 
бр. 40-2/5, претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: негување, развивање и 
творечко поврзување на трудот и знаењето со научните 
достигнувања во земјата и странство, организирање на 
предавања, семинари и курсеви и учество на натпревари, 
саеми и други собири во земјата и во странство, унапре-
дување на животната средина и земјоделското произ-
водство преку непосредно запознавање на најсовршени-
те достигнувања во заштитата на животната средина и 
земјоделското производство, насочување на производс-
твото преку потребите на домашен и странски пазар 
преку непосреден договор помеѓу заинтересираните 
страни, директно учество во разговорите со највисоките 
органи за пласманот, производството, увоз на земјодел-
ски производи, како и одредување на царински стапки 
на производи од земјоделството и потребни репромате-
ријали, обезбедување-одредување на цени за услуги во 
земјоделството преку непосредно договарање со прет-
ставниците на здруженијата, зголемување на производс-
твото на земјоделските производи и зголемување на 
приноси по единица површина, изнаоѓање на пазари во 
странство и воспоставување на контакти со странски ку-
пувачи преку Агро-берза, користење и применување на 
научно-технички сознанија и соработка со научните ин-
ституции во Р. Македонија, максимално користење на 
природните земјоделски ресурси во Македонија се со 
цел добивање на поевтина храна, подобрување на жи-
вотниот стандард на индивидуалниот земјоделец во Ма-
кедонија, поврзување и соработка со сите субјекти во 
Македонија и надвор од неа кои директно или индирект-
но се поврзани со заштитата на животната средина и 
земјоделството, водење на маркетиншка пропаганда 
поддржана од Владата, Министерството и друг субјект 
за подобриот квалитет на македонскиот производ во за-
висност од увезените производи. 
Здружението на екологисти и земјоделци-произво-

дители на еколошки здрава храна �Спектар� од с. Вр-
бица, Општина Чешиново, стекнува својство на правно 
лице на ден 25.10.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 23/2002. 
            (29637) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг. бр. 
28/2002 од 24.10.2002 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани - Невладина организација за унапредување на 
меѓуетничкиот живот �Без граници� Гостивар, со седи-
ште на ул. �Мара Угринова� бр. 17/5 Гостивар, а го за-
стапува Претседателот на здружението Димитриеска 
Билјана од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на зближување, меѓуетничка толеранција и со-
живот на младите во Гостивар и низ Републиката, пре-
ку изготвување на проект-програми во кој ќе бидат 
вклучени членови од сите етнички групи, а во врска со 
прашања за дрогата, проблемите со правата на децата, 
екологијата, изучување на странски јазици и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 28/2002. 
            (29664) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар со решението Зг. бр. 
27/2002 од 23.10.2002 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани - невладина организација за културен и едука-

тивен развој како и развивање на меѓуетнички соживот 
�Калеидоскоп� Гостивар, со седиште во Гостивар на 
ул. �Никола Тесла� бр. 6/18, и претставништво во 
Скопје ул. �29 Ноември� бр. 6/16 Скопје, а го застапува 
Стефаноски Дарко од Гостивар. 
Работата и активностите на Здружението ќе се од-

несуваат на планирање, пласирање на програми и прое-
кти за подобрување на културната свест кај луѓето, ра-
бота на едукација на младите во кој ќе бидат вклучени 
Македонци, Албанци, Турци и други националности, а 
кој ќе се однесуваат на проблеми со дрогата, правата 
на децата, екологијата, квалитетни формации од обла-
ста на образованието и културата и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 27/2002. 
            (29665) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, со решението рег. бр. 
14/2002 од 05.11.2002 година, во регистарот на Здруже-
ние на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
производители на органската храна од Тиквешкиот ре-
гион �БИОТИК� од Кавадарци, кое се залага за следни-
те цели и задачи: ефикасно организирање на членовите 
на здружението, лозарско производство на органско 
винско грозје и вино, органско трпезно грозје и др, ово-
штарско производство на праски, кајсии, сливи и др. 
лековити билки и чаеви како органска храна, одгледу-
вање на пчели и производство на здрав мед, одгледува-
ње и производство на печурки, органска храна за деца, 
следење на науката за ОЗ, воведување на отпорни сор-
ти, раси и видови на болест, изработка и водење на 
проекти од областа на ОЗ, размена на искуствата во 
земјата и странство и други цели и задачи во соглас-
ност со целите на здружението и законот. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, 

на ул. �Гоце Делчев� бр. 49. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 14/2002. 
            (29666) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија со решението Зг. бр. 
12/02 од 29.10.2002 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани го запиша Здружението на граѓани 
Здружение за одгледувачи на органска храна и чувари 
на околината �ЕКО-ХРАНА� од Гевгелија. 
Основни цели и задачи на ова здружение е да се за-

лага за ревитализација на органското производство во 
Општина Гевгелија, со зголемување на површините и 
просечната производност со нови агротехнички мерки, 
согледување на состојбата во земјоделието и проблеми-
те на одгледувачите на органска храна, поттикнување, 
помагање и синхронизирано делување за постојан развој 
на органското производство, интензивирање на сорабо-
тката со државните органи и асоцијации со цел за над-
минување на проблемите на одгледувачите на органска 
храна и зачувување на околината, воведување на нови 
видови култури за органско производство, организирање 
на агрохемиски анализи на почвата и растенијата и ре-
шавање на проблемите околу нивната заштита, сорабо-
тка со научни институции од областа на аграрот, покре-
нување на иницијатива за кредитирање при подигање на 
современи плантажни насади на органска храна и др. 
Лице овластено за застапување е Смилков Дамјан 

од с. Богородица - Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 12/02. 
            (29667) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 1. 
рег.зг.стр.1/02 од 12.11.2002 година, во регистарот на 
Здруженија на странци го одобри уписот на Здружението 
на странци под името �Меѓународен совет на инвестито-
ри� Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Никола Грчето� 
бр. 4/22 и со скратено име на здружението �ИЦИ�. 
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Основни цели и активности на здружението на 

странци �Меѓународен совет на инвеститори� се: проу-
чување, одбрана и унапредување на моралните и про-
фесионалните интереси на неговите членови, доприне-
сување за општ научен, социјален и културен развој на 
земјата, унапредување на приватна иницијатива во на-
учната, социјалната и културната област, унапредува-
ње на имиџот на неговите членови, соработка со Вла-
дата и националните институти со цел дискутирање за 
влијанието на легислативата на функционирањето на 
приватниот сектор, проучување на барањата на стран-
ските инвеститори во земјата и давање препораки на 
соодветните власти, соработка со локални и странски 
институти, универзитетски и приватни консалтинг 
фирми во рамките на неговите активности, соработка 
со други слични организации во работењето за општи 
прашања, организирање конференции, семинари и биз-
нис состаноци, нудење на бизнис информации и поддр-
шка на неговите членови, учествување во национални, 
европски или меѓународни иницијативи или програми. 
Здружението на странци �Меѓународен совет на ин-

веститори� од Скопје, со денот на запишувањето 
12.11.2002 година, се стекнува со својство на правно 
лице и може да започне со работа и ќе трае до завршу-
вањето на потребата од делувањето на ова здружение 
на територијата на Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 1.рег.зг.стр.1/02.
           (30195)  

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 
II.Рег.зг.бр.71/02 од 06.11.2002 година, во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша одо-
брувањето на упис на Центарот за алтернативно обра-
зование �Примус� со седиште во Скопје на ул. �II Ма-
кедонска бригада� бр. 26/14. 
Цели и задачи на здружението се: образование како 

конечна вредност, алтернативно образование, ментален 
тренинг, нумерички методи, отворено училиште, креатив-
но пишување, креативно размислување, брзо читање, си-
стематско учење, супер памтење, развој на групна работа, 
циклус и тематски додавања, (книжевност, архитектура, 
лингвистика) од страна на домашни и странски предава-
чи, работа со надарени и талентирани деца, принципи на 
филозофија, етика, естетика, социјална доктрина, култу-
ролошка размена, лингвистичка антропологија, јазични 
курсеви, современа литература, фантазам, архитектоника, 
просторна свест, екологија, дизајн, антропо-архитектура, 
урбана екологија, урбани текови, пејсаж, создавање на 
лична свест, организирање на тркалезни маси, трибини, 
семинари, конференција, панели, работилници и др., на 
тема образование и алтернативно образование од неин-
ституционалниот сектор, демократија, човекови права, 
образование на маргинализирани групи, избор, опција, ал-
тернатива, современи текови, техноопштество, курсеви за 
компјутери, квалитетна хиерархија, применета алтерна-
тивна уметност, стрип, веп дизајн, алтернативна свест, ек-
стра-теретријална свест, фондација, астрономски речник, 
социјална реструктура, издаваштво (класично, електрон-
ско и веп-издаваштво, преводи на странска литература) 
како и објавување на оригинална домашна литература. 
Со денот на запишување во Регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани 
Центар за алтернативно образование �Примус� се стек-
нува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 

II.Рег.зг.бр.71/02.           (30410) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 

1.Рег.зг.бр.88/02 од 08.11.2002 година, во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации, го одобри уписот 
на Здружението на сточари �Светлост� од Скопје, со 
седиште во с. Мирковци - Скопско.  

Основните цели и задачи на здружението на сточа-
ри �Светлост� од Скопје се: негување, развивање и тво-
речко поврзување на трудот и знаењето со научните 
достигнувања во нашата земја и во странство, органи-
зирање на предавања, семинари и курсеви и учество на 
натпревари, саеми и други собири во земјата и во 
странство, унапредување на земјоделското производс-
тво преку непосредно запознавање на најсовршените 
достигнувања, во земјоделското производство, прера-
ботка како и маркетинг, насочување на производството 
преку потребите на домашен и странски пазар преку 
непосреден договор помеѓу заинтересираните страни 
директно учество во разговорите со највисоките органи 
за пласманот, производство, увоз на земјоделски про-
изводи како и одредување на царински стапки на про-
изводи од земјоделството и потребните репроматерија-
ли, обезбедување, одредување на цени за услуги во 
земјоделството преку непосредно договарање со пре-
ставниците на здруженијата, зголемување на произ-
водството на земјоделски производи и зголемување на 
приносите по единица површина, изнаоѓање на пазари 
во странство и воспоставување на контакти со стран-
ски купувачи преку Агро-берза, поттикнување и започ-
нување на производство на што поголем број семенски 
производи и намалување на зависност од увоз, воведу-
вање на доброволно матично производство, користење 
и применување на научно-технички сознанија и сора-
ботка со научните институции во Република Македо-
нија, максимално користење на природните земјодел-
ски ресурси во Македонија се со цел добивање на пое-
втина храна, подобрување на животниот стандард на 
индивидуалниот земјоделец во Македонија, поврзува-
ње и соработка со сите субјекти во Македонија и над-
вор од неа кои директно или индиректно се поврзани 
со земјоделството, водење на маркетиншка пропаганда 
поддржана од Владата, Министерството или друг суб-
јект за подобрениот квалитет на македонскиот произ-
вод во зависност од увезените производи, стимулирање 
и поттикнување на интересот кај младите во врска со 
сточарството и насочување на истото кај почетниците 
во тоа. 
Со денот на запишување во Регистарот, Здружение-

то на сточари �Светлост� од Скопје, 08.11.2002 година, 
ова здружение се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 1.Рег.зг.бр.88/02.
   (30446) 

__________ 
 

Основниот суд во Радовиш, со решението 
Зг.бр.5/02 од 08.11.2002 година, го запиша во региста-
рот на Здружение на граѓани, здружението со име Мо-
токлуб �Христов Трајче - Џинка� од Радовиш, кое е ос-
новано заради развој и унапредување на спортскиот 
моторциклизам. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Репуб-

лика Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радо-
виш, ул. �Маршал Тито� бб. 
Од Основниот суд во Радовиш, Зг.бр.5/02.    (30479) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решението 
Рег.бр.60/2002 од 12.11.2002 година, во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го запиша Спорт-
ското друштво школа за фудбал �РИНИА�. 
Работата и активностите на здружението е афирма-

ција на фудбалот кај младата популација, формирање 
на фудбалска школа во која членуваат деца од 6-го-
дишна возраст, промовирање на фудбалот како начин 
на промовирање на здрави генерации и здрав начин на 
живот, дружење на деца од разни етнички групи и сл. 
Седиштето на здружението е во с. Пршовце Општи-

на Теарце, а истото ќе делува на подрачјето на Општи-
на Теарце и пошироко. 
Од Основниот суд во Тетово, рег.бр.60/02.    (30480) 
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С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение II. Ст. бр. 203/02 од 07.11.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �БИЛИКАН� увоз-извоз ц.о. Скопје, со 
седиште на ул. �Маџари 2� бр. 18, со жиро сметка 
40110-601-119617 и регистарска влошка 1-18227-0-0-0  
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот тргов-

ско претпријатие �БИЛИКАН� ц.о. од Скопје се заклу-
чува. 
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.        (29958) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. ст. бр. 359/02 од 07.11.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги �ДАЦ - КОМЕРЦ� Драган ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Герника - 
8� бр. 17, со жиро сметка 300000001020767 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02027130?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги �ДАЦ - КОМЕРЦ� Дра-
ган ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје 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.         (29837) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 362/2002 од 05.11.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало ДЕВИАЛ увоз-извоз ц.о. 
Скопје, со седиште на ул. �Франц Прешерн� бр. 113 и 
жиро сметка 40120-601-56143 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет на РМ, па истата се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (29847) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 287/02 од 05.11.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �МОДИН� Мирослав ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Бел Камен� 
б.б. и жиро сметка 300000000508219 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка 02025463?-8-
03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 

за производство, трговија и услуги �МОДИН� Мирос-
лав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 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.        (29864) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
СТ. бр. 37/2002 од 10.07.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги �АДЕЛИНА� УАЗ-ТЕТОВО 
ул. �Иво Р. Лола� бр. 141, со жиро сметка бр. 41500-
601-39399, што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-51790-0, 
под С. рег. бр. 5115/96 од 10.07.2002 година на Осно-
вен суд Скопје I - Скопје. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Тетово.         (30032) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 
Ст. бр. 283/02 од 11.11.2002 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
промет и услуги �Практикер� Љуна и др. ДОО Битола, 
ул. �Прилепска� бр. 33, трег. 100113724?-3-03-000, со 
дејност трговија и жиро сметка 01013724?-3-03-000 
при Тетекс Кредитна Банка Експозитура Битола, и жи-
ро сметка 220911100405116 при Македонска Банка, 
експозитура Битола. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (30033) 

__________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 193/2002 од 23.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над Трговското друштво за произ-
водство и трговија �Александар Линеја� Велика Живиќ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово со жиро-сметка бр. 
40900-601-49584 при Агенцијата за блокирани сметки на 
РМ и број на рег. влошка 1-68968-000 и С.рег. бр. 863/97 
од 25.02.1997 година на Основниот суд Скопје I- Скопје. 
За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска 

судија и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Михајло Николов-

ски дипл. економист од Куманово, ул. �Тоде Думба� 
бр. 37, тел. бр.070-509-577 и 031-414-784. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања на стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачни права на недвижности на должникот што не се 
запишани во јавните книги (катастар) и разлачни права 
на недвижности што се запишани во јавните книги (ка-
тастар) да ги пријават во рок од 30 дена на стечајниот 
управник по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, а во пријавата да го назначат предметот на 
кој постои разлачно право, начинот и основот за засно-
вање на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник на стечај-
ниот должник. 
Стечајната постапка е отворена на 23.10.2002 годи-

на на кој ден решението и огласот за отворање се ста-
вени на огласна табла на судот. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар што се води при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, јавните книги во кои се запишани 
права на недвижностите (катастарот) како и правата на 
индустриска сопственост. 
Се закажува испитно рочиште на собир на доверите-

лите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените 
побарувања на доверителите и извештајно рочиште на 
собранието на доверителите на кои врз основа на изве-
штајот на стечајниот управник ќе се одлучува за поната-
мошниот тек на постапката за 24.12.2002 година во 9,00 
часот во соба бр. 81/2 на Основниот суд во Куманово.  
Од Основниот суд во Куманово.                     (30451) 
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Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 77/2001 од 23.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија ДСМ Трејд Цицибан ЦО Куманово 
со жиро-сметка бр. 40900-601-39149 при Агенцијата за 
блокирани сметки на РМ и број на рег. влошка 1-
59279-0-0-0 и С.рег. бр. 2249/98 од 16.06.1998 година 
на Основниот суд Скопје I- Скопје. 
За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска 

судија и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Михајло Николов-

ски дипл. економист од Куманово, ул. �Тоде Думба� 
бр. 37, тел. бр.070-509-577 и 031-414-784. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања на стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачни права на недвижности на должникот што не 
се запишани во јавните книги (катастар) и разлачни 
права на недвижности што се запишани во јавните кни-
ги (катастар) да ги пријават во рок од 30 дена на стечај-
ниот управник по објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, а во пријавата да го назначат пред-
метот на кој постои разлачно право, начинот и основот 
за засновање на тоа право како и обезбеденото побару-
вање. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник на стечај-
ниот должник. 
Стечајната постапка е отворена на 23.10.2002 годи-

на на кој ден решението и огласот за отворање се ста-
вени на огласна табла на судот. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар што се води при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, јавните книги во кои се запишани 
права на недвижностите (катастарот) како и правата на 
индустриска сопственост. 
Се закажува испитно рочиште на собир на довери-

телите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавени-
те побарувања на доверителите и извештајно рочиште 
на собранието на доверителите на кои врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за по-
натамошниот тек на постапката за 24.12.2002 година во 
9,00 часот во соба бр. 81/2 на Основниот суд во Кума-
ново.  
Од Основниот суд во Куманово.                     (30452) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд  II. Ст. бр. 470/2002 од 06.11.2002 
година, отворена e стечајна постапка над должникот 
�БОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ� ДООЕЛ  Скопје со се-
диште на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 6, со  жиро сметка 
40100-601-29983, при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет на Репуб-
лика Македонија. 
За стечаен управник се определува Радосав Кипров-

ски од Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 8-3/36. 
 Се повикуваат доверителите во рок од 25 дена да 

ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените 

побарувања на доверителите на ден 11.12.2002 година 
во 12,00 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелацио-
ниот суд во Скопје. 
Да се објави огласот на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�.                                 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (30458) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 308/02 од 25.10.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП �ФИЛИП-98� Боби 
Александар Цветановски Скопје, ул. �Финска� бр. 101-б, 
со жиро сметка 200000027667011 и  регистарска влошка 
02003631?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
�ФИЛИП-98� Боби Александар Цветановски 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.              (30456) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 330/02 од 25.10.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �ХЕРМЕСТ� ЦО експорт-импорт, ул. 
�Вангел Тодоровски� бр. 9/6, со жиро сметка 40100-
601-312378 и  регистарска влошка 1-52045-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата 
не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие �ХЕРМЕСТ� ЦО експорт-импорт од 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (30456) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 341/2002 од 07.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги �РОМА 
АС� Мирче и други ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. 
�Васил Ѓоргов� бр. 20-1/35, и жиро сметка 3000000011-
84115, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, промет и услуги �РО-
МА АС� Мирче и други ДОО експорт-импорт - Скопје, 
ул. �Васил Главинов� бр. 20-1/35, и жиро сметка 3000-
00001184115, се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ�  и 

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

брише од судскиот  регистар кој го води  овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (30474) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 491/2002 година од 06.11.2002 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство услуги, трговија на големо и мало 
�ДАЈКОН� Горица ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. 
�Кузман Ј. Питу� Комплекс Скопјанка, лок-9, и жиро 
сметка 40100-601-411754, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало �ДАЈКОН� Горица ДООЕЛ - Скопје, со седи-
ште на бул. �Кузман Ј. Питу�  Комплекс Скопјанка, 
лок-9 и жиро сметка 40100-601-411754 се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30369) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 361/2002 година од 12.11.2002 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
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пријатие  за градежно занаетчиство, трговија на големо 
и мало и услуги �ПОРОЈПРОЕКТ� ДОО извоз-увоз 
Скопје, жиро сметка 40100-601-411754, и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало �ДАЈКОН� Горица ДООЕЛ - Скопје, со седи-
ште на бул. �Кузман Ј. Питу�  Комплекс Скопјанка, 
лок-9 и жиро сметка 40100-601-411754 се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30369) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 361/2002 од 12.11.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за градежно занаетчиство, трговија на големо и мало и 
услуги �ПОРОЈПРОЕКТ� ДОО извоз-увоз Скопје, со 
седиште на ул. �Разлошка� бр. 9/3-18, со жиро-сметка 
40100-601-86174 и регистарска влошка бр. 1-11935-0-0-
0 при регистарот на Основниот суд во Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за градежно занаетчиство, трговија на големо 
и мало и услуги �ПОРОЈПРОЕКТ� ДОО од Скопје се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар 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.             (30404) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 207/2002 година од 05.11.2002 годи-
на отворената стечајна постапка над должникот АД 
�МЕРКЕЗ� во мешовита сопственост, за угостителство 
и туризам на големо и мало - Скопје, ул. �Славеј Пла-
нина� бб и жиро сметка 40100-601-1044 се запира. 
По запирањето на стечајната постапка, должникот 

повторно го стекнува правото слободно да управува и 
да располага со имотот што влегол во стечајната по-
стапка. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (30437) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 265/02 

од 12.11.2002 година над ТП за угостителство Весела 
Илија Калевска Марија од Битола ул. �1-ва Егејска� бр. 
17, Трег. бр. 01011999?-6-09-000 со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-104243 при Агенцијата за бло-
кирани сметки од Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (30485) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 

31/2002 од 30.10.2002 година над стечајниот должник 
ТП �Лаки� - Охрид со седиште во Охрид на ул. �Ариф 
Мустафа� бр. 63, со бр. на жиро сметка 530-
0004001048-06, со матичен даночен број 402099211038, 
што се води во �Охридска банка� Охрид, отвори сте-
чајна постапка и истата не ја спроведе и ја заклучи по-
ради немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од судскиот регистар при Основниот 
суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                 (30486) 

Со решение Ст. бр. 190/99 од 04/11.2002 година, 
стечајната постапка отворена со решение Ст. бр. 190/99 
од 03.09.2001 година над должникот �Југопромет-Раз-
но� ДООЕЛ Струмица се запира. 
Побарувањето на должникот према неговите долж-

ници �Марјан промет� с. Иловица, Кире Гарванлиев од 
Струмица, Дојранско Езеро Нов Дојран, им се остапу-
ваат на стечајните доверители чии побарувања се утвр-
дени во правниот исплатен ред. 
Побарувањето на должникот према неговиот долж-

ник ДООЕЛ � А Златибор� с. Босилово, по предметот 
И. бр. 2657/01 му се отстапува на доверителот АД �Ју-
гопромет� Струмица. 
Заради намирување на долгот на должникот према 

АД Македонски телекомуникации Скопје РЦ Струми-
ца, му се остапуваат тел. линии на тел. бр. 324-452; 
324-517 и 323-067, а тел. бр. 324-448 му се отстапува на 
Фондот за ПИОМ; 324-781 на АД �Југопромет� 343-
241 на Министерството за здравство и 324-053 на Ми-
нистерството за финансии. 
Незадоволните доверители ова решение можат да 

го напаѓаат со жалба во рок од 8 дена од објавата на ог-
ласот преку овој до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Струмица.                      (30487) 

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

201/2002 од 7.11.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, услуги и 
промет Костоски Венко ППУП СКАНДЕР увоз извоз 
ДООЕЛ Прилеп со седиште на бул. �Гоце Делчев� бр. 
13-а, запишан во регистарска влошка 01009050?-8-03-
000 на Основен суд Битола, со основна дејност друга 
трговија со мешовита стока и со жиро сметка бр. 
41100-601-34602 во Агенцијата за блокирани сметки 
Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за 
покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30488) 

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

202/2002 од 7.11.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за угостителство 
Тони Димче Костовски ЗАНЗИБАР Прилеп ТП со се-
диште на ул. �Бидимаш� бр. 18в запишан во регистар-
ска влошка 01001291?-6-01-000 на Основен суд Битола, 
со основна дејност други угостителски услуги и со жи-
ро сметка бр. . 41100-601-42770 во Агенцијата за бло-
кирани сметки Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за 
покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30489) 

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

197/2002 од 7.11.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Производно трговска услужна задру-
га АСТРА-М увоз извоз Прилеп П.О., запишан во реги-
старска влошка 2-438 на Основен суд Битола, со основ-
на дејност трговија на мало со разни животни проду-
кти, алкохолни пијалаци и производи за домашни по-
треби и со жиро сметка бр. 41100-601-37625 во Аген-
цијата за блокирани сметки Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за 
покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30490) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 160/02 

од 12.11.2002 година, над  Друштво за трговија и услу-
ги Вангел Трајчевски "ЛИМА- МЕР" увоз-извоз, Бито-
ла  ДООЕЛ со дејност трговија на мало и жиро сметка 
500-0000000-234-04 при Стопанска банка АД, Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (30591) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 280/02 

од 12.11.2002 година, над  Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало "БИЗ" ДОО увоз - 
извоз Битола, со дејност угостителска и жиро сметка 
290-2000000550-40 при Тетекс кредитна банка, Скопје, 
филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спро-
веде  и ја зклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (30592) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 78/97 од 20.06.2002 година, стечајната постапка 
над Претпријатие за професионална рехабилитација и 
вработување на инвалиди "Мегабиланс" ДОО Штип и 
Друштво со ограничена одговорност за професионална 
рехабилитација "Мегапром" ДОО Штип се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот Прет-

пријатие за професионална рехабилитација и вработу-
вање на инвалиди "Мегабиланс" ДОО Штип и Дру-
штво со ограничена одговорност за професионална ре-
хабилитација "Мегапром" ДОО Штип да се брише од 
судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                            (30593) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 286/02 

од 12.11.2002 година над  ДООЕЛ "Вч- Комерц" со деј-
ност трговија на мало и жиро сметка 500-000000-2810-
36 при Стопанска банка, АД, Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (30594) 

____________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 360/02 од 25.10.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија, производство и услуги "КОМУНИКАЦИЈА Г-
С" Ставрос и други ДОО експорт-импорт, Скопје со 
седиште на ул. "Јордан Филипов" бр. 2, со жиро сметка 
300000000877498 и регистарска влошка 02014949?-3-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за трговија, производство и услуги "КОМУНИКА-
ЦИЈА Г- С" Ставрос и други 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.             (30533) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. �Дрез-

денска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 
4551/2002 објавува дека  Друштвото за промет, трговија и 
услуги СЕМРАН експорт-импорт с. Визбегово, Скопје, 
ул. �1� бр. 18 и со број на жиро- сметка 200000036089715 
отворена при Стопанска 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.                                              (30395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Л.бр. 268/2002 од 04.11.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие �АЛБА МАК� ДОО експорт-им-
порт Скопје,  ул. �Беровска� бр. 4-4-12, со жиро сметка 
40110-601-58111. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (30398) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 266/2002 од 05.11.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие �Т А Г� ДОО експорт-импорт 
Скопје,  ул. �Атинска� бр. 25, со жиро сметка број 
40120-601-117446. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50-3-4. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (30399) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 280/2002 од 08.11.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало �Д-Ц КО-
МЕРЦ� ЦО Скопје, ул. �22� бр. 1.  
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (30400) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 248/2002 од 23.09.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско услужно претпријатие  �ЛИДА КОМЕРЦ�  
ЦО експорт-импорт Скопје,  ул. �Социјалистичка Зора� 
бр. 34-13, со жиро сметка 40120-601-181663. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

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

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (30401) 
___________  

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4222/02 од 12.09.2002 година, објавува дека  
Друштвото за трговија, производство, угостителство и 
услуги ГРАНД-С  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. �Кемал Сејфула� бр. 17 и жиро сметка 
40100-601-487440 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки, 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 примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (30402) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4953/02 од 15.10.2002 година, објавува дека  
Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-МА 
КОМЕРЦ Македонка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. �П.Ацев� бр. 15-2-10 и жиро сметка 
200000020958-491 при Стопанска банка а.д. 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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (30403) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана  од Штип,  ул. �Кочо 

Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при 
Основниот  суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
842/02, објавува дека  Друштвото за трговија, услуги и 
угостителство Натура Еуро-С ДОО Штип и број на жи-
ро-сметка 220481100233302 отворена при Македонска 
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.                                              (30499) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана дипл.екк. од Штип,  

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 925/2002, објавува дека  Друштвото за произ-
водство,трговија и услуги Тоце-Комерц ДООЕЛ Штип, 
ул. �Борко Левата� бр. 17 и со број на жиро-сметка 
41400-601-22251 отворена при ЗПП Штип, е во ликви-
дација.  
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.                                              (30500) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана дипл.екк. од Штип,  

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 912/2002, објавува дека  Друштвото за трговија 
и услуги МТ-Промет  ДООЕЛ увоз-извоз Струмица со 
жиро сметка 280-0200000113-17 при Алфа банка АД 
Скопје и со број на жиро-сметка 200000012348771 
отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликви-
дација.  
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.                                              (30501) 

Ликвидаторот Балова Снежана дипл.екк. од Штип,  
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 903/2002, објавува дека  Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Жаркони-Маг ДООЕЛ увоз-
извоз М.Каменица и со број на жиро-сметка 2000000-
21111751 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 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (30502) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л.бр. 222/02 од 13.11.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за производство, 
трговија, транспорт и шпедиција Манов компани п.о. 
експорт-импорт Штип, истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за 

производство, трговија, транспорт и шпедиција Манов 
компани п.о. експорт-импорт Штип, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

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

 Од Основниот суд во Штип.                           (30503) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л.бр. 216/02 од 07.11.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ПАНЧЕР ДООЕЛ Виница, истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ПАНЧЕР ДООЕЛ Виница 
се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

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

 Од Основниот суд во Штип.                           (30504) 
___________ 

 
Ликвидаторот Гордана Лукарова од Радовиш,  ул. 

�Вељко Влаховиќ� бр. 2/8, Штип, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд во Штип, со решение П. 
трег. бр. 843/02 од 03.10.2002 година, објавува дека  
Друштвото за производство, услуги и трговија БОЈС-К3 
Гордана Лукарова и др. увоз-извоз јтд Радовиш, ул. 
�Вељко Влаховиќ� бр. 2/8 и жиро сметка бр. 41310-601-
34457 отворена во ЗПП филијала Радовиш, е во ликви-
дација.  
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.                                              (30505) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение Л. бр. 265/2002 год., од 01.11.2002 год., е 
отворена ликвидациона постапка над Претпријатието 
за промет на големо и мало �МАИР-ЕН КОМЕРЦ� ЦО 
увоз извоз - Скопје, ул. �Македонско косовска брига-
да� бр. 30/30 и жиро сметка 40100-601-198176. 
За ликвидатор се определува лицето Мито Арми-

новски од Скопје, ул. �Петар Манџуков� бр. 23-б. 
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Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања, во рок кој не може да биде подолг од три ме-
сеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (30461) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I Л. бр. 191/2002 г., од 10.10.2002 год., обја-
вува дека над Претпријатието за производство, тргови-
ја на големо и мало и услуги �МОНИ ПРОМ� експорт 
импорт - Скопје, ул. �Бутелска� бр. 4/12 и ж-сметка 
40100-601-289821. 
За ликвидатор се определува лицето Костова Рајна 

од Скопје, ул. �Драгиша Мишковиќ� бр. 5-1/6. 
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.         (30510) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

од П. Трег. бр. 978/02 од 1.11.2002 година, е отворена 
ликвидациона постапка поднесена од Тргомак ДОО 
Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот 
не располага со имот за покривање на трошоците во 
постапката. 
Ликвидационата постапка над Тргомак ДОО Штип 

се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                           (30581) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

од П. Трег. бр. 979/02 од 1.11.2002 година, е отворена 
ликвидациона постапка поднесена од Мапром Македон-
ка Општествен стандард и трговија ДООЕЛ Штип, но 
истата не се спроведува бидејќи должникот не располага 
со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Мапром Македонка 

Општествен стандард и трговија ДООЕЛ Штип се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                           (30582) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3687/2002 од 03.09.2002 година во регистар-
ската влошка бр. 02012427?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија на големо и мало ПИНКИ Сто-
јанка ДООЕЛ Скопје ул. �Гоце Стојчевски� К2/42. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Евантија 

Љољу Демирџиева. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3687/2002.           (27086) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 118/02 од 06.11.2002 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, про-
мет и услуги Евростил ДООЕЛ експорт-импорт Коча-
ни, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во по-
стапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Евростил ДООЕЛ експорт-
импорт Кочани се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (29984) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II Л.бр.268/02 од 17.10.2002 година е отворена ли-
квидациона постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија и услуги �МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ� прет-
пријатие 1 ДОО увоз-извоз од Скопје, бул. �Партизански 
одреди� бр. 125 и жиро сметка 40100-601-386701. 
За ликвидатор се определува лицето Катица Виде-

ска од Скопје, со стан на ул. �Наум Чакарев� бр. 29.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30029) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I Л.бр.193/2002 од 02.07.2002 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги �ДОНАМАК� 
експорт-импорт ЦО - Скопје, со седиште на бул. �АС-
НОМ� бр. 6/16 и жиро сметка 40100-601-318826. 
За ликвидатор се определува лицето Билјана Јан-

дриовска од Скопје, ул. �Пајко Мало� бб. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикува доверителите да ги пријават своите поба-
рувања во рок кој неможе да биде подолг од три месе-
ци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30030) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива, м.в. �Ор-
лајчинја� КП бр. 489/6, класа 2, со површина од 760 м2, 
КО Волково, сопственост на Груеска Олга од Скопје бул. 
�АСНОМ� бр. 16/1-2, врз основа на поседовен лист брoj 
566 од 08.11.2002 година, за цена од 202.290,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18.
                          (30198) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште кое во катастар-
ската евиденција е заведено како КП 316/1, план 2, ски-
ца 9, нива, класа 3, во м.в. �Чаушница�, КО Идризово, 
со површина од 2069 м2, сопственост на Денчовски 
Грозде од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 
450.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, сосопствениците и за-

едничките сопственици чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство при купувањето. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Снежана Бубевска, бул. �Јане Сандански� бр. 
24, лок. 5, Скопје.          (30218) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, 

К.П. бр. 2180, план 64, скица 506, м.в. �Под Село�, 
култура- лозје, класа 3, со вкупна површина од 7.530 
м2, во сопственост на Блажо Палитов од Кавадарци, 
евидентирано во Поседовен лист бр. 851, издаден од 
Државниот завод за геодетски работи, одделени за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 120.000,00 
денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое 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 првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (30353) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, заведено во имо-
тен лист бр. 302 за КО Канатларци, парцела 1513, м.в. 
�Муаремов бунар�, нива класа 3, со површина од 1495 
м2, парцела бр. 1917, дел 2, м.в. �Тепедџик�, нива класа 
4, со површина од 2810 м2, парцела бр. 2248, м.в. �Се-
феров бунар�, нива класа 3, со површина 2985 м2, пар-
цела бр. 2249, м.в. �Сеферов бунар�, шума класа 3, по-
вршина 957 м2, парцела бр. 2250, м.в. �Сеферов бунар�, 
нива класа 3, со површина 1743 м2, или вкупна повр-
шина од 9990 м2, сопственост на Петрески Петре од 
Прилеп, ул. �Бистра Планина� бр. 21. Купопродажната 
цена изнесува 25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците 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 прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифов-
ски� бр. 8, Прилеп.                        (30481) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепели-
ште, една идеална половина од парцела бр. 1023/1, во 
м.в. �Чука�, нива со површина од 9851 м2, сопственост 
на Стојимов Илчо од Неготино, ул. �Васка Калајџиска� 
бр. 34. Цена на продажба 18.000, 00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (30482) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепели-
ште, една идеална половина од парцела бр. 703, во м.в. 
�Ада�, нива 2 класа, со површина од 1750 м2, една иде-
ална половина од парцела бр. 703, во м.в. �Ада�, нива 
класа 1, со површина од 2900 м2, сопственост на Цве-
тков Живко од с. Пепелиште, Неготино. Цена на про-
дажба 1.500 евра. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (30483) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 3173/4 и 3173/5, нива од 1 класа, на м.в. �Бунарче�, 
со површина од 273 м2, по П.Л. бр. 6963, за КО Гости-
вар, сопственост на Дешати Абдулнеќи од Гостивар, за 
купопродажна цена од 250.000,00 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, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.           (30506) 

__________ 
 

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од нед-
вижен имот-ливада, класа 5, со површина од 1843 м2, 
на К.П. бр. 716/3 во Скопје, КО Мралино, во м.в. �Бела 
Земја�, сопственост на Перушески Миле, со живеали-
ште на ул. �Петар Попарсов� бр. 19/2-11, Скопје, по це-
на од 310.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
тво за купување на земјиштето. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петар Митков, бул. �Јане Сандански� бр. 7, 
л. 19, Скопје.           (30369) 

__________ 
 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 
1170, нива петта класа, во м.в. �Димкови ораси�, со по-
вршина од вкупно 5619 м2, КО Горно и Долно Ориза-
ри, дека сосопствениците на наведената парцела Јанева 
Душанка, ул. �11 Октомври� бр. 42 и Калакова Елица, 
бул. �Босна и Херцеговина� бр. 183 А, ја продаваат на-
ведената парцела по цена од 220,00 денари по м2.  
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделското земјиште, потребно е во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат ку-
попродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.                                                   

                                                                            (30388) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Список на лица на кои со решение на министерот за 

образование и наука им е поништена одлуката за приз-
навање на нивните високообразовни квалификации, 
стекнати во странство и тоа: 

 
1. Исмаил Руфат Османи 
2. Незиктер Исмаил Османи 
3. Ерол Ферит Садулаи 
4. Насер Назми Демири 
5. Ибадет Тефик Фера 
6. Јасминка Ангеловска 
7. Бејтула Раиф Камбри. 
 

        Бр. 09-4090/24                    
19 ноември 2002 година     Раководител на сектор, 
              Скопје          проф. д-р Владимир Ортаковски, с.р. 
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Пасош бр. 1177242/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Исени Даут, с. Раовиќ, Скопје.               (30408) 
Пасош бр. 1524762/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Стојков Трајан, ул. "Антон Попов" бр. 128-б, Ско-
пје.                                                                    (30411) 
Пасош бр. 906484/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Ангелоски Марко, МНАПО бр. 4/1-6, Скопје.     (30445) 
Пасош бр. 1724047 издаден од СВР-Скопје на име 

Мијалков Владимир, ул. "Народен фронт" бр.5, Скопје.
                                                                    (30447) 
Пасош бр. 1277408 на име Маргарита Лимани, блок 

82 Б-А 1 бр. 12, Тетово.                                     (29516) 
Пасош бр. 1680078 издаден од СВР-Скопје на име 

Дупљак Фарук, ул. "Б. Паравиќ" бр.70,Скопје.   (30448) 
Пасош бр. 1205766/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Станковска Сузана, ул. "2" бр.28, с. Трубарево, 
Скопје.                                                                    (30463) 
Пасош бр. 1161794 издаден од СВР-Велес на име 

Мифтаров Мунир, с. Д. Јаболчиште, Велес.        (30471) 
Пасош бр. 1523613 издаден од СВР-Скопје на име 

Ѓоко Митревски, ул. "Серава" бр. 81-б,Скопје.   (30484) 
Пасош бр. 1710738 издаден од СВР-Скопје на име 

Шабан Фејзула, ул. "Тале Христов" бр. 3/25, Скопје.                                                                    Чекови од тековна сметка бр. 05994754 од бр. 0001-
005837305 до бр. 0001005837324 издадени од Комер-
цијална банка на име Белчев Ристо,Скопје.        (30495) 

         (30507) 
Пасош бр. 1192493 издаден од СВР-Скопје на име 

Апостолска Сузана, ул. "Наум Охридски" бр.19, Ско-
пје.                                                                    (30508) 
Пасош бр. 1776082 издаден од СВР-Скопје на име 

Етеми Екрем, ул. "Пере Тошев" бр. 34,Скопје.   (30509) 
Пасош бр. 550857/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Милески Благоја, ул."Јужноморавски бригади" бр. 14-
а, Скопје.                                                     (30513) 
Пасош бр. 1444012 издаден од СВР-Скопје на име 

Ивана Дамевска, ул. "Копачка" бр. 4,Скопје.      (30516) 
Пасош бр. 1740200 на име Трајкова Ѓурѓа, ул. 

"Маршал Тито" бр. 180/18, Струмица.                 (30439) 
Пасош бр. 1412886 издаден од СВР-Охрид на име 

Џафер Мустафа, ул. "Н.П.Русински" бр. 40, Охрид. 
                                                                    (30554) 
Пасош бр. 0304106 на име Шефит Велија, с. Вејце, 

Тетово.                                                                    (30556) 
Пасош бр. 0863276 на име Кркути Мине, Дебар. 
                                                                    (30559) 
Пасош бр. 1454248 издаден од СВР-Скопје на име 

Ељхам Шехи, с. Блаце, Скопје.                       (30560) 
Пасош бр. 1143677 на име Меваип Раман, с. Градец, 

Гостивар.                                                     (30564) 
Пасош бр. 0219057 на име Љата Мирветко, Дебар. 
                                                                    (30565) 
Пасош бр. 1500378 на име Ринуш Уштеленца, Де-

бар.                                                                    (30566) 
Пасош бр. 878159 на име Јакуб Абдија, с. Речане, 

Гостивар.                                                                  (14526) 
Пасош бр. 1498061 на име Сузана Димитрова, ул. 

"Кирил и Методи" бр. 34, Виница.                        (30651) 
Пасош бр. 1532509 издаден од СВР-Скопје на име 

Стефан Стојановиќ, ул."А. Димов" бр. 8/2-2, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Ѓорѓиев Јован, ул. "Парти-
занска" бр. 30, Гевгелија.                              (30371)        (30600) 

Пасош бр. 760292/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Паневска Босилка, ул. "Октомвриска Револуција" 
бр. 19/2-8, Куманово.                               (30602) 
Пасош бр. 1451665/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Дритон Шерифи, ул. "Џон Кенеди" бр. 9-а/2-9, 
Скопје.                                                                    (30603) 
Пасош бр. 1252741/99 издаден од СВР-Велес на име 

Бајрам Фејзов, ул. "Б. Каракостев" бр.159, Велес.                                                                     
Работна книшка на име Мехмеди Наѕиф, с. Строго-

миште, Кичево.                                             (30377) 
       (30614) 

Пасош бр. 1708210/02 издаден од СВР-Скопје на 
име Есат Ќамуран, бул. "Партизански Одред" бр. 10/6, 
Скопје.                                                            (30616) 
Пасош бр. 149120/94 издаден од СВР-Велес на име 

Златибор Давчев, ул. "Титовоужичка" бр. 28, Велес.                                                                     Работна книшка на име Стевка Ристеска, Скопје. 
       (30620) 

Пасош бр. 1059315/98 издаден од СВР-Скопје на 
име Стојче Живановски, ул. "Будимпештанска" бр. 9-б, 
Скопје.                                                                    (30627) 

Пасош бр. 0016872 на име Мицев Тушо, ул. "Дими-
тар Влахов" бр. 38, Гевгелија.                       (30642) 
Пасош бр. 186138/94 на име Милуновиќ Зоран, ул. 

"Арсение Јовков" бр. 27, Струга.                       (30643) 
Пасош бр. 1325038/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Арјан Реџепи, ул. "О. Чопела" бр. 91, Скопје. 
                                                                    (30650) 
Пасош бр. 1608437 издаден од СВР-Скопје на име 

Ана Чушкова, ул. "Мраморец" бр.7-а, Скопје.    (30655) 
Пасош бр. 957166/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Сулејмани Вели, ул."Х. Халимиќ" бр.7, Скопје. (30657) 
Чекови од тековна сметка бр. 11939097 од бр. 751-

217 до бр. 751222 и бр. 751215 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Паунова Невенка, Ско-
пје.                                                                    (30449) 
Чекови од тековна сметка бр. 2538947 со бр. 54893-

43 и бр. 5489344 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Георгиевски Илија,Скопје.         (30450) 
Чекови од тековна сметка од бр. 0123000137176 до 

бр. 0123000137186 (10) чека издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Стојан 
Димовски, Охрид.                              (30465) 

Чекови од тековна сметка бр. 4253364 од бр. 19767 
до бр. 19771 и бр.  812879 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Чалоски Кирило, Скопје. 

                                                                    (30535) 
Чекови од тековна сметка бр.2376334 од бр. 39161-

52 до бр. 3916162 и  бр. 469646 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Шилев Ѓорѓе, Скопје.   (30579) 
Чекови од тековна сметка бр. 4962932 од бр. 585777 

до бр. 585788 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Елизабета Димоска,Скопје.        (30580) 
Чекови од тековна сметка бр. 10838-72 со бр. 885-

376 и бр. 928561 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Блажевска Елизабета, Скопје.      (30596) 
Чекови од тековна сметка бр. 12879395 со бр. 5856-

603 и бр. 5856604 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ајдаровски Нуи, Скопје.               (30604) 
Чекови од тековна сметка бр. 5359336 од бр. 620144 

до бр. 620155 и бр. 593429 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Клинчаров Миле, Скопје.                                

       (30640) 
Чекови од тековна сметка бр. 8961/65 (4) чека 

издадени од Охридска банка АД Охрид на име Ристе-
ски Илија, ул. "Егејска" бр. 5-3/1, Охрид.           (30653) 
Работна книшка на име Петрески Марјанчо, с. 

Лескоец, Охрид.                                                     (30364) 
Работна книшка на име Павловски Салтир, с. Кар-

пош бр. 1/11, Куманово.                              (30365) 
Работна книшка на име Цинцовска Соња, с. Разлов-

ци, Делчево.                                                     (30366) 
Работна книшка на име Стојковска Марија, Мак. 

Каменица.                                                     (30368) 

Работна книшка на име Узунов Митко, ул. "Прво-
мајска" бр. 12, Богданци.                              (30372) 
Работна книшка на име Али Алиу, с. Арвати, Ре-

сен.                                                                    (30374) 
Работна книшка на име Мамуди Ирфан, с. Коро-

шишта, Струга.                                                     (30376) 

Работна книшка на име Јакуп Јакупи,Тетово.  (30380) 
Работна книшка на име Веланоска Савица, Тетово.

                                                                    (30381) 
Работна книшка на име Вршкоски Стојче, с. Беров-

ци, Прилеп.                                                     (30385) 

                                                                    (30405) 
Работна книшка на име Кука Тома,Богданци. (30406) 
Работна книшка на име Бесим Рустеми, Тетово. 
                                                                    (30416) 
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Работна книшка на име Синиша Митровиќ, Скопје.

                                                                    (30420) 
Работна книшка на име Марица Спасовска, с. Стај-

ковци, Скопје.                                             (30421) 
Работна книшка на име Стојанов Борче, ул. "Прво-

мајска" бр. 11, Штип.                                      (30427) 
Работна книшка на име Чавдарова Антигона, 

Богданци.                                                     (30430) 
Работна книшка на име Каревска Татијана, Скопје.

                                                                    (30453) 
Работна книшка на име Трајковска Јагода, Скопје.

                                                                    (30454) 
Работна книшка на име Перо Стојановски, Скопје.

                                                                    (30455) 
Работна книшка на име Александар Георгиевски, 

Скопје.                                                                    (30457) 
Работна книшка на име Анета Дунчевиќ, ул. "15" 

бр. 33 с. Јурумлери, Скопје.                       (30464) 
Работна книшка на име Михајлоски Стојче, с. Доб-

роште, Тетово.                                             (30473) 
Работна книшка на име Спировски Синиша, Скопје.

                                                                    (30514) 
Работна книшка на име Русе Ангеловски, Скопје. 
                                                                    (30519) 
Работна книшка на име Исеновски Џевад, Скопје. 
                                                                    (30520) 
Работна книшка на име Младеновски Игор, Скопје.

                                                                    (30521) 
Работна книшка на име Кираца Ефремова, Скопје.

                                                                    (30522) 
Работна книшка на име Вица Велковска, с. Кадино, 

Скопје.                                                             (30525) 
Работна книшка на име Златко Марковски, Скопје.

                                                                    (30526) 
Работна книшка на име Ленче Васкова Мозес, Ско-

пје.                                                                    (30527) 
Работна книшка на име Камбер Зељбихар, с. Блаце, 

Скопје.                                                            (30528) 
Работна книшка на име Атанасовска Искра, Скопје.

                                                                    (30529) 
Работна книшка на име Спасовска Доста, Скопје. 
                                                                    (30530) 
Работна книшка на име Митева Даниела, Кочани. 
                                                                    (30542) 
Работна книшка на име Дејанова Жаклина, ул. "Х. 

Карпош" бр. 10, Кочани.                              (30543) 
Работна книшка на име Димовска Радмила, Скопје.

                                                                    (30544) 
Работна книшка на име Русева Славица, ул. "Воден-

ска" бр. 9, Гевгелија.                                      (30547) 
Работна книшка на име Максут Ибраим, Скопје. 
                                                                    (30599) 
Работна книшка на име Екрем Мустафа, Скопје. 
                                                                    (30601) 
Работна книшка на име Ацеска Љубица, Тетово. 
                                                                    (30611) 
Работна книшка на име Недев Милан, ул. "Радњан-

ска" бр. 47, Демир Хисар.                              (30618) 
Работна книшка на име Клинчарова Виолета, ул. 

"8-ми Ноември" бр. 70, Неготино.               (30619) 
Работна книшка на име Илиевски Зафир, Скопје. 
                                                                    (30621) 
Работна книшка на име Зеќири Енвер, с. Челопек, 

Тетово.                                                            (30629) 
Работна книшка на име Божиновски Станко, ул. 

"Васко Карангелски" бр. 9, Куманово.        (30631) 
Работна книшка на име Исмаили Бакија, с. Матејче, 

Куманово.                                                     (30632) 
Работна книшка на име Демјански Дејан, Берово. 
                                                                    (30637) 
Работна книшка на име Џемаил Ќазим, Скопје. 
                                                                    (30646) 
Работна книшка на име Нехаљ Алија,Скопје. (30647) 
Работна книшка на име Мустафа Сејдија, Скопје. 
                                                                    (30648) 
Работна книшка на име Скендер Сејди, Скопје. 
                                                                    (30649) 

Чековна картичка бр. 12046/01 издадена од Охрид-
ска банка АД Охрид на име Велјаноски Никола ул. 
"Марко Цепенков" бр. 5, Охрид.                (30654) 
Воена книшка на име Стеваноски Свето, Тетово. 
                                                                    (30470) 
Воена книшка на име Марковски Звонко, ул. "Б. 

Чушкар" бр. 3, Куманово.                              (30538) 
Воена книшка на име Величковски Стојанче, ул. 

"Ужичка" бр. 14, Куманово.                       (30539) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од 

ОУ "Петар Здравковски Пенко" на име Ељмедине Ид-
ризалари, Скопје.                                             (30361) 
Свидетелство од 2 одделение на име Јованов Лазар, 

с. Липовиќ, Радовиш.                               (30370) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зелије Алији, 

с. Слатино, Тетово.                                      (30379) 
Свидетелство на име Кадриа Фатиме, с. М. Речица, 

Тетово.                                                             (30413) 
Свидетелство на име Татјана Трпковска, Тетово. 
                                                                    (30414) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мизими Исма-

ил, Тетово.                                                     (30415) 
Свидетелство на име Димковска Лила, Куманово. 
                                                                    (30422) 
Свидетелство од 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Каик Коница" на име Сизане Демири, Куманово. 
                                                                    (30424) 
Свидетелство на име Иван Алексов,Кочани. (30426) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Ефтимова 

Верка, Радовиш.                                             (30428) 
Свидетелство на име Реџепи Шериф, Велес. (30431) 
Свидетелство на име Фератова Емрула,Велес.(30432) 
Свидетелство на име Ахмедов Џеваир,Велес. (30433) 
Свидетелство на име Митревски Ѓоко,Велес. (30434) 
Индекс бр.3673 издаден од Факултет за физичка 

култура Скопје на име Русески Марко, Куманово. 
                                                                    (30395) 
Свидетелства од. 1, 2, 3 и 4 година гимназија на име 

Нешкевска Лидија, Берово.                       (30467) 
Свидетелство од 8 одделение на име Халиме Исма-

ни, с. Камењане, Тетово.                              (30469) 
Свидетелство за завршен  втор степен издадено од 

ГМЦ " Чеде Филиповски Даме" Скопје на име Гур-
мешев Сашо, Скопје.                              (30532) 
Свидетелство од 8 одделение на име Љутвија Арзи-

хан, с. Челопек, Тетово.                              (30533) 
Свидетелство на име Исљаки Исак, с. Арачиново, 

Скопје.                                                                    (30540) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рашидова Ѓул-

џан, Штип.                                                     (30545) 
Свидетелство од 8 одделение на име Митевска 

Душка, с. Ратавица, Пробиштип.                       (30546) 
Свидетелство од 8 одделение на име Велкоска Ил-

ка, Прилеп.                                                     (30551) 
Свидетелство на име Самет Исаков, с. Сливник, Ве-

лес.                                                                    (30607) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. 

Охридски" на име Гулески Љубе, Прилеп.          (30610) 
Свидетелство на име Анастасова Ј. Стана, с. Гра-

довци, Кочани.                                                     (30612) 
Свидетелство на име Ристова Андријана, Штип. 
                                                                    (30613) 
Свидетелство од 8 одделение на име Тодоров Сто-

јан, с. Ракитец, Радовиш.                              (30617) 
Свидетелство на име Аседин Узеири,Дебар. (30628) 
Свидетелство и диплома на име Голубовиќ Габрије-

ла, ул. "3-та МУБ" бр. 164, Куманово.       (30630) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ за  

возрасни-Скопје на име Серафимовски Љубиша, Ско-
пје.                                                                    (30633) 
Свидетелство на име Агрон Сулејмани, Куманово.

                                                                    (30634) 
Свидетелство на име Бистра Геринска,Берово. (30636) 
Индекс бр.12544 издаден од Филолошки факултет 

на име Наташа Василевска, Скопје.               (30523) 
Индекс бр. 5546 издаден од Архетектонски Факул-

тет Скопје на име Ристоски Ѓорѓи,Тетово.         (30626) 
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Диплома на име Јоксимоски Симо,Гостивар.(30378) 
Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"-

Скопје на име Алексиќ Горан, Скопје.          (30409) 
Диплома за зидар на име Изејроски Брајам,с Плас-

ница, Мак. Брод.                                             (30412) 
Диплома на име Дончевски Златко, с. Мачево, Бе-

рово.                                                                    (30425) 
Диплома на име Стефанова Евица,Радовиш. (30429) 
Диплома од гимназија на име Нешкевска Лидија, 

Берово.                                                                    (30466) 
Диплома на име Митева Благица, ул. "В. Главинов" 

бр. 20, Штип.                                             (30468) 
Диплома издадена од Трговското училиште "Цве-

тан Димов"-Скопје на име Поповски Роберт, Скопје.                                                                     

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр.121826 за златарски дуќан издадено од Собрание на 
општина Центар на име Абдул Зекирија, ул. 
"Александар Бујнов" бр. 2/7, Скопје.               (30423)        (30512) 

Диплома издадена од "Наце Буѓони"-Куманово на 
име Бакији Исмаил, с. Матејче, Куманово.         (30541) 
Диплома на име Ржарова Маја, ул. "К. Јосифов" бр. 

59, Велес.                                                     (30548) 
Диплома на име Варошлиски Оливер, кеј. "19-ти 

септември" бр. 3, Прилеп.                              (30550) 
Диплома на име Димитровски Горан, с. Ерџилија, 

Св. Николе.                                                     (30615) 
Диплома на име Тасевски Данче, ул. "И. Тричков" 

бр. 9, Куманово.                                             (30635) 
Диплома за завршено средно училиште на име Вла-

димир Џиладноков, Штип.                      (30638) 
Здравствена книшка на име Солзовски Тони, Бито-

ла.                                                                    (30375) 
Здравствена книшка на име Сулејман Љатив, с. Бу-

залково, Велес.                                             (30382) 
Здравствена книшка на име Бајрамова Бахар, Велес.

                                                                    (30383) 
Здравствена книшка на име Борис Николовски, Ве-

лес.                                                                    (30435) 
Здравствена книшка на име Луткова Елица, Велес.

                                                                    (30436) 
Здравствена книшка бр. 26107 на име Јусуфоска 

Ќамиле, с. Белушино, Крушево.                       (30536) 
Здравствена книшка бр. 69337 на име Исљамоска 

Мирјета, с. Норово, Крушево.                       (30537) 
Здравствена книшка на име Наџија Ризова, Велес.

                                                                    (30549) 
Здравствена книшка на име Настова Викторија, Ве-

лес.                                                                    (30608) 
Лична карта на име Стојковска Марија, Мак. Каме-

ница.                                                                    (30367) 
Лична карта на име Ремзи Реџепи, Тетово.    (30534) 
Даночна картичка бр. 4030990114766 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Лонза комерц, 
Скопје.                                                             (30238) 
Даночна картичка бр. 5030992121615 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Фризер Маре, 
Скопје.                                                             (30357) 
Даночна картичка бр. 4030996168477 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Борнасо П, 
Скопје.                                                                    (30358) 
Даночна картичка бр. 4030991186965 издадена од 

УЈП на име АГНИ ДОО, Скопје.               (30362) 
Даночна картичка бр. 4026995104079 издадена од 

Управа за приходи на име Трајаноска Нада ТД ЛУНА, 
Струга.                                                            (30391) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи 

на име фризерски салон-МОНЕЛ Чипова Станка, Гев-
гелија.                                                             (30440) 
Даночна картичка бр. 5008997104920 издадена од 

Управа за приходи на име Алими Адем,Дебар.  (30441) 
Даночна картичка бр. 4030992209098 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Прмих ДОО-
ЕЛ, Скопје.                                                     (30442) 
Даночна картичка бр. 4030999363360 издадена од 

Управа за јани приходи-Скопје на име ТОИФОР Карл 
и Кау, Скопје.                                             (30475) 
Даночна картичка бр. 4030001425367 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Пауер НЕТ, 
Скопје.                                                             (30476) 
Даночна картичка бр. 4030991148680 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име СОФИ - 21, 
Скопје.                                                                    (30531) 

Даночна картичка бр. 4030993194981 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Емидар, Ско-
пје.                                                                    (30562) 
Даночна картичка бр. 4027994112139 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име "Клико-Градба" ДО-
ОЕЛ Клисарова Данка, с. Куклиш, Струмица.    (30639) 
Даночна картичка бр. СБ 0037187 на име Шабани 

Кемал, с. Туин, Кичево.                                          (30644) 
Решение за одобрување на увоз на оделни стоки 

бр.1011-6613/1 издадено од Министерство за Економи-
ја Скопје на име "Конто" ДООЕЛ,Струмица.      (30407) 

Одобрение  за посредување во надворешно-тргов-
скиот промет бр. 0705-8358/2 издадено од Министерст-
во за економија-Скопје на име Рафинерија на нафта АД 
"ОКТА", Скопје.                                (30460) 
АДР  дозвола бр. 1685 издадена од Министерство за 

сообраќај и врски Скопје на име Илиевски Ласте, ул. 
"Јабланица" бр. 3, Битола.                            (30652) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, ул. �Орце Николов� бб - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-63/147 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ТРЕТ ПАТ 

 
1. Предмет на јавното барање е набавка на: 
1.1. Мазут           тони 4900 
1.2. Масло за ложење ЕЛ  тони 1260 
2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена  без пресметана царина и акциза  со посебно 

искажан ДДВ,  
- начин и услови на плаќање, 
- квалитетот на понуденото средство да е во соглас-

ност со важечки стандарди, 
- гарантен рок, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака. 
3. Придружна документација 
Кон понудата,  понудувачот е должен да достави  

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки - (пречистен текст)  во оригинални примероци 
или заверени  кај нотар:  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва,  

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или  
ликвидација, 

- доказ од надлежниот орган дека со  пресуда не е  
му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење 
на дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци  оригинал или заверена од нотар. 
- гаранција за учество на набавката во висина од 5% 

од вкупната вредност на понудата.  
4. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

се следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), 
рок на испорака (5 поени) и начин на плаќање (5 поени). 

5. Начин и рок за доставување на понудата. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на 

објавувањето на барањето во дневниот печат и  �Службен 
весник на РМ�, а јавното отворање на понудите, во прису-
ство на понудувачите ќе се одржи на 4.12.2002 година во 
10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.  
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Понудите се доставуваат на адреса: Министерство 

за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта 
или преку архивата на Министерството. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на овој повик.. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака �понуда�, и бројот на 
списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на понудувачот. 

6. Понудите кои нема да бидат  доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат.   

 Дополнителни информации можат да добијат на 
телефон:  02/282-341. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 39/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Колективно осигурување на припадниците на Мини-

стерството за внатрешни работи од последици на смрт 
поради несреќен случај, траен инвалидитет и смрт од бо-
лест во 5 степени на ризик за период: 2002-2003 година. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јават и група на по-
нудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно осигурувачот. 
2. Висина на месечна премија и висината на осигу-

рителната сума по осигурено лице. 
3. Рок на исплата на осигурената сума. 
4. Гаранција за исплата во назначениот рок. 
5. Начин на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која понудувачот, во 

согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задолжително 
треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- висина на премија                                 35 бода, 
- висина на осигурената сума                35 бода, 
- рок на исплата на осигурената сума   20 бода, 
- начин на плаќање                                 10 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важност на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 09.12.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната  придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања  можат да се добијат 
на телефон 142-251. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Народ-
на банка на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/11-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби  
1.1. Набавувач на отворениот повик е НБРМ. 
1.2. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за вршење на екстерни ревизорски услуги за го-
дишните сметки за 2002, 2003 и 2004 година. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс). 
2.2. Преглед на работите што ќе се вршат, опис и 

пристап и фазите по кои ќе се одвива ревизијата. 
2.3. Резиме на персоналот кој ќе ја извршува реви-

зијата и бројот на работни часови потребни за вршење 
на ревизија. 

2.4. Цена со сите даноци и давачки во денари. 
2.5. Начин на плаќање. 
2.6. Референтна листа во други централни банки 

(писмена изјава од истите дека е вршена ревизија пре-
ведена на македонски и заверена кај нотар). 

- Имиња на најмалку 3 (три) референци со кои 
НБРМ ќе може да контактира (со име на банка, адреса 
и телефонски број). 

3. Задолжителна придружна документација 
3.1. Извод од регистрација на дејности. 
3.2. Документ за бонитет (позитивен). 
3.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација. 
3.4. Доказ од надлежен орган дека со правосилна 

пресуда не му е изречена мерка за безбедност-забрана 
за вршење на дејност. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките 3.3, 3.4 и 3.5 да не се по-

стари од 6 месеци. 
Документите да се оригинални или заверени кај но-

тар. Документите не се враќаат. 
4. Критериуми за оценка на понудувачите се: 
- цена и начин на плаќање, 
- рок за извршување на ревизијата, 
- референтна листа, 
- персонал назначен во тимот за ревизија. 
5. Рок и начин на доставување на документација 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 

28.11.2002 година (четврток) до 10.00 часот, во архива-
та на Народна банка на Република Македонија. 
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2. Понудата во согласност со член 55 од ЗЈН може 
да се достави на адреса: Народна банка на Република 
Македонија, ул. �Комплекс банки� бб - Скопје, по по-
шта или да се предаде во архивата на Народна банка на 
Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 
28.11.2002 година. Понудите кои ќе пристигнат или би-
дат доставени по истекот на дадениот рок, нема да би-
дат разгледувани. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
28.11.2002 година во 10,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, Комплекс бан-
ки бб - Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид 
за разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на овој отворен повик. 
Понудувачот може да поднесе само една понуда со 

една варијанта. 
7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 

би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два  затворени и запе-
чатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи пону-
дата и да носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик да ја содржи документацијата и да носи ознака 
�документација�  и точната адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија� 
- Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-119/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

119/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври�, бр. 9 Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е изведување на челич-
но монтажерски работи за реализација на објектот ТС 
400/110кV �Скопје 5� и тоа: 

- изработка и монтажа на челична конструкција за 
портали. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 21/2002).  

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во предме-

рите и проектната документација. Проектната доку-
ментација се става на увид, а предмерите заинтересира-
ните понудувачи, можат да ги подигнат во просториите 
на АД �ЕСМ� - Скопје, подружница �Електропренос�, 
ул. �11 Октомври�, бр. 9, кат 1, соба 6, од 7,30 часот до 
9,30 часот. Контакт телефони: за технички дел 02 149-
165; комерцијален дел 149-127. 

2.2. Тендерската документација содржи некои изме-
ни во однос на претходниот пат, заради тоа заинтереси-
раните понудувачи задолжително да ја подигнат. 

2.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката - не е дозволена делумна понуда. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи на работите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документација-
та за која се поднесува понуда, како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 од 
ЗЈН), на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со по-
себно искажан ДДВ и вкупната вредност на понудата. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4 Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики  на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 
21 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок за завршување на 
работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудата треба да  содржи податоци за потек-

лото на репроматеријали и обезбеденост со соодветни 
атести кои треба да се достават. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

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

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција, Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува, доказ од надлеж-
ната институција дека не е во обврска да изготвува ре-
визорски извештај и во исто време доставува друг со-
одветен документ за своја економска и финансиска 
способност, издаден од соодветна институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата, 
вклучително и ДДВ (член 58 од ЗЈН). 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа: 

- референтна листа своја и на евентуалните подиз-
ведувачи за завршени вакви или слични работи во пос-
ледните три години, 

- доказ за техничка опременост, 
- доказ за кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
и заверени копии верни на оригиналот и не постари од 
6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (ЧЛЕН 27 ОД ЗЈН) 
5.1. Цена - 40 поени, 
5.2. Квалитет (точка 4.4.) - 30 поени, 
5.3. Начин и услови на плаќање - 20 поени, 
5.4. Рок на изведба - 10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
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6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: 
АД �Електростопанство на Македонија�, за Комисија-

та за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 9, 1000, Скопје. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

10.12.2002  во 11 часот, во просториите на АД �Електро-
стопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во 
при уство на овластените претставници на понудувачите. с 

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

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-133/2002 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА 

РЕВИЗИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-133/2002 е 

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

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди 
за вршење на економско-финансиската ревизија на го-
дишната пресметка за годината завршена на 31 декем-
ври 2002 година. 
Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни след-

ните задачи: 
1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓу-

народните сметководствени стандарди (IAS) и стандар-
дите за ревизија за годината што завршува на 
31.12.2002 година. 

1.2.2. Оценката на употребените сметководствени 
принципи за да се дојде до заклучок дали конзистено 
се употребуваат. 

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиски-
те резултати на АД �ЕСМ� според Македонската за-
конска регулатива и Меѓународните сметководствени 
стандарди. 

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски инфор-
мации и евентуална потреба од нивно подобрување. 
Врз основа на извршената работа, ревизорите треба 

да ги направат следните извештаи. 
1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реално-

ста и објективноста на финансиските извештаи подго-
твени во согласност со Меѓународните сметководстве-
ни стандарди. 

1.2.6. Ревизија и мислење на сите обврски на АД 
�ЕСМ� што произлегуваат од договорите за кредит со 
IBRD и EBRD. 

1.2.7. Консолидиран извештај на ревизијата за АД 
�ЕСМ� и неконсолидираните друштва со ограничена 
одговорност: 

1. �МОЛИКА� ДООЕЛ Битола, 
2. �КРУШИНО 96� ДООЕЛ Кичево, 
3. �ПОПОВА ШАПКА� ДООЕЛ Тетово, 
4. �ФОД� ДООЕЛ Суводол Битола, 
5. �ФОРТ� ДООЕЛ Осломеј Кичево, 
6. �СЕПАРАЦИЈА� ДООЕЛ Осломеј Кичево. 
1.2.8. Извештај до раководството на �ЕСМ� во кој 

ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и недоста-
тоци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата 
и препораки за нивно отстранување. 

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

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

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна 

цена на услугата, (со сите давачки согласно член 57 од 
Законот за јавни набавки ако набавката е од странство), 
со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на по-
нудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен 
курс на Народна Банка на Македонија. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем на услугата. 
2.5. Понудата треба да содржи работен план со рок 

на извршување на услугата. 
2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да 

приложи работен план за почеток на работата и 
завршувањето на економско финансиската ревизија. 
Нацрт извештајот на ревизијата треба да биде доставен 
до �ЕСМ� не подоцна од 30.04.2003. 

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен 
меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на до-
говорот за економско-финансиската ревизија. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврза дека 
ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, ве-
штина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги при-
менува постапките на ревизијата предвидени со Меѓу-
народните стандарди на ревизијата. Клучните членови 
на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство 
во областа на сметководството и ревизијата, а тимот 
треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во 
ревизијата на енергетскиот сектор и поголеми фирми 
во Македонија. 

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени кра-
тки биографски податоци за квалификациите и стручно-
то искуство на клучните членови на ревизорскиот тим. 

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на из-
вршени услуги од ваков вид во земјата и странство во 
последните 3 години со датуми и корисници, доколку 
нема вршено ревизорски услуги во странство понудата 
нема да се разгледува. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена     - 40 поени, 
- квалитет      - 40 поени, 
- начин на плаќање   - 20 поени, 
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5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

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

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
11.12.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, под-
румски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик 
нема да се разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 17 и  18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното 
комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ВОЗИЛО АВТО ПОДИГАЧ ЗА ТРАНСПОРТ НА 

СМЕТ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕР-

ВЕН Велес ул. �Вардарска� бб, Велес. 
1.2. Предмет на набавката: 
Специјално возило авто подигач за транспорт на 

смет (камион) со следните технички карактеристики: 
- Волумен на контејнер 5 до 7м3 ; 
- Носивост од 6 до 9 т; 
- Снага на моторот на возилото 100 до 150 KW; 
- Должина на автоподигачот 6000 до 6500 мм; 
- Максимална висина на механизмот за подигање и 

спуштање H max 3200 мм; 
- Ширина на возилото 2500 мм; 
- Погонот на механизмот за подигање и спуштање 

на контејнерот да е хидрауличен; 
- Возилото да е едноставно за манипулација и да ба-

ра мал простор за вртење. 
1.3. Постапката за набавка се извршува согласно За-

конот за јавни набавки. 
 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
2.1. - Предмет на понудата; 
   - Име и адреса на понудувачот; 
   - Цена со вклучен ДДВ искажана во денари; 
   - Услови и начин на плаќање; 
   - Рок и начин на испорака; 
   - Технички карактеристики на понуденото возило; 
   - Гарантен рок на понуденото возило; 
   - Упатство за ракување и одржување со потребна 

техничка документација исклучиво на македонски јазик. 
2.2. Понудата треба исто така да содржи доказ за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- извод од судската регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет, издаден од Централниот ре-

гистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-
цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на без-
бедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна 
на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки; 

- странско правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач да достави документација согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки, 

- понудувачот да достави доказ за техничката спо-
собност согласно член 25 од Законот за јавни набавки.  
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да 
не бидат постари од шест месеци. 

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна со пресметан данок за додадена 
вредност. 

 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

член 27 од Законот за јавни набавки по следното кван-
тифицирање: 

- цена     максимум 45 бода, 
- начин и рок на плаќање   максимум 20 бода, 
- квалитет согласно бараните 
  технички карактеристики   максимум 20 бода, 
- рок на испорака    максимум   5 бода, 
-  гарантен рок     максимум 10 бода. 
IV. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ  
НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот во согласност со член 57 од Законот за јавни 
набавки. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два завторени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и бројот на отворени-
от повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средина на пликот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 
Првиот внатрешен плик во кој е придружната доку-

ментација ја носи ознаката �документација�, вториот вна-
трешен плик во кој е понудата ја носи ознаката �понуда�. 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предава-
ње во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес ул. �Вардарска� 
бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, 
најдоцна до 04.12.2002 година до 12.00 часот со обезбе-
ден доказ за датумот за предавање на понудата. 
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
04.12.2002 година во 12.30 часот во просториите на 
управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес. 

4.4. Рок на важност на понудата е 60 дена од денот 
на објавувањето на отворениот повик во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

4.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зич и лица. к 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност со 
одредбите за отворениот повик од Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите, потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

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

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 043 233-434. 
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Eдиницата за раководење со проектот - Програма 
Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 

5.1 Цена    40 поени,  5.2 Ефикасност   20 поени, 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 46/40/2002 5.3 Рок за изведување на работите  15 поени, 

5.4 Техничка и кадровска опременост 10 поени, ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 5.5 Начин на плаќање     5 поени, 

5.6 Референц листа     5 поени,  5.7 Опис на методологијата    5 поени. 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1.1 Набавувач: Единица за раководење со проектот-
Програма Социјална инфраструктура во Македонија, 
Скопје. 6.1 Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

1.2 Предмет на набавката: Изведба на проект �Пар-
терно уредување на пешачки тротоари и десен кејски 
ѕид на река Драгор во Битола�. Работите се изведуваат 
во самиот центар на градот Битола во потег од Црн 
Мост до мостот кај судот. 

6.2 Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Ма-
кедонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скоп-
је. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 6.3 Краен рок за прием на понудите е 06.12.2002 го-

дина, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристиг-
нат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вра-
тени на понудувачите. 

Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-
тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 500 
денари неповратни средства во готово. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1 Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за 
истите. 7.2 Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени лица ќе се изврши на 06.12.2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата 
за јавни набавки на Единицата за раководење со прое-
ктите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни ме-
ста за пополнување. 7.3 Претставниците на понудувачите треба на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

7.4 Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

3.3 Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот предмер и 
вкупната вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 
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                                                                               Страница 
1422. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за условите и начинот на кори-
стење на услугите што ги врши Службата 
за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија ........................... 1

1423. Решение за давање согласност за продол-
жување на рокот за реализација на едина-
есеттата емисија на акции ........................... 1

1424. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност ............ 1

1425. Правилник за изменување на Правилни-
кот за спроведување на Законот за акци-
зите ................................................................ 1

4.1 Извод од судска регистрација на понудувачот, 
4.2 Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар, 

4.3 Техничко-технолошки бонитет, 
4.4 Извод од судска евиденција не постар од 6 месе-

ци во оригинал или копија заверено кај нотар, како до-
каз дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација, 

4.5 Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месе-
ци), 

4.6 Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар 
од шест месеци.    
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