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273. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

З  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА А  
Се прогласува Законот за амнестија, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 7 март 2002 година. 
 
 

     Бр. 07-1117/1                                  Претседател 
7 март 2002 година                на Република Македонија, 

    Скопје                               Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА АМНЕСТИЈА  

Член 1 
Со овој закон се ослободуваат од гонење, се запираат 

кривичните постапки и потполно се ослободуваат од извр-
шувањето на казната затвор (во натамошниот текст: ам-
нестија), граѓани на Република Македонија, лица со закон-
ски престој, како и лица кои имаат имот или семејство во 
Република Македонија (во натамошниот текст: лица), за 
кои постои основано сомневање дека подготвиле или сто-
риле кривични дела поврзани со конфликтот во 2001 годи-
на, заклучно со 26 септември 2001 година. 

Амнестијата се однесува и на лица кои и пред 1 јануа-
ри 2001 година, подготвувале или сториле кривични дела 
во врска со конфликтот во 2001 година.  

Со амнестијата од ставовите 1 и 2 на овој член: 
- се ослободуваат од гонење за кривично дело според 

Кривичниот законик и друг закон на Република Македо-
нија лицата за кои постои основано сомнение дека подгот-
виле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот 
до 26 септември 2001 година; 

- се запираат кривичните постапки за кривични дела 
според Кривичниот законик и друг закон на Република 
Македонија против лицата за кои постои основано сомне-
ние дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани 
со конфликтот до 26 септември 2001 година; 

- потполно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор за кривични дела според Кривичниот законик и 
друг закон на Република Македонија лицата кои подготву-
вале или извршиле кривични дела поврзани со конфлик-
тот до 26 септември 2001 година и 

- се определува бришење на осудата и се укинува 
правната последица на осудата заклучно со 26 септември 
2001 година. 

Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се одне-
суваат на лицата кои извршиле кривични дела поврзани и 
во врска со конфликтот во 2001 година, кои се во надлеж-
ност и за кои Меѓународниот трибунал за гонење на лица 
одговорни за тешко кршење на меѓународното хуманитарно 
право на територијата на поранешна Југославија од 1991 го-
дина ќе поведе постапка. 

Член 2 
Одредбата од член 1 освен ставот 4 на овој закон се 

однесува и на лицата кои во периодот додека траел кон-
фликтот не се одзвале на поканата и ја одбегнале воената 
служба и воената вежба, како и на лицата кои самоволно 
се оддалечиле од вооружените сили.  

Член 3 
Се ослободуваат од извршување казната затвор за 25% 

од неиздржаниот дел од казната лицата осудени со право-
силна пресуда за кривични дела пропишани со Кривични-
от законик и друг закон на Република Македонија, а кои 
на денот на влегувањето во сила на овој закон започнале 
со издржувањето на казната затвор во казнено-поправните 
установи во Република Македонија. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на ли-
цата осудени за кривични дела против човечноста и меѓу-
народното право, неовластеното производство и пуштање 
во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и 
прекурзори, овозможувањето на употреба наркотични 
дроги, психотропни супстанции и прекурзори, како и на 
лицата осудени на казна доживотен затвор. 

 
Член 4 

Ако против лицата од членовите 1 и 2 на овој закон не 
е поднесена кривична пријава, истата нема да се поднесе. 

 
Член 5 

Постапката за примена на овој закон за лицата од член 
1 став 3 алинеи 1 и 2 и член 2 на овој закон, против кои е 
во тек кривична постапка, ја поведува по службена дол-
жност надлежниот јавен обвинител, односно надлежниот 
првостепен суд или лицето на кое се однесува амнестија-
та, односно лице кое во корист на обвинетиот може да из-
јави жалба. 

 
Постапката за примена на овој закон за лицата од член 

1 став 3 алинеја 3 и членовите 2 и 3 на овој закон, за кои 
кривичната постапка правосилно е завршена ја поведува 
по службена должност казнено-поправната установа во 
која осуденото лице ја издржува казната затвор, а за лица-
та кои не отпочнале со издржување на казната затвор, пос-
тапката ја поведува по службена должност судот што ја 
донел првостепената пресуда или по барање на јавниот 
обвинител или осуденото лице. 

 
Решението за амнестија за лицата од ставовите 1 и 2 

на овој член, го донесува надлежниот орган согласно со 
Законот за кривична постапка, односно Законот за извр-
шување на санкциите во рок од три дена од денот на доне-
сувањето на овој закон.  

Член 6 
 
Против решенијата од член 5 став 3 на овој закон, жал-

ба можат да поднесат јавниот обвинител, лицата на кои се 
однесува амнестијата и лицата кои во нивна корист можат 
да изјават жалба. 

Јавниот обвинител не може да поднесе жалба против 
решението со кое лицето е амнестирано. 

По жалбата против решението на првостепениот суд 
одлучува непосредно повисокиот суд, а против решението 
на казнено-поправната установа одлучува Министерство-
то за правда. 

Жалбата од став 1 на овој член не го задржува правото 
на извршување на решението. 
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Член 7 
Во постапката за спроведување на овој закон се при-

менуваат и одредбите на Законот за кривичната постапка 
и Законот за извршување на санкциите, доколку со овој 
зако  поинаку не е определено. н 

Член 8 
Упатство за спроведување на овој закон може да доне-

се министерот за правда наредниот ден од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон.  

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Република Македонија". 
___________ 

274. 
УКАЗ БР. 42 

 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 

одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/92) 

Се разрешува 
Генерал Петровски Алекса Панде 
ЕМБГ 2612943480012, од должноста: советник на ми-

нистерот за одбрана за развој и употреба на АРМ. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

01.03.2002 година, со што му престанува и службата во 
постојниот состав на Армијата на Република Македонија 
поради стекнување со услови за право за лична пензија.  

Овој указ да се изврши веднаш. 
 
   Бр. 07-220                                    Претседател 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
275. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за државните 
службеници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001 и 103/2001), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК  НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ А  

1. За заменик на директорот на Агенцијата за државни 
службеници, се именува Исмаил Дарљишта. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед ија". он 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   
     Бр. 07-1096/1                          Потпретседател 
5 март 2002 година            на Собранието на Република 

    Скопје               Македонија, 
        Оломан Сулејмани, с.р. 

___________ 
276. 

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Маке-
донија, член 12 од Привремениот Деловник на Собрание-
то на Република Македонија и член 2 точка 6 од Одлуката 
за основање на постојани работни тела на Собранието на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 61/98), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ  И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

1. Во Одлуката за избор на претседател и членови на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија"бр. 56/98), точка 2. под б) за 
членови, наместо "Јордан Бошков" треба да стои "Коце 
Трајаноски". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-1099/1                          Потпретседател 
5 март 2002 година            на Собранието на Република 

    Скопје               Македонија, 
        Оломан Сулејмани, с.р. 

___________ 
277. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИ-
ЦИНСКИ ЦЕНТАР "ТРИФУН ПАНОВСКИ"-БИТОЛА  

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравс-
твена организација Медицински центар "Трифун Панов-
ски"-Битола, се именуваат: 

- Влатко Канчиски, дипл. економист, вработен во РЕК 
"Битола"; 

- Борис Треневски, архитект од Битола; 
- Лазо Божиновски, дипл. економист; и 
- д-р Димитар Котески, лекар-специјалист во пензија. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престану-

ва мандатот на досегашните членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација Медицински центар 
"Трифун Пановски"-Битола. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-1097/1                          Потпретседател 
5 март 2002 година            на Собранието на Република 

    Скопје               Македонија, 
        Оломан Сулејмани, с.р. 

___________ 
278. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАД-

СКА АПТЕКА "СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравс-

твена организација Градска аптека "Скопје"-Скопје, се 
именуваат: 

 
- Чедомир Краљевски, пратеник во Собранието на РМ; 
- Воислав Стојановски, пратеник во Собранието на 

РМ; 
- Фатмир Етеми, пратеник во Собранието на РМ; и 
- Магдалена Антова-Велевска, пратеник во Собрание-

то на РМ. 
 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престану-

ва мандатот на досегашните членови на Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација Градска аптека 
"Скопје"-Скопје. 

 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Република Македонија". 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-1098/1                          Потпретседател 
5 март 2002 година            на Собранието на Република 

    Скопје               Македонија, 
        Оломан Сулејмани, с.р. 
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279. 

 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република Маке-

донија, Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на 

комисиите на Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија"    бр. 62/98, 
22/99, 7/2000, 16/2000, 44/2000, 68/2001 и 103/2001), во 
Дел I точка 2. Законодавно-правна комисија под б) за чле-
нови, наместо "Ѓорѓи Спасов и Хисни Шаќири" треба да 
стои "Ристо Тодоров и Ќани Алиу", точка 6. Постојана ан-
кетна комисија за заштита на слободите и правата на гра-
ѓанинот под б) за членови, наместо "Филип Петровски" 
треба да стои "Жарко Јанкоски", точка 7. Комисија за ме-
ѓунационални односи под б) за членови, наместо "Хисни 
Шаќири" треба да стои "Ќани Алиу", точка 7-а. Комисија 
за надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање под б) за 
членови, наместо "Филип Петровски" треба да стои "Во-
ислав Стојановски", точка 12. Комисија за земјоделство, 
шумарство и водостопанство под б) за членови, наместо 
"Ристо Тодоров" треба да стои "Мирко Иванов", точка 15. 
Комисија за екологија, млади и спорт под б) за членови, 
наместо "Радмила Шекеринска" треба да стои "Јани Мак-
радули", точка 16. Комисија за образование и наука под б) 
за членови, наместо "Лазар Китановски" треба да стои "Ја-
ни Макрадули", точка 18. Комисија за здравство под б) за 
членови, наместо "Мирко Иванов" треба да стои "Магда-
лена Антова-Велевска" и точка 20. Комисија за одбележу-
вање на значајни настани и личности под б) за членови, 
наместо "Алириза Лога" треба да стои "Демуш Бајрами". 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-1100/1                          Потпретседател 
5 март 2002 година            на Собранието на Република 

    Скопје               Македонија, 
        Оломан Сулејмани, с.р. 

 
___________ 

280. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕ-

АТАР - ШТИП   
1. Симеон Гаврилов се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Народниот театар во Штип. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
     Бр. 17-962/2                    Претседател на Владата 

26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

281. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - ШТИП  

1. За вршител на должноста директор на Народниот 
театар - Штип се именува Миланчо Георгиев, дипл. актер. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
     Бр. 17-1015/1                  Претседател на Владата 

26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
282. 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 
Законот за културата ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР - СКОПЈЕ  

1. Од должноста претседател и членови на Управниот 
одбор на Драмскиот театар - Скопје се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Кирил Темков 
б) членовите 
- Фирдаус Неби, 
- Мичо Поп-Јанев, 
- Драган Спасов, 
- Сабина Ајрула. 
 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Драмскиот театар - Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Сашо Павловски, филмски режисер 
б) за членови 
- Влатко Стефановски, музичар, 
- Јордан Даниловски, писател, 
од редот на вработените 
- Бранко Ѓорчев, дипл. актер, 
- Дејан Лилиќ, дипл. актер. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед ија". он 

    Бр. 17-865/2                     Претседател на Владата 
26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

         Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

283. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 20 февруари 2002 година, 
донесе  

О Д Л У К А   
1. Се укинува Одлуката за измена и дополна на ДУП 

за МЗ "Гоце Делчев" Куманово, ул. "Васко Карангелески" 
бр. 07 - 766/1, донесена од Советот на Општината Кумано-
во на 30 март 2000 година. 
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2. Се става вон сила решението со кое се запира доне-
сувањето односно извршувањето на поединечните акти и 
дејствија донесени односно преземени врз основа на актот 
означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива на Слободан Крстевски, Благе Ристевски, Тихомир 
Цветановски, Кирил Анчевски и Цане Спасовски од Кума-
ново со решение У. бр. 107/2001 од 5 декември 2001 годи-
на поведе постапка за оценување законитоста на актот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

5. Судот на седницата утврди дека согласно членот 1 
од Одлуката се донесува измената и дополна на ДУП за 
МЗ "Гоце Делчев" Куманово - ул. "Васко Карангелески". 
Членот 2 уредува дека составен дел на измената и дополна 
на планот е текстуалниот дел со одредба за реализација, 
графички дел во М = 1 : 1000 со следните фази: катен, ви-
сински и наменски план, инфраструктурен план, синтезна 
карта и извод од ГУП. Според членот 3, документацијата 
од членот 2 на Одлуката ја потпишува градоначалникот на 
Општина Куманово и началникот на Министерството за 
урбанизам и градежништво ПЕ Куманово со назначување 
на бројот и датумот на седницата на која е донесена и се 
заверува со печатот на градоначалникот. Заверената копи-
ја од документацијата останува во архивата на единицата 
на локалната самоуправа, а оригиналната документација 
се предава на реализирање во ПЕ на Министерството за 
урбанизам и градежништво - Куманово. Согласно членот 
4, Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во "Службен гласник на Општина Куманово". 

 
6. Со Законот за просторно и урбанистичко планирање 

се уредува, меѓу другото, изработувањето и постапката за 
донесување на плановите. 

Согласно членот 2 од овој закон, просторното и урба-
нистичко планирање е континуиран процес кој се обезбе-
дува со изработување, донесување и спроведување на 
просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се 
усогласуваат. 

 
Според членот 17 на овој закон, плановите се израбо-

туваат како нацрт и како предлог план, а по нацртот на де-
талниот урбанистички план се спроведува јавна анкета. 

 
Јавната анкета, пак, се спроведува со излагање на пла-

нот на јавно место најмалку 15 дена, во кој рок заинтере-
сираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје 
опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки на 
анкетни листови до организаторот на анкетата. За времето 
и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се 
објавува соопштение во јавните гласила. Извештај за јав-
ната анкета со образложение за неприфатените забелешки 
изработува општината (член 18). 

 
Согласно член 20 од овој закон, измените и дополну-

вањата на плановите се вршат по иста постапка пропиша-
на за нивно донесување, доколку со овој закон не е поина-
ку уредено. 

 
Според членот 22 став 6 и 7 од овој закон, урбанистич-

ките планови можат да се спроведуваат по издавање на 
согласност од Министерството надлежно за работите на 
урбанизмот. Плановите за кои не е издадена согласност, 
се сметаат дека не се донесени. 

 
Во конкретниот случај според документацијата со која 

располага Судот произлегува дека има: Одлука за измена 
и дополна на ДУП на МЗ "Гоце Делчев", Куманово - ул. 
"Васко Карангелески"; согласност од Министерството за 
урбанизам и градежништво; заклучок на Советот на Оп-

штината Куманово за организирање на јавна анкета по На-
цртот на измената и дополната на планот; соопштение од 
канцеларијата на главниот архитект на градот за времето 
и местото на изложувањето на нацртот на планот; извеш-
тај од јавната анкета по Нацртот на планот; стручно мис-
лење од главниот архитект на град Куманово, известување 
за постапување по извештајот од јавна анкета, програми за 
изработка на урбанистички планови за град Куманово за 
1998 и 1999 година, во кои е утврдено дека врз основа на 
поднесени барања, а по направени анализи, услови за пок-
ренување иницијатива за измена и дополна на ДУП има 
меѓу другите и МЗ "Гоце Делчев", ул. "Васко Карангеле-
ски" и е зацртано дека е потребно да се изврши финанси-
рање од страна на Општината за измените и дополните на 
ДУП за МЗ "Гоце Делчев"; извештај од извршена стручна 
ревизија на планот, изготвен од Институтот за просторно 
планирање, урбанизам, сообраќај и екологија на Македо-
нија "ИН ПУМА" - Скопје и одговор на стручна ревизија 
од изготвувачот на планот претпријатието "Простор" ДОО 
Куманово. 

Според приложената документација која претходела 
на донесувањето на оспорениот акт, произлегува дека не-
достасува одлука за пристапување кон изменување и до-
полнување на урбанистичкиот план и одлука за усвојува-
ње на нацртот на планот. 

Со оглед на тоа што овие одлуки се дел од постапката 
за донесување на урбанистички планови и дека требало да 
бидат донесени, Судот оцени дека оспорената одлука не е 
во согласност со одредбите од Законот за просторното и 
урбанистичко планирање. 

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ките 1 и 2 на оваа одлука. 

 
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски.  
       У. бр. 107/2001                           Претседател 
20 февруари 2002 година      на Уставниот суд на Република 

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

___________ 
284. 

Врз основа на член 3 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за републичките награди, член 12 
од Законот за републичките награди и член 14 од Правил-
никот за работа на Одборот за доделување на наградата за 
годишни остварувања во областа на публицистиката и но-
винарството, Одборот, на седницата одржана на 12 февру-
ари 002 година, донесе  2  

О Д Л У К А    
1. Наградата "за годишни остварувања во областа на 

публицистиката и новинарството", во областа на публи-
цистиката му се доделува на Благоја Нинески, за книгата 
"Избори и медиуми", издадена во 2001 година од НИП 
"Студентски збор". 

2. Наградата "за годишни остварувања во областа на 
публицистиката и новинарството", во областа на нови-
нарството им се доделува на Спас Марковски и Блаже 
Миновски, за серија репортажи за загинатите бранители 
на Македонија, објавени во весникот "Вечер" во 2001 го-
дина и на Даут Даути, за серија написи под заеднички 
наднаслов "Преку црвената линија", објавени во весникот 
"Дневник" во 2001 година. 

3. На добитникот од точка 1 на оваа одлука му се вра-
чува диплома и паричен износ на наградата во висина од 5 
(пет) просечни плати, исплатени во стопанството на Ре-
публика Македонија во последните три месеци од теков-
ната година. 
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4. На добитниците од точка 2 на оваа одлука им се 
врачува диплома и паричен износ од 5 (пет) просечни пла-
ти, исплатени во стопанството на Република Македонија 
во последните три месеци од тековната година. Наградата 
се дели така што едната половина ја делат Спас Марков-
ски и Блаже Миновски, а втората половина ја добива Даут 
Даути. 

5. Наградата им се врачува на добитниците на свечен 
начин, на 18 февруари 2002 година (понеделник), а по по-
вод Денот на Македонското новинарство. 

6. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.  
      Бр. 10-20/1                     Претседател на Одборот,  

12 февруари 2002 година           Иван Андреевски, с.р. 
         Скопје 

__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
Во врска со спорот оформен по тужба на тужителот 

Методија Ингилиски, против тужениот Павле Србиноски, 
за долг, вредност на спорот 6.000 ДЕМ, потребно е Вие 
како тужител да го објавите приложениот судски оглас во 
рок од 15 дена по приемот на писмото и во рок од 15 дена 
да доставите доказ дека сте го доставиле огласот. Во спро-
тивно судот ќе смета дека немате интерес за водење на 
овој спор, поради што се постапи согласно чл. 98 од ЗПП. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII П. бр. 
60/01.                                                           (6134) 

___________  
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е спор 

под III. П. бр. 1961/01, а по тужбата на тужителот Панче 
Ацковски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 1, против 
тужената Жаклина Ацковска, моминско Блажевска од 
Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 1, со моментално прес-
тојувалиште во Волонгонг, Австралија, со непозната адре-
са, за развод на брак, по чл. 40 од Законот за семејството. 

Се повикува Жаклина Ацковска, моминско Блажевска 
во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на 
судскиот оглас, да се јави во Основниот суд Скопје II - 
Скопје или да ја достави својата точна адреса на живеење, 
во спротивно во смисла на чл. 78 став 2 точка 4 од ЗПП ќе и 
биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неј-
зините интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. П. бр. 
1961/01.                             (6283)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужба-
та на тужителот Ибровиќ Есат од с. Житоше против туже-
ната Фригиди Наташа сега со непозната адреса на живее-
ње во Германија. 

Се повикува тужената да се јави пред Основниот суд 
Крушево во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и да 
достави своја адреса или постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе и одреди привремен застапник кој ќе ги 
штити нејзините права и интереси. 

Од Основниот суд во Крушево, П. бр. 4/2002. 
              (6151)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Основниот суд во Прилеп, го повикува лицето Ѓоре 
Пашоски од с. Пашино Рувци, да се јави во Основниот суд 
во Прилеп, како и секој друг што знае за неговиот живот 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена  од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", бидејќи во овој 
суд се води постапка за докажување на смрт.  

По истекот на овој рок лицето Пашоски Ѓоре ќе биде 
прогласено за умрено. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р. бр. 488/2001. 
              (6148) 

Пред  Основниот суд во Прилеп заведена е парница по 
тужба на тужителот Илија Ангелески од Прилеп поднесе-
на против тужените Душко Најдоски од Прилеп  и Љуба 
Илиева Бжева, Илија Бојаџиев, Еленка Илиева Радева, 
Ѓорѓи Петров Ацев и Ангел Илиев сите со непозната адре-
са на живеење, утврдување на право на сопственост на 
недвижен имот. 

Бидејќи тужените Љуба Илиева Бжева, Илија Бојаџи-
ев, Еленка Илиева Радева , Ѓорѓи Петров Ацев и Ангел 
Илиев се со непозната адреса на живеење се повикуваат 
да се јават во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот 
на огласот или пак да достават своја адреса на живеење. 
Доколку во определениот рок истите не се јават во судот 
нити пак ќе определат свој полномошник, нивните интере-
си до правосилноста на постапката ќе ги застапува прив-
ремениот застапник што ќе го назначи овој суд. 

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 113/2001. 
              (6150) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак по тужба на тужителот Таири Ќемал Муја-
дин од с. Доброште-тетовско, против тужената Родигер 
Миххаелла Герда од Германија, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Родигер Миххаелла Герда да се 
јави во судот, да остави своја точна адреса или одреди 
свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката   и тоа 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, во спротив-
но судот преку ЦСР Тетово ќе и определи времен старател 
кој ќе ја застапува во постапката за развод на брак, се до 
нејзиното правосилно окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 103/2002. 
              (6149) 

__________________________________________________ 
 

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

шение II. Ст. бр. 428/2001 донесено на 30.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот "ПКБ - ВЕ-
ЛЕТРГОВИНА" Скопје со седиште на бул. "Кочо Рацин" 
бр. 28,  и  жиро сметка број 40100-601-129160. 

 
 За стечаен судија е определена Зорица Илиовска су-

дија на овој суд. За стечаен управник е определен  Радос-
лав Кипровски од Скопје со адреса бул. "АСНОМ" бр. 8-
3/36. 

 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Се 
повикуваат доверителите кои имаат разлачни права на 
подвижни предмети и правата на должникот, како и дове-
рителите кои имаат разлачни права на недвижностите на 
должникот што не се запишани во јавните книги (катаста-
рот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 

 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да ги исполнуваат на стечајниот управник. Се закажу-
ва рочиште на  собир на доверители-за испитување и утвр-
дување на пријавените побарувања и рочиште на собрание 
на доверители на кое врз основа на извештајот на стечај-
ниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамош-
ниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 
20.03.2002 година во 8,40 во Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6437) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 438/2001 од 30.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
градежништво,  инженеринг и трговија "МАКСИМИЛИ-
АН" Мирјана и други ДОО  Скопје со седиште на ул. "Бу-
курешка" бр. 131,  и   жиро сметка 40120-601-408190, па 
истата не се спроведува и се заклучува отворената стечај-
на постапка над должникот  Друштво за трговија, градеж-
ништво и инженеринг "МАКСИМИЛИАН" Мирјана и 
други ДОО  Скопје 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6337) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 54/02 од 25.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
"КОМПАНИЈА ДЕНИ-95" ДОО увоз-извоз со седиште на 
ул. "Шуто Оризари" бр. 37, со  жиро сметка бр. 40100-601-
356002, како и број на регистарска влошка 1-64057-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие "КОМПАНИЈА ДЕНИ-95" ДОО се зак-
лучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6338) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 54/2001 

од 13.02.2002 година, над Трговското друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги КОДЕКС Зоран 
ДООЕЛ увоз-извоз од Тетово, ул. "М.Тито" бр. 36, со жи-
ро сметка 41500-601-31252 и регистарска влошка бр. 
020221235-0-03-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (6418) 
___________ 

 
 

Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 
3/2002 од 27.02.2002 година, е отворена стечајна постапка 
над стечајниот должник ПТТП"Сервотранс" ДОО увоз-из-
воз Кавадарци ул. "Шишка" бр. 158, но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6419) 
___________ 

 
 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

5/2002 од 27.02.2002 година, е отворена стечајна постапка 
над стечајниот должник ПУП"Антигона-94" ЦО увоз-из-
воз Неготино ул. "Ќиро Крстев" бр. 87, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6420) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение 

Ст. бр. 100/01 од 29.01.2002 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ПТУ "Бад Консалтинг" 
експорт-импорт ДОО Кавадарци ул. Пано Мударов" бр. 
13, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6421) 
___________ 

 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

8/2002 од 04.02.2002 година, е отворена стечајна постапка 
над стечајниот должник ППУ "Ки-Ко Промет" извоз-увоз 
ПО Неготино ул. "Јане Сандански" бр. 5, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6422) 

Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 
103/2001 од 29.01.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над стечајниот должник ТП Харизан Ѓорѓи Митрев 
"Пикадили" курс за странски јазици ул. "Индустриска" бр. 
40, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6423) 
___________ 

 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

12/2002 од 08.02.2002 година, е отворена стечајна постап-
ка над стечајниот должник ПГТ "Гидра Универзал" с. Ро-
соман, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6424) 
___________ 

 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

108/2001 од 13.02.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над стечајниот должник ТП-Трговец-поединец "На-
но" Бифе Лазар Никола Бањански од Кавадарци ул. "Буле-
вар Македонија" бр. 24, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6425) 
___________ 

 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

107/01 од 19.02.2002 година, е отворена стечајна постапка 
над стечајниот должник ДПТУ "Санга" Паско ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци ул. "Ѓорѓи Соколов" бр. 67, но иста-
та не се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (6426) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 22/2002 

од 26.02.2002 година, отвори стечајна постапка на дол-
жникот Друштво за трговија, производство и услуги "ДИ-
СИ Комерц" Слободан и др. увоз-извоз ДОО, М. Брод ул. 
"I.Игески Цветан" бр. 18, и истата не се спроведува пора-
ди немање на средства на стечајна маса и се заклучува 
стечајната постапка над должникот согласно член 64 став 
1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                            (6427) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 38/02 од 
28.02.2002, над Т.П. "Бимбо"  Битола ул. "Тошо Даскало" 
бр. 20, дејност услужна со жиро сметка 290-2000000245-
82, при "Тетекс" - Кредитна банка, отвори стечајна пос-
тапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (6428) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 48/02 од 
21.02.2002, над Т.П. "Роберт Кире Стојановски"  с. Нова-
ци, дејност такси превоз со жиро сметка 40300-601-
108632, при ЗПП-филијала Битола, отвори стечајна пос-
тапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (6429) 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 434/2001 од 30.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, производство и услуги "ОЛИМПИЈА Сахит" 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  со седиште на бул. "Пар-
тизански одреди" бр. 155-к-1/2-12,  и   жиро сметка 40120-
601-304598, па истата не се спроведува и се заклучува от-
ворената стечајна постапка над должникот  Друштво за 
трговија, производство и услуги "ОЛИМПИЈА Сахит" 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6435) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 132/01 од 13.06.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
"ЕКСТРА СОЛВЕНТ" увоз-извоз Скопје со седиште на 
ул. "Никола Малешевски" бр. 39/1-4, Скопје, со  жиро 
сметка 40100-601-97351, и регистарска влошка 1-13926-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
"ЕКСТРА СОЛВЕНТ" - Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (6434) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Л. бр. 409/2001 од 18.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за промет на големо "ПИРИФАН"-Скопје, ул. "Тем-
ко Попов" бр. 26,  со жиро сметка 40110-601-21623. 

За ликвидатор се определува лицето  Анита Наков од 
Скопје со стан на ул. "Петарпопарсов" бр. 40 и тел. 211-
530. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3118) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 399/2001 од 18.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за консалтинг, услуги и трговија "МОНД ТРЕЈД" 
ДОО Скопје, ул. "ЈНА" бр. 25,  со жиро сметка 40100-601-
273973. 

За ликвидатор се определува лицето  Душко Тодевски 
од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2/2-15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6339) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 25/2002 од 31.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Мла-
динска Задруга "КУМАНОВО" ЦО - Куманово, ул. 
"Илинденска" бб,  со жиро сметка 230020000006736. 

За ликвидатор се определува лицето  Цветановска Ми-
ска од Скопје, со стан на ул. "Методија Митревски" бр. 1-
3/6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6340) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Севриевска Мирјана од Скопје, ул. 

"Славка Димкова" бр. 47, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.Трег.бр. 2038/2001  објавува дека Друштвото ГРЕМИН - 
Мирјана ДООЕЛ и со број на жиро - сметка 40100-601-
402711,  е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава, а 
најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6341)  ___________   
Ликвидаторот Ацо Дамчевски  од Скопје, ул. "Дрезден-

ска" бр. 15-1/9,  запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3909/2001 година, објавува дека Друштвото  за производ-
ство и трговија ФИГУРА Драган ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 56/2-3 и со број на жиро 
- сметка 300000000911545, отворена при Комерцијална 
банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (6453) 
 ___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд II.Л. бр. 424/2001 од 09.01.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "МАРСИ" ДОО Скопје, ул. "Тодор 
Чангов" бр. 25/6,  со жиро сметка 40100-601-104953. 

За ликвидатор се определува лицето  Ацо Дамчевски  од 
Скопје, со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, тел: 378-979. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I  Скопје.                 (6452) - ___________   
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 36/2002 од 07.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "ТРАЕЛ-Л-КО-
МЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Ѓорѓи Поп 
Христов" бр. 3/3-10,  со жиро сметка 40100-601-244801. 

За ликвидатор се определува лицето  Ацо Дамчевски  
од Скопје, со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, тел: 378-
979. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I  Скопје.                 (6451) -
 ___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 385/2001 од 04.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие "ХУМ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Петар Михов" бр. 32-а,  со жиро сметка 40100-601-66888. 

За ликвидатор се определува лицето  Смаиловиќ Адем 
од Скопје, со стан на ул. "Боро Менков" бр. 3/2-5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I  Скопје.                 (6448) -
 ___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд II.Л. бр. 622/2002 од 28.02.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на голе-
мо и мало "МЕРЦЕДЕС" ДОО експорт-импорт ул. "Видое 
Смилевски Бато А-3 Б-2" бр. 7,  со жиро сметка 40100-
601-322194. 
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За ликвидатор се определува лицето  Спиро Митревски 
од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6447) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 513/2002 од 25.12.2001година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија "ЕМИ КОМЕРЦ" - Скопје, ул. "Дра-
гиша Мишовиќ" бр. 7. 

За ликвидатор се определува лицето  Спиро Митревски 
од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6445) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 26/2002 од 18.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија  и услужни дејности "СТЕЛА М" ек-
спорт-импорт ДОО  од Скопје, ул. "Теодосие Синаитски" 
бр. 3-а, со жиро сметка 40120-601-217375. 

За ликвидатор се определува лицето  Ацо Коцевски од 
Скопје, со стан на ул. " Теодосие Синаитски " бр. 3-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6443) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Сехас Хајдари од с. Кондово, Скопје,  за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П.Трег.бр. 3216/2001 од 09.11.2001 го-
дина, објавува дека Друштвото  за производство, трговија 
и услуги ГРАЧАН КОМПАНИ Сехас ДООЕЛ експорт-им-
порт, со  жиро - сметка бр. 40120-601-192013, филијала 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (6441) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II. Л. бр. 46/2002 од 14.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за инженеринг и трговија "ШИВА ИНЖЕНЕ-
РИНГ" увоз-извоз ЦО од Скопје, бул. "Видое Смилевски 
Бато" бр. 11-II/3, со жиро сметка 40100-601-177487. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6610)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I. Л. бр. 15/2002 од 01.03.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно, трговско претпријатие за промет на големо и мало 
"ИБРО ПРОМ" ЦО експорт-импорт-с. Арачиново-Скопје, 
ул. "Маршал Тито" бр. 46/1, со жиро сметка 40110-601-
131956. 

За ликвидатор се определува лицето Бениќ Златко од 
Скопје, со стан на ул. "Јане Сандански" бр. 18/10. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6613)     
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II. Л. бр. 56/2002 од 26.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие "26 ЈУЛИ-КОМПАНИ" ДОО 
увоз-извоз Скопје од Скопје, ул. "Славе Георгиевски" бр. 
2, со жиро сметка 40100-601-311456. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодор-
че од Скопје, со стан на ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6618)     
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. "Џон 

Кенеди" бр. 5/I-22, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
3488/2001, објавува дека Друштвото за производство, про-
мет и услуги ЕВРО-ТЕКС  увоз-извоз Дука ДООЕЛ Скоп-
је и со број на жиро сметка 300000001117864 отворена 
при ЗПП Филијала-Комерцијална банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6623) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Снежана Балова, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, 

Штип, запишана како ликвидатор во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги Термотехника  увоз-извоз 
ДООЕЛ Кочани, со број на жиро сметка 40400-601-41175 
депонент Тутунска банка Кочани, е во постапка на ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6763) 
___________ 

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

бр. 885/2002 од 27.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02002352?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото 
за производство и трговија ДР. ОЕТКЕР Аугуст Оеткер, 
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Србија" бр. 55, Скопје. 
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Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за производство и трговија ДР. ОЕТКЕР Аугуст 
Оеткер, ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Србија" бр. 55, 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6880) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3592/2001 од 21.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02003743?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар ликвидаторот и престанокот со работа на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги ЕЛМОНТ КО-
МЕРЦ Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Миле 
Попјорданов" бр. 70/30. 

За ликвидатор се запишува Гајиќ Бојана и престанок со 
работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6882) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 4076/2001 од 21.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02009372?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги АГРОЕКСПОРТ Љубомир ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 1627-4/60. 

Се запишува ликвидаторот Ефтим Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6883) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3324/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02032299?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за трговија и услуги 
ВИЗИОНАР Ѓорѓе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Наро-
ден Фронт" бр. 31-31. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
друштвото. 

Се запишува ликвидаторот Ефтим Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6885) 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3323/2001 од 18.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02038296?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за трговија МАК МЕДИА Огниан ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Воин Драшковиќ" бб. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за трговија МАК МЕДИА Огниан ДООЕЛ Скоп-
је, ул. "Воин Драшковиќ" бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6887) 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 4164/2001 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02013490?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за производство, 
промет и услуги ПИНО Џевдат  ДООЕЛ Скопје, ул. "Тале 
Христов" бр. 2, Скопје. 

Се запишува ликвидаторот Борис Неделков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6889) 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1661/2002 од 04.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02006633?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запирањето на постапката за ликвидација на 
Друштвото за производство, трговија и услуги НИКО-
САН Горица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорѓи Кап-
чев" бр. 17/2. 

Се запира постапката за ликвидација на: Друштво за 
производство, трговија и услуги НИКО-САН Горица ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорѓи Капчев" бр. 17/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (6877) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. 
бр. 12/2002 од 26.02.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Приватната здравствена организа-
ција "Д-р Манчевски" п.о. Виница, не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката.  

Ликвидационата постапка над Приватната здравствена 
организација "Д-р Манчевски" п.о. Виница се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (6907)  
___________ 

 
Ликвидаторот Димитар Франгов од Богданци, објаву-

ва дека со решение П. Трег. бр. 3952/2001 Друштвото за 
производство и градежништво ЕНФРА-ПЛАСТ Слободан 
и Димитар увоз-извоз ДОО, ул. "Страшо Пинџур" бр. 5, 
Богданци, со број на жиро сметка 41610-601-52950 отво-
рена при ЗПП Филијала-Гевгелија е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот на адреса на друштвото со пријава 
во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена 
од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6916) 
 

__________________________________________________ 
 

 
Н О Т А Р С К И     О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на К.П. 

бр. 4420 на м.в. "Рибник", класа 2, со површина од 3758м2, 
заведена во Поседовен лист бр. 1752 за КО Ресен, сопстве-
ност на продавачот Проевски Ане Крсте од Ресен, за цена 
од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то 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 Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 
             (6152) 

 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште-интензивно лозје на 

К.П. бр. 1287, план 34, скица 63, м.в. "Продиво", класа 4, 
со површина од 1282м2, во КО Градец, сопственост на Пе-
ов Миле од Удово, за цена од 18.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.                             
(6153) 

 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр.  

386/1, план 2, скица 2, м.в. "Адата" класа 3, со површина 
од 4620м2, во КО Богородица, сопственост на Поп-Данко-
ва Марика од Богородица, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. 
                            (6154) 

 
 



Стр. 10 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 март 2002 
 

Сопствениците Рушиди Билал, Рушиди Ружди и Ру-
шиди Сејди од Скопје, с. Студеничани, својата недвиж-
ност-нива 6 класа, со површина од 270м2, во м.в. "Сува Ре-
ка" на К.П. бр. 2089, според Поседовен лист број 121, КО 
Студеничани, го продаваат за 120,00 денари за 1м2.  

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски Бригади" бр. 54.                        (6195) 

___________ 
 

Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земјиште-
нива на К.П. бр. 617, план 3, скица 5, м.в. "Смоквиње", 
класа 4 со површина од 9441м2, во КО Милетково, сосопс-
твеност на Камовски Ристо од Неготино, за цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. 
                            (6221) 

 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 18/50 идеален 

дел од К.П. бр. 1081-7-14, нива 3 класа, на м.в. "Камник", 
со површина од 5202м2, запишани во П.Л. бр. 1152 за КО 
Градец, сопственост на Адеми Рефик Насер од с. Неготи-
но, за купопродажна цена од 372.000,00денари. 

Се повикуваат сите лица согласно чл. 14 од Законот за 
земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 
25/1998) имаат право на првенствено купување, (заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                       (6222) 

 
___________ 

 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
435-3-5, нива од 3 класа, на м.в. "Требеница", со површина 
од 4319м2, запишана во П.Л. бр. 91 за КО Врапчиште, 
сопственост на Ислами Меџит Рами од с. Врапчиште, за 
купопродажна цена од 510.000, 00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен 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 Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                       (6223) 

 
___________ 

 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на К.П. 
бр. 1151, на м.в. "Мала Ливада", класа 4, со површина од 
826м2 и нива на К.П. бр. 1152, на м.в. "Мала Ливада", кла-
са 5, со површина од 1882м2, и двете заведени во Поседо-
вен лист бр. 40 за КО Штрбово, сопственост на продава-
чот Каранфиловски Митревски Киров Борис од Ресен, за 
цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето 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 гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 
             (6224) 

___________ 
 

Се продава овошна градина која се наоѓа во КО Катла-
ново, на парцела 70/4, план 5, скица 21, м.в. "Брест", класа 
4, со површина од 655м2 и нива која се наоѓа на парцела 
70/4, план 5, скица 21, м.в. "Брест" класа 4, со површина 
од 655м2, сопственост на Ленче Хаџистојанова за цена од 
1.550.000,00 денари. Сите заинтересирани граничари да се 
јават кај нотарот Милена Карталова, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 70. 

              (6284) 
___________ 

 
 Сопственикот Дураковиќ Мехмед од Скопје, с. Кондо-
во, го понудува на продажба својот идеален дел од една 
половина (1/2) од земјиштето. Претставува К.П. бр. 218/1, 
КО Кондово, м.в. "Бавча", овошна градина, класа 3, кое е 
со вкупна површина од 393м2, според Поседовен лист бр. 
413, издаден од РГУ Катастар Скопје, според  следните 
услови на продажба:  

-купопродажна цена на идеален дел во износ од 
120.000,00 денари,  

-исплата на цената веднаш, односно на денот на пот-
пишувањето на договорот,  

-данок на промет на товар на купувачот. 
Поради непозната адреса се повикуваат прво сосопстве-

никот Скендеровиќ Амир Бего од Скопје, с. Кондово, а потоа 
и соседите сопственици на земјиштата кои се граничат со ка-
тастарската парцела, предмет на понудата, да се произнесат 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на понудата-
подавката  од овој оглас, дали ја прифаќаат понудената 
продажба и услови. Понудите се доставуваат во форма на 
писмена изјава за прифаќање, со точен опис на земјиште-
то и со депонирање на купопродажната цена кај нотарот 
Слободан Поповски од Скопје, со седиште на ул."Даме 
Груев" бр. 7, мезанин. 

Прифаќањето на понудата од страна на другиот со-
сопственик Скендеровиќ Бего има предимство во однос на 
другите прифаќања на понудата направени од страна на 
сопствениците на земјиштата кои се граничат со предмет-
ната парцела. 

Доколку во назначениот рок не се прифатат условите, 
прво од сосопственикот, сосопственикот Дураковиќ Мех-
мед е слободен да изврши продажба на земјиштето наве-
дено во огласот на трето лице.         (6285) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1364206 на име Буровски Жико, с. Русиново,  

Берово.                                          (6488) 
Пасош бр. 1126950 на име Јованова Виша, с. Старо  Ко-

њарево бр. 185, Струмица.                          (6490) 
Пасош бр. 293867 на име Трајче Кузевски, ул. "21-ва"  

бр. 18, Битола.                                          (6491) 
Пасош бр. 0372716 на име Низамет Алимоски, Дебар. 

              (6494) 
Пасош бр. 0331558 издаден од УВР-Велес на име Хивзо  

Хасановиќ, с. Горно Оризари, Велес.        (6520) 
Пасош бр. 1584015 издаден од УВР-Скопје на име Гав-

ровски Зоран, ул. "Михаил и Евтихиј" бр. 26, Скопје. 
             (6521) 
Пасош бр. 1405974 издаден од УВР-Велес на име  Хоџиќ 

Самил, ул. "4 Јули" бр. 84, Велес.          (6522) 
Пасош бр. 1442555 издаден од УВР-Скопје на име  Го-

ловска Марина, ул. "Перо Наков" бр. 38, Скопје.     
         (6529) 

Пасош бр. 1634951 издаден од УВР-Тетово на име  
Љуљета Адили, ул. "154" бр. 7, Тетово.          (6534) 
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Пасош бр. 1265060 издаден од УВР-Тетово на име  Баш-

ким Јашари, с. Челопек, Тетово.          (6537) 
Пасош бр. 1256718 издаден од УВР-Тетово на име  Реџе-

пи Шериф, с. Пирок, Тетово.                          (6539) 
Пасош бр. 1348674 издаден од УВР-Тетово на име  Мус-

лија Фидан, с. Пласница, Тетово.          (6543) 
Пасош бр. 1514481 издаден од УВР-Скопје на име  

Ѓорѓиевски Александар, ул. "Стефан Цветковски" бр. 31,  
Скопје.                                                          (6546) 
Пасош бр. 1514560 издаден од УВР-Скопје на име Абаз  

Суат, ул. "Методи Митевски" бр. 9/2/18, Скопје.       
         (6554) 

Пасош бр. 584160 на име Халити Мурат, ул. "Мајор 
Чеде Филиповски" бр. 154, Гостивар.                     (4397) 
Пасош бр. 1181347 на име Скендери Абдула, с. Чело-

пек, Тетово.                                                                   (6215) 
Пасош бр. 136058 на име Емел Пашоја, ул. "Х. Т. 

Карпош" бр. 10, Кратово.                                          (5684) 
Пасош бр. 1439767 издаден од УВР-Куманово на име  

Афузи Бурим, с. Опае, Куманово.                          (6870) 
Пасош бр. 1343743 издаден од УВР-Куманово на име  

Адеми Фљурим, с. Никуштак, Куманово.          (6872) 
Пасош бр. 1045779 издаден од УВР-Велес на име  Та-

севски Драган, с. Мамутчево, Велес.          (6873) 
Пасош бр. 1231221 издаден од УВР-Скопје на име  Ата-

насов Ванчо, ул. "Варшавска" бр. 12-б, Скопје.         
         (6874) 

Пасош бр. 1018470 издаден од УВР-Куманово на име  
Барије Јакупи, ул. "Пролетерски Бригади" бр. 11,  Кумано-
во.                                                                          (6875) 
Пасош бр. 371055 на име Каралиески Рамис, с. Лабу-

ништа, Струга.                                                          (6948) 
Пасош бр. 1261819/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Елез Џемаили, с. Арачиново ул. "17" бр. 14, Скопје.   
         (6876) 

Пасош бр. 833682/96 издаден од УВР-Скопје на име  
Бајрами Русте, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 70-3/4, Скопје.                
(6878) 

                                                                                                                          (6566)           Работна книшка на име Стефановски Коста, Скопје. 

Пасош бр. 1025378 издаден од  на име Гишков Дејан,  
ул. "Младинска" бр. 46, Св. Николе.          (6946) 
Пасош бр. 1228129 на име Муарем Идризи, Тетово. 

         (6949) 
Пасош бр. 1077389 на име Трајкова Весна, ул. "Маршал 

Тито" бр. 26, Струмица.                          (6947) 
Пасош бр. 999265 на име Асоска Леонита, ул. "Маршал 

Тито" бр. 171, Струга.                              (5685) 
Пасош бр. 1114348 на име Димитровска Светланка, ул. 

"Партизанска" бр. 26, Крива Паланка.            (2207) 
Пасош бр. 131211/93 издаден од УВР-Скопје на име  

Марија Ѓорѓиевска, ул. "Гоце Делчев" бр. 7, с.  Стајковци, 
Скопје.                                                          (6967) 
Пасош бр. 132839/93 издаден од УВР-Скопје на име  

Петре Ѓорѓиевски, ул. "Гоце Делчев" бр. 7, с. Стајковци,  
Скопје.                                          (6968) 
Пасош бр. 1131413 издаден од УВР-Тетово на име  

Зендели Исмаил, с. Џепчиште, Тетово.          (6969) 
 Пасош бр. 1181060/99 издаден од УВР-Тетово на име  

Мемиши Фари, с. Чифлик, Тетово.          (6970) 
Пасош бр. 328498/94 издаден од УВР-Скопје на име  

Лилјана Тевчева, ул. "Кнез Трпимир" бр. 1, Скопје.   
           (6971) 

Пасош бр. 1288081/99 издаден од УВР-Скопје на име  
Камбери Џеваир, с. Бојане, Скопје.          (6972) 
Пасош бр. 1532357 издаден од УВР-Скопје на име  Ра-

фаела  Доќи, ул. "Боро Менков" бр. 3/6-5, Скопје.   
         (6973) 

Пасош бр. 865424/96 издаден од УВР-Скопје на име  
Мехмети Љуљета, с. Арачиново, Скопје.          (6974) 
Чекови од тековна сметка бр. 09137702 со бр. 00160015-

2024, 0016000152025 и бр. 001600152026 издадени од  
Комерцијална банка АД Скопје на име Миленковска Елка,  
Скопје.                                                          (6592) 
Чекови од тековна сметка бр. 14530877 од бр. 0002000-

622525 до бр. 0002000622528 и од бр. 0003006210186 до 
бр. 0003006210192 издадени од Комерцијална банка на 
име Дијана Станкоска, Скопје.                                              

         (6664) 

Чекови од тековна сметка 00891204 со бр.  00400023881-
9, 002002191169, 002000275394 и од бр. 00010055133751 
до  бр. 0001005513759  издадени од Комерцијална банка 
АД  Скопје на име Тихомир Јовановски, Скопје.              
           (6896) 

2 Чека од тековна сметка бр. 1685/04 издадени од  Ох-
ридска банка АД Охрид на име Спироски Илија, с.  Косел, 
Охрид.                                                          (6943) 
Чекови од тековна сметка бр. 5244/08 од бр. 4262459 до  

бр. 4262468 издадени од Охридска банка АД Охрид на  
име Митреска Митра, ул. "Шар Планина" бр. 34, Охрид.
                                                                          (6944) 
Чекови од тековна сметка бр. 09154874 од бр.  8000512-

581 до бр. 8000512585 и бр. 8000501750 издадени од  Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Ќулумовска Даница,  
Скопје.                                                          (6982) 
Работна книшка на име Печијарески Даниел, Охрид. 
                                                                          (6458) 
Работна книшка на име Чолевска Перса, Берово. 

         (6463) 
Работна книшка на име Ефремова Васка, Св. Николе.  

            (6466) 
Работна книшка на име Шефкет Демири, Тетово. 

         (6486) 
Работна книшка на име Хасије Јашари, Тетово.    

         (6487) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Стојадин, Мак.  Брод.

                                                                          (6519) 
Работна книшка на име Стојановиќ Слободан, Скопје. 

              (6548) 
Работна книшка на име Исмаил Дахил, с. Цветово, Ско-

пје.                                                                          (6556) 
Работна книшка на име Трајанова Александра, Скопје.

                                                                          (6560) 
Работна книшка на име Горан Георгиев, Скопје.  

         (6562) 
Работна книшка на име Јошева Анета, Велес.  (6565) 

Работна книшка на име Јовка Ангеловска, Кратово.                                  
(6921) 
Работна книшка на име Решат Зекировски, Куманово.                                  

(6924) 
Работна книшка на име Соколов Симо, Кочани.   

         (6927) 
Работна книшка на име Жарко Симиќ, Гевгелија. 

         (6930) 
Работна книшка на име Крколев Митко, Гевгелија. 

         (6931) 
Работна книшка на име Таироски Реџеп, Мак. Брод. 
                                                                          (6938) 
Работна книшка на име Абдулаи Нарине, Гостивар. 

         (6939) 
Работна книшка на име Величкова Ленче, Штип. 

         (6941) 
Работна книшка на име Козаровска Ленче, Скопје. 

         (6879) 
Работна книшка на име Митевска Милена, Скопје. 

         (6881) 
Работна книшка на име Качар Шуќо, Скопје.   (6884) 
Работна книшка на име Јаневски Васко, Скопје.   

         (6886) 
Работна книшка на име Неџати Таири, Куманово.   

         (6917) 
Работна книшка на име Тодоровски Методија, Битола. 

              (6920) 
Работна книшка на име Ристевски Доне, Битола. 

         (6954) 
Работна книшка на име Ставрева Стефка, Виница. 

         (6955) 
Работна книшка на име Јованов Станче, Кочани. 

         (6956) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Иван, Охрид.  

         (6958) 
Работна книшка на име Алексов Љупчо, Велес.    

         (6960) 
Работна книшка на име Јовчевска Марија, Скопје.  

         (6975) 
Воена книшка на име Ставров Маријанчо,  Кавадарци.

                                                          (6468) 
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Воена книшка на име Благој Велевски, Скопје.     

         (6569) 
Воена книшка на име Петровски Игор, Скопје.     

         (6571) 
Воена книшка на име Јанкулоски Горан, Скопје.  

         (6574) 
Воена книшка на име Раде Наумоски, Скопје.  (6576) 
Воена книшка на име Гавриловски Зоран, Скопје.  

         (6888) 
Воена книшка на име Решат Таири, Скопје.      (6890) 
Воена книшка на име Дамјановски Сашо, Скопје. 

         (6977) 
Воена книшка на име Маџовски Аце, Скопје.   (6978) 
Воена книшка на име Роберт Видевски, Скопје.    

         (6979) 
Свидетелство на име Ангеловски Рајко, Крива  Паланка.

                                                          (6459) 
Свидетелство на име Ангеловска Рада, Крива Паланка. 

             (6460) 
Свидетелство за 1-ва година на име Ридван Десдтани,  

Куманово.                                          (6461) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Исени  Буња-

мин, Куманово.                                          (6462) 
Свидетелство на име Сименов Дејан, Кочани.  (6464) 
Свидетелство на име Панче Николов, Кочани.(6465) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шенѓул Јусмен,  

Штип.                                                          (6467) 
Свидетелство на име Скендерова Хатие, Велес.    

         (6469) 
Свидетелство на име Фератоска Меретка, Прилеп. 

         (6471) 
Свидетелство на име Џелиоски Адем, Прилеп.(6472) 
Свидетелство на име Газменд Лумани, Струга. (6474) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Садикоски  

Расим, Мак. Брод.                                          (6475) 
Свидетелство на име Сејфули Мурат, Тетово.  (6476) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ибиши  Маму-

дије, Тетово.                                                          (6477) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Имер Мемеди,  

Тетово.                                                          (6478) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шабани  Хаџе-

ре, Тетово.                                                          (6479) 
Свидетелство на име Денис Далипи, Тетово.     (6480) 
Свидетелство на име Селмани  Африм, Тетово(6481) 
Свидетелство на име Османи Мустафа, Тетово(6482) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Сејдиу Билал, 

Тетово.                                                          (6483) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Рафиз Адили,  

Тетово.                                                          (6484) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Рамадани  Ќани-

је, Тетово.                                                          (6485) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ  

"Кузман Шапкаров" на име Владо Петрушевски, Скопје. 
              (6585) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од средно учи-

лиште "Васил Антески-Дрен" на име Велеска Ирена, Ско-
пје.                                                                          (6891) 
Свидетелство: за 8-мо одделение издадено од ОУ "Јане 

Сандански" на име Амети Абдула Аким, Скопје.     
            (6892) 
Свидетелство на име Ганимет Нихиу, Тетово.  (6918) 
Свидетелство на име Магдалена Србиноска, Тетово. 
                                                                          (6919) 
Свидетелство на име Блерим Шабани, Куманово. 

         (6925) 
Свидетелство на име Манева Јорданка, Кочани.  

         (6926) 
Свидетелство на име Јова Јованов Трајче, Радовиш. 
                                                                          (6929) 
Свидетелство на име Хусеини Амед Даут, Велес.  

         (6932) 
Свидетелство на име Узеири Авни Амдије, Велес.   

         (6933) 
Свидетелство на име Недев Здравко, Велес.     (6934) 
Свидетелство на име Билали Ибрахим, Тетово(6940) 
Свидетелство на име Коцевска Славица, Велес.    

         (6961) 
Свидетелство за втора година издадено од "Р. Ј.  Корча-

гин" - ПЕКСНАС на име Ристиќ Миодраг, Скопје. 
                      (6980) 

Индекс бр. 326426 издаден од Правен факултет-Скопје  
на име Тодоровиќ Миодраг, Скопје.        (6981) 
Уверение бр. 11-311/2 издаден од Економски факултет- 

Скопје на име Коневска Ирена, Скопје.                
         (6983) 

Диплома за завршено средно училиште издадена од 
средно медицинско училиште-Тетово на име Аврамовска 
Рената, Скопје.                          (6588) 
Диплома за завршено средно училиште издадена од  

АСУЦ "Боро Петрушевски" на име Рашмо Ајдарпашиќ,  с. 
Ржаничино, Скопје.          (6893) 
Диплома на име Африм Сељмани, Куманово.  (6922) 
Диплома на име Алексов Љупчо, Велес.          (6959) 
Здравствена книшка на име Николова Злата, Битола.                             

(6457) 
Здравствена книшка на име Ибраимоски Февзи,  Круше-

во.                                                          (6470) 
Здравствена книшка на име Нешковска Марија,  Битола.

                                                                          (6473) 
Здравствена книшка на име Фидан Велков, Пробиштип.

                                                                          (6928) 
Здравствена книшка на име Салиева Филиска, Велес.                                  

(6935) 
Здравствена книшка на име Салиев Насер, Велес.   

         (6936) 
Здравствена книшка на име Петровски Никола,  Битола.

                                                                          (6937) 
Здравствена книшка на име Андријашевич Ружица, Би-

тола.                                                                          (6957) 
Здравствена книшка на име Иванов Зоран, Велес.  

         (6962) 
Здравствена книшка на име Трајче Бурев, Велес. 

         (6963) 
Здравствена книшка на име Андреев Горанче, Велес.                                  

(6964) 
Престанува со вршење на дејност "ПИЛАНА ШАМПИ-

ОН", Скопје.                                               (6012) 
__________________________________________________ 
 
ОГЛАС ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИЦА 
 

Управниот одбор на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, по 
добиеното известување за извршениот упис на Одлуката 
за намалување на основната главница преку присилно 
повлекување на акции на Друштвото во Трговскиот регис-
тар на Основниот суд Скопје I - Скопје објавува: 

 
О Г Л А С 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА   
Врз основа на член 416 од Законот за трговски друш-

тва и Одлуката на Собранието на акционерите на РЕП-
ЛЕКФАРМ АД Скопје бр. 02-03/1 од 09.01.2002 година, се 
врши намалување на основната главница преку присилно 
повлекување на акции на Друштвото за фармацевтски хе-
миски производи РЕПЛЕКФАРМ АД со седиште на ул. 
"Козле" бр. 188, Скопје. 

Вкупниот износ на основната главница од 9.400.000 
ДЕМ во денарска противвредност од 300.800.000,00 дена-
ри се намалува за износ од 1.880.000 ДЕМ во денарска 
противвредност од 60.160.000,00 денари. 

Висината на основната главница по намалувањето из-
несува 7.500.000 ДЕМ, односно во денарска противвред-
ност од 240.640.000,00 денари. Друштвото е согласно по 
барање на доверителите да ги намири или обезбеди поба-
рувањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на 
Одлуката за намалување на основната главница во Тргов-
скиот регистар, ако ги пријават за три месеци од денот на 
последната објава на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". 

     
РЕПЛЕКФАРМ 

                    Управен одбор 
              (4627) 
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Ј А В Н И    П О В И Ц И  
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на А.Д. "Електростопанство на Македонија" во  др-
жавна сопственост  Скопје, објавува  

БАРАЊЕ БР. 07-33/02 
ОТВОРЕН  ПОВИК 

ПОДРУЖНИЦА РЕК "ОСЛОМЕЈ" - ОСЛОМЕЈ  
1. Поднесувач на барањето е А.Д. "ЕСМ" - Скопје, 

Подружница РЕК "Осломеј". 
 1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 

користење на градежна механизација по потреба за склу-
чување на годишен рамковен договор и тоа: 

- Утоварач 3м 
- Булдожер 300 KW 
-  Ровокопач  од 2,2 м2 
- Грејдер, 
- Вилушкар од 5 т. 
- Дупчалка, 
- Агрегат 160 KW 
- Цистерна 10 т. 
-  Цистерна за гориво 10т. 
- Камион кипер од 15 т. 
- Камион сандучар од 10 т. 
- Камион сандучар од 15 т. 
- Камион сандучар (шлепер до 20 т.) 
- Платформа од 40 т. 
- Трактор со приколка 
- Автодигалка 10 т. 
- Автодигалка 40 т. 
- Автодигалка 150 т. 
- Ваљак "БОМАГ 212 Г" 
1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

Постапката на повикот се спроведува со отворен по-
вик согласно Законот за јавни набавки.  

2. Содржина на понудата. 
Понудата треба да го содржи името, адресата и седиш-

тето на понудувачот. 
Понудата треба да ги содржи  единечните цени за се-

која позиција од обемот на понудата (со сите давачки сог-
ласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако на-
бавката е од странство) на паритет ДДП магацин на наба-
вувачот со посебно искажан  ДДВ на вкупната вредност 
на понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска  конвертибилна валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува среден курс на Народна банка 
на Република Македонија. 

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само 
еден начин недвосмислено дефиниран. 

Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди доказ за техничката 

способност за извршување на работите име на градежна 
машина и име и презиме и квалификации на ракувачот на 
машината. 

Понудите во оригинал со пропратната документација 
од странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик од овластен преведувач. 

3. Доставување на документација. 
Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската 

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

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
кој го издава Централниот регистар, а странските понуду-
вачи спрема став 3 од член 22 од Законот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија кај нотар, како и потврда од Управата за јавни 
приходи за платени даноци, придонеси како и други јавни 
давачки. 

Понудувачот треба да достави доказ дека на понудува-
чот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 
1 од  член 24 од Законот за јавни набавки. 

Претставниците на понудувачите треба да дадат пис-
мено овластување за учество на јавниот повик, согласно 
член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (сог-
ласно член 25 од Законот за јавни набавки): 

- цена на чинење                                               40 поени, 

- квалитет на извршените работи                30 поени, 
- рок на извршување на работите 
 со динамика                                                      20 поени, 
- начин на плаќање                                          10 поени. 
5. Начин и рок на доставување на понудата: 
5.1.Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: Подружница РЕК "Осломеј" с. Осло-
меј. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
29.03.2002 во 12 часот во ресторанот за општествена ис-
храна во ТЕ во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата по  
повикот, нема да се разгледуваа . т 

                              ија за јавни набавки               Комис___________  
Врз основа на член 10, 14, 16 и 48 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија за 
јавн  набавки на ЈП Македонски железници, објавува и 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-272/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ А НАБАВКА НА МОНОБЛОК ТРКАЛА  З 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. 

"Железничка" 50б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- Моноблок тркала ∅ 1250 за сер. 441 по цртеж број Е-

3107.02.01  
позиција 2.4 за редуктор ∅1250х∅219х140; материјал; 

Р9Т ............................................................70 парчиња.  
- Моноблок тркала ∅1250 за сер. 441 по цртеж број Е-

3107.02.01  
позиција 1.3 за слоб. стр. ∅1250х∅219х140; материјал; 

Р9Т .............................................................70 парчиња. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:  
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите,   -30-бодови; 
- цена на производите,   -50-бодови, 
- начин и рок на плаќање,   -10-бодови, 
- рок на испорака на стоката.   -10-бодови. 
1.4. Рок за доставување на понудите е 37 дена до 

10.04.2002 година до 12 часот. 
1.5. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на 

прифаќањето на понудата. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски, правни и физички 
лиц  а. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничките 

цртежи можат да се подигнат во ЈП Македонски железни-
ци - Дирекција - Скопје, ул. "Железничка" бр. 50-б, соба 
бр. 9, секој работен ден од 7 до 15 часот.  

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 23 
од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно 
работење. 

- референци - список на извршени работи за последни-
те три години, 

- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага, 

- кадровска структура. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија 

содржина е пропишана од министерот за финансии со 
Правилник или за странското правно или физичко лице, 
сертификат за бонитет издаден од професионално репре-
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зентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, зем-
јоделство или професионално здружение на земјата во која се 
наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед-
ност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на су-
дот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Упра-
вата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни давачки согласно член 24 и 43 од Законот за 
јавни набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е да би-
дат доставени во оригинален примерок или тие доколку се 
фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, на Стопанска Банка А.Д. - Скопје, 
СЊИФТ АДРЕАСА СТОБ МК 2џ, Аццоунт 25730-149, 
Телеџ 51140, 51472, 51226 Фор Мацедониан Раилњаѕс - 
Скопје, Републиц оф Мацедониа. 

3.5. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, франко набавувач во валута на по-
нудата и истата претворена во ЕВРА, со вкалкулиран да-
нок на промет на производот. 

3.6. Доколку производот е со странско потекло во цената 
задолжително се внесува износот на царината и други давачки 
(сог сно член 54 од Законот за јавни набавки). ла  

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содр-
жи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката "не отворај", како и бројот на барањето. Ис-
тиот 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 ја содржи придружната доку-
ментација и ја носи ознаката "документација". Вториот 
внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката 
"понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на ЈП "Македонски железници" - Дирекција, 
најдоцна до 10.04.2002 година до 12 часот, со задачи да се 
обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.   

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

рок, како и оние кои не се изработени според пропозиции-
те на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
10.04.2002 година во 13 часот во просториите на ЈП "Ма-
кедонски железници" - Дирекција - Скопје. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да 
и предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 115-419. 

                                         
    Коми___________ сија за јавни набавки 

 
Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за тран-

сформација на претпријатијата со општествен капитал 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата 
на Република Македонија за приватизација, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШ-

ТВА  
1. ДОО "ТЕХНИКА" - Скопје 
- дејност - поправка и одржување на електро машини и 

уреди; 
- број на вработени -16 ( состојба 1997 година); 

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 3.510 
ЕВРА, што претставува 12,58% од главницата на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 702 ЕВРА. 
2. ДОО "ЈАВОР" - Гостивар 
- дејност - производство на режана граѓа; 
- број на вработени - 66 ( состојба 1996 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 9.595 

ЕВРА, што претставува 17,06% од главницата на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.919 ЕВРА. 
3. ДОО "КИЧЕВО ПРОМ КОМПАНИ" - Кичево 
- дејност - трговија на мало; 
- број на вработени - 21 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 2.909 

ЕВРА, што претставува 1,79% од главницата на друштво-
то; 

- максимален дисконт: 99%; 
- минимална продажна цена на уделот: 29 ЕВРА. 
4. ДОО "ТРАНС  ЕКСПРЕС" - Крушево 
- дејност - превоз на стока во друмски сообраќај; 
- број на вработени - 18 ( состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 8.692 

ЕВРА, што претставува 6,81% од главницата на друштво-
то; 

- максимален дисконт: 99%; 
- минимална продажна цена на уделот: 87 ЕВРА. 
5. ДОО "ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО 3" - Скопје 
- дејност - трговија на големо; 
- број на вработени - 20 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

13.611 ЕВРА, што претставува 5,58% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 2.722 ЕВРА. 
6. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ-ГОЛД" - Прилеп 
- дејност - трговија со парфимерија, злато, срчарија, 

текстил; 
- број на вработени - 23 ( состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

30.064 ЕВРА, што претставува 14,70% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
7. ДОО "УНИВЕРЗАЛ 4" - Кавадарци 
- дејност - производство на мебел од дрво; 
- број на вработени  -3 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 4.674 

ЕВРА, што претставува 23,18% од главницата на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 0%. 
8. ДОО "МЕГАПРОЕКТ" - Штип 
- дејност - производство на градежни објекти; 
- број на вработени - 47 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

129.076 ЕВРА, што претставува 61,67% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
9. ДОО "НАПРЕДОК" - Самоков 
- дејност - друга трговија со мешовити стоки; 
- број на вработени - 25 ( состојба 1993 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 2.953 

ЕВРА, што претставува 6,21% од главницата на друштво-
то; 

- максимален дисконт: 0%. 
10. ДОО  МЗТ "ТУРС" - Скопје 
- дејност - услуги во друмскиот сообраќај; 
- број на вработени - 10 ( состојба 1997 година); 
- за продажба: удел со вредност од 114.318 ЕВРА, што 

претставува 81,00% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 70%; 
- минимална продажна цена на уделот: 34.295 ЕВРА. 
11. ДОО  МЗТ"МЕТАЛНА" - Штип 
- дејност - производство на леани, ковани и пресовани 

производи; 
- број на вработени - 180 ( состојба 1998 година); 
- за продажба: удел со вредност од 1.081.757 ЕВРА, 

што претставува 55.28% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 108.176 ЕВРА. 
12. ДОО "КАРТОНАЖА СО ПЛАСТИКА" - Скопје 
- дејност - производство на амбалажно стакло; 
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- број на вработени - 15 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

55.553 ЕВРА, што претставува 30% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 50%; 
- минимална продажна цена на уделот: 27.777 ЕВРА. 
13. ДОО "ДЕПЛАСТ-МЕКА ПРОГРАМА" - Дебар 
- дејност - друга преработка на пластични маси; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

96.828 ЕВРА, што претставува 35,21% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 70%; 
- минимална продажна цена на уделот: 29.048 ЕВРА. 
14. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ - ИМЕКС" - Прилеп 
- дејност - производство на прехранбени производи; 
- број на вработени -80 ( состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

98.972 ЕВРА, што претставува 28,92% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 00%. 
15. ДОО "ТЕХНОВЕТ"Ветеринарна станица - Кратово 
- дејност - земјоделски услуги за сточарство; 
- број на вработени - 4 ( состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 2.343 

ЕВРА, што претставува 13,00% од главницата на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 0%. 
16. ДОО "ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА" - Неготино 
- дејност - земјоделски услуги за сточарство; 
- број на вработени - 10 ( состојба 1998 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 3.127 

ЕВРА, што претставува 6,80% од главницата на друштво-
то; 

- максимален дисконт: 0%. 
17. ДОО "АНГРОПРОМЕТ 99 Милорад и др." - Кума-

ново 
- дејност - разни животни продукти, пијалаци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

22.906 ЕВРА, што претставува 8,04% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
18. ДОО "АНЕЛ СОФИЈА и др." - Куманово 
- дејност - разни животни продукти, пијалаци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

21.947 ЕВРА, што претставува 8,13% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
19. ДОО "МИНИ ТРЕЈД Властимир и др." - Куманово 
- дејност - разни животни продукти, пијалаци; 
- број на вработени нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

24.086 ЕВРА, што претставува 8,91% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
20. ДОО "ЗЛЕТОВО-САСА" - Скопје 
- дејност - трговија на големо со непрехранбени произ-

води; 
- број на вработени - 19 ( состојба 1996 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 8.855 

ЕВРА, што претставува 4,70% од главницата на друштво-
то; 

- максимален дисконт: 0%. 
21. ДОО "АЛФИТА" - Кавадарци 
- дејност - текстил и конфекција; 
- број на вработени нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

19.028 ЕВРА, што претставува 13,53% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 3.806 ЕВРА. 
22. ДОО "ОРИОН" - Кавадарци 
- дејност - текстил и конфекција; 
- број на вработени нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од 8.150 ЕВРА, што 

претставува 5,80% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.630 ЕВРА. 
23. ДОО "СТАРТ 98" - Кавадарци 
- дејност - текстил и конфекција; 
- број на вработени нема податоци; 

- за продажба: удел со вредност од 19.230 ЕВРА, што 
претставува 13,68% од главницата на друштвото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 3.846 ЕВРА. 
24. ДОО "СТАВРОВ" - Кавадарци 
- дејност - текстил и конфекција; 
- број на вработени нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од 58.599 ЕВРА, што 

претставува 41,68% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 11.720 ЕВРА. 
25. ДОО "РАДЕ КОНЧАР- Заварување, сечење и авто-

матизација" - Скопје 
- дејност - производство на електрични машини и уре-

ди; 
- број на вработени - 252 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел со вредност од 572.481 ЕВРА, што 

претставува 37,32% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 114.496 ЕВРА. 
26. ДОО "АНГРОСТАР" Живко и др. - Куманово 
- дејност - разни животни продукти и пијалаци; 
- број на вработени нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од 23.853 ЕВРА, што 

претставува 8,67% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 4.770 ЕВРА. 
27. ДОО "ЈУГОСУРОВИНА - Близнак Ком" - Гевгели-

ја 
- дејност - собирање и преработка на индустриски от-

падоци; 
- број на вработени - 8 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 9.785 

ЕВРА, што претставува 11,25% од главницата на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.957 ЕВРА. 
28. ДОО "МАРКЕТ ПРОМЕТ" - Скопје 
- дејност - огрев и градежен материјал; 
- број на вработени - 11 ( состојба 1993 година); 
- број на вработени - (состојба година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 3.775 

ЕВРА, што претставува 13,11% од главницата на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 755 ЕВРА. 
29. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ-ТУРС" - Прилеп 
- дејност - угостителство; 
- број на вработени - 15 ( состојба 1995 година); 
- за продажба: удел со вредност од 30.474 ЕВРА, што 

претставува 21,29% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 6.095 ЕВРА. 
30. ДОО "СТОЛИЧАРА" - Македонски Брод 
- дејност - производство на режана граѓа ; 
- број на вработени - 31 ( состојба 1998 година); 
- за продажба: удел со вредност од 41.859 ЕВРА, што 

претставува 36,78% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 8.372 ЕВРА. 
31. ДОО "САНДЕ ЦВЕТКОВСКИ"с. Горобинци, Св. 

Николе  
- дејност - земјоделие; 
- број на вработени  - 69 ( состојба 1995 година); 
- за продажба: удел со вредност од 40.051 ЕВРА, што 

претставува 52,22% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 8.010 ЕВРА. 
32. ДОО "МЕТАЛПРОМЕТ" - Прилеп 
- дејност - изработка на метални градежни и други 

конструкции; 
- број на вработени - 92 ( состојба 1994 година); 
- за продажба: удел со вредност од 198.636 ЕВРА, што 

претставува 38,53% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 39.727 ЕВРА. 
33. ДОО "СВЕТЛОСТ-ГРАФИКА" - Скопје 
- дејност - професионална рехабилитација и вработу-

вање на инвалиди; 
- број на вработени- 46 ( состојба 1997 година); 
- за продажба: удел   со вредност од 33.248 ЕВРА, што 

претставува 26,01% од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%; 
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- минимална продажна цена на уделот: 6.650 ЕВРА. Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 
добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утвр-
дува и објавува 

34. ДОО "КАРГОИНСПЕКТ - МИЛЕ" - Скопје 
- дејност - контрола и квалитет на стоки; 
- број на вработени - 47 ( состојба 1993 година); 
- за продажба: удел со вредност од 19.736 ЕВРА, што 

претставува 6,59% од главницата на друштвото;  
- максимален дисконт: 90%; ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ- - минимална продажна цена на уделот: 1.977 ЕВРА. ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 35. ДОО "ПЕКАРА" - Богданци 

2002 ГОДИНА - дејност - пекарство; 
- број на вработени - 33 ( состојба 1994 година);  
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

16.269 ЕВРА, што претставува 9,09% од главницата на 
друштвото; 

Движењето на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари - февруари 2002 година во однос 
на просечните цени на мало во 2001 година изнесува 
0,6%. 

- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.627 ЕВРА. 
Понудите за купување на удели во писмена форма се 

доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на 
Агенцијата, назнака "не отворај", а под тоа "понуда", на-
зив на претпријатието за кое се однесува понудата, име на 
купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни 
субјекти), а за физичките лица и матичен број од лична 
карта. 

 
Директор, 

                      Благица Новковска, с.р. 
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Понудата треба да содржи: 
- вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- износ на средства што купувачот е подготвен да го 

плати; 
- начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
- број на годишни рати (не повеќе од пет); и 
- обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен 

пат, со доказ, положена гаранција во износ од 10% од про-
дажната цена на уделот.  

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предвиден 
со договорот, гаранцијата од став 1 на овој член ја напла-
тува Агенцијата.  

Жиро-сметка на Агенцијата: број: 240-0100000350-94, 
банка депозитор: Балканска банка АД - Скопје, единствен 
даночен број: 4030993262472. 

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: Агенција 
на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапца-
ров" бр. 7, пош.фах 410 100 Скопје. 

Неуредните и неблаговремено доставените понуди не-
ма да бидат предмет на разгледување. 

Лицата заинтересирани за набавка на информативниот 
пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот мо-
же да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8.00-
15.00 часот по цена од и. 1.000,00 денар___________  

И З В Е С Т У В А Њ Е  
Министерството за здравство на Република Македонија, 

објавува дека постапката по Отворен повик бр. 6/2002 за 
прибирање на понуди за изградба на нови амбуланти во 
селските населени места објавен на ден 28 февруари 2002 
година во јавните гласила, се сторнира само во делот кој се 
однесува на изградба на нова амбуланта во село Франгово-
Медицински центар-Струга. 

Постапката за прибирање на понуди за изградба на ос-
танатите нови амбуланти во селските населени места, про-
должува. 

   а за јавни набавки   Комисиј___________  
 "Македонски железници"-Скопје, објавува ЈП 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 12-271/2  

За прибирање понуди со јавно отворање за набавка на 
моноблок, тркала и шини објавен во "Службен весник на 
Република Македонија" бр. 16 од 27.02.2002 година, до-
полнително да се додаде (алтернативно и Л=90 метри дол-
жни). 

     Комисија за јавни набавки 
 
 Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 
 
  
 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 

Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
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