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587. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА  ПОБАРУВАЊАТА  НА  ШТЕДАЧИТЕ 
ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� БИТОЛА, �АЛФА С� 

СКОПЈЕ И �ЛАВЦИ� ОХРИД 
 
Се прогласува Законот за регулирање на побарува-

њата на штедачите од штедилниците �ТАТ� Битола, 
�Алфа С� Скопје и �Лавци� Охрид, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2220/1                 Претседател 
29 мај 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 РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА 
ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� 

БИТОЛА, �АЛФА С� СКОПЈЕ 
И �ЛАВЦИ� ОХРИД  

Член 1 
Со овој закон се уредува исплатата и издавањето на 

конвертибилни сертификати за побарувањата на довери-
телите-физички лица по основа на штедни влогови од 
Штедилницата �ТАТ� Битола, Штедилницата �Алфа С� 
Скопје и Штедилницата �Лавци� Охрид, кои се во стечај. 

 
Член 2 

Под побарувања на доверителите-физички лица (во 
натамошниот текст: доверители) од членот 1 на овој за-
кон се подразбира износот на главнината и каматата на 
штедниот влог во денари, утврдени со судски решенија 
во стечајната постапка или со правосилни пресуди и 
побарувања по основа на главнината и каматата на 
штедни влогови пријавени до 30 април 2002 година, за 
кои се води постапка пред суд и за кои ќе се донесе 
правосилно судско решение или пресуда, намалени за 
средствата исплатени согласно со Законот за обезбеду-
вање на средства во форма на кредит за предвремена 
исплата на дел од побарувањата на граѓаните по основа 
на штедни влогови (�Службен весник на Република 
Македонија� број 35/97) и за средствата исплатени од 
стечајната маса на штедилниците од членот 1 на овој 
закон до денот на влегувањето во сила на овој закон 
(во атамошниот текст: побарувања). н

 
Член 3 

Република Македонија ги исплатува во готово, ед-
нократно, сите побарувања на секој поединечен дове-
рител од членот 1 на овој закон чиј вкупен износ не 
надминува денарска противвредност на 1000 ЕВРА 

пресметано според средниот курс на курсната листа на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 
Одредбите од ставот 1 на овој член се однесуваат и 

на побарувањата на секој поединечен доверител чиј 
вкупен износ надминува денарска противвредност на 
1000 ЕВРА пресметано според средниот курс на кур-
сната листа на Народната банка на Република Македо-
нија на денот на влегувањето во сила на овој закон, до-
колку доверителот даде писмена изјава заверена кај но-
тар дека се откажува од делот од побарувањето што ја 
надминува денарската противвредност на 1000 ЕВРА. 
Исплатата од ставот 1 на овој член се врши во дена-

ри, во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 
По исклучок од ставот 3 на овој член, исплатата на 

побарувањата пријавени до 30 април 2002 година, за кои 
се води постапка пред суд и за кои ќе се донесе право-
силно судско решение или пресуда, ќе се изврши во рок 
од 30 дена од донесувањето на правосилно судско реше-
ние или пресуда со кои се уважува побарувањето. 
Исплатата од ставот 2 на овој член се врши во дена-

ри, о рок од 45 дена од давањето на изјавата. в
 

Член 4 
Начинот и постапката за исплата на побарувањата 

од членот 3 на овој закон ги пропишува министерот за 
финансии.  

Член 5 
За сите побарувања на секој поединечен доверител 

чиј вкупен износ надминува денарска противвредност 
на 1000 ЕВРА пресметано според средниот курс на 
курсната листа на Народната банка на Република Ма-
кедонија на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, Република Македонија, согласно со членот 2 став 
1 од Законот за хартии од вредност, издава конверти-
билни сертификати. 
Се овластува министерот за финансии да ги запише 

конвертибилните сертификати во Централниот депози-
тар  хартии од вредност.  за

 
Член 6 

Конвертибилните сертификати се издаваат, водат и 
пренесуваат како електронски запис. 
Номиналната вредност на конвертибилниот серти-

фикат е вкупниот износ на побарувањата на поедине-
чен доверител.   

Член 7 
Конвертибилните сертификати гласат на име и во 

денари. 
Конвертибилните сертификати се неограничено 

преносливи и може да се тргуваат на организиран па-
зар на хартии од вредност. 

 
Член 8 

Конвертибилните сертификати можат да се корис-
тат за купување и отплата на акции и удели и друг 
имот со кој располага Агенцијата за приватизација на 
Република Македонија и други акции во сопственост 
на државата. 
Под отплата во смисла на ставот 1 од овој член, се 

подразбира отплата на акции и удели и друг имот со 
кој располага Агенцијата за приватизација на Републи-
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ка Македонија и други акции во сопственост на држа-
вата по договори кои ќе бидат склучени по влегување-
то во сила на овој закон. 
Конвертибилните сертификати можат да се користат 

во период од две години од денот на нивното издавање. 
По истекот на овој рок конвертибилните сертифи-

кати се неважечки. 
 

Член 9 
Работите за евиденција и водење на сметките на 

имателите на конвертибилните сертификати, во име и 
за сметка на Република Македонија, ги врши Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност. 
Начинот и условите за вршење на работите од ста-

вот 1 на овој член, ќе се уредат со договор меѓу минис-
терот за финансии и Централниот депозитар за хартии 
од вредност. 

 
Член 10 

Средствата за исплата на обврските по членот 3 од 
овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија.  

Член 11 
Министерот за финансии, по потреба ќе донесе 

поблиски прописи за спроведување на овој закон. 
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
588. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за внатрешни работи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2241/1                 Претседател 
30 мај 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Законот за внатрешни работи (�Службен весник 

на Република Македонија� број 15/95 и 55/97), по чле-
нот 20 се додава нова точка �4. Избор на раководите-
лот на подрачна единица на Министерството� и два но-
ви члена 20-а и 20-б, кои гласат: 

 
�Член 20-а 

Раководителот на подрачната единица на Минис-
терството се избира од страна на советите на општини-
те кои ги опфаќа подрачната единица на Министерс-
твото (во натамошниот текст: советите на засегнатите 
општини), од листа која содржи најмалку тројца канди-
дати, предложена од страна на министерот, меѓу кои 
барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во 
мнозинство во тие општини. 

Ако советите на засегнатите општини не изберат 
ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 де-
на од денот на доставувањето на листата, министерот 
ќе предложи втора листа која содржи најмалку тројца 
нови кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа 
на заедницата која е во мнозинство во тие општини. 
Ако и по спроведувањето на постапката од став 2 

на овој член советите на засегнатите општини повтор-
но не изберат ниту еден од предложените кандидати во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата 
министерот, по консултација со Владата на Република 
Македонија, ќе го избере раководителот на подрачната 
единица на Министерството од двете листи на канди-
дати предложени од страна на министерот, како и трој-
ца дополнителни кандидати предложени од страна на 
советите на засегнатите општини. 
Министерот го задржува овластувањето за разре-

шување на раководителот на подрачната единица на 
Ми истерството, во согласност со овој закон. н

 
Член 20-б 

Раководителот на подрачната единица на Минис-
терството ги информира редовно и на барање советите 
на засегнатите општини за работите кои се однесуваат 
на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата.�  

Член 2 
П
 
о членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи: 

�Член 48-а 
При вработувањето на лицата во Министерството 

да бидат соодветно и правично застапени и граѓаните 
кои припаѓаат на сите заедници, како и да се почитува-
ат критериумите на стручност и компетентност.� 

 
Член 3 

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

___________ 
589. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-

ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2244/1                  Претседател 
30 мај 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  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
 

Член 1 
Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиш-

тата  (�Службен весник на Република Македонија� број 
14/98), во членот 194 се додаваат два нови става 2 и 3, 
кои гласат: 

�Сообраќајните знаци се пропишани со важечката 
меѓународна Конвенција за знаци на патиштата и сиг-
нализација и се еднообразни на територијата на Репуб-
ликата. 
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Сообраќајните знаци за известување и дополнител-

ните табли кои се составен дел на сообраќајните знаци 
и кои поблиску го определуваат значењето на сообра-
ќајниот знак се напишани на македонски јазик и него-
вото кирилско писмо, а во подрачјата на единиците на 
локална самоуправа во кои најмалку 20 % од граѓаните 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот ја-
зик и на тој службен јазик и писмо.� 

 
Член 2 

Во членот 291 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Образецот на возачката дозвола, дозволата за во-

зач на трактор и на возачката потврда се печати и пода-
тоците во него се запишуваат на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо. На граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик, образе-
цот на возачката дозвола, дозволата за возач на трактор 
и на возачката потврда се печати и податоците во него 
се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го 
употребува граѓанинот.� 

  
Член 3 

Во членот 331 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Образецот на сообраќајната дозвола и потврдата за 

регистрација се печати и податоците во него се запи-
шуваат на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо. На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 
од македонскиот јазик, образецот на сообраќајната доз-
вола и потврдата за регистрација се печати и податоци-
те во него се запишуваат и на службениот јазик и пис-
мото што го употребува граѓанинот.� 

  
Член 4 

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

___________ 
590. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за личната карта, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2242/1                 Претседател 
30 мај 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА  

Член 1 
Во Законот за личната карта (�Службен весник на 

Република Македонија� број 8/95), во членот 5 став 1 
зборовите: �со втиснат� и �ознака на серијата и серис-
киот број� се бришат. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
�Во образецот на личната карта се запишуваат 

следниве податоци: име и презиме на граѓанинот; да-
тум на раѓање; пол; државјанство; живеалиште и адре-
са на станот; единствен матичен број на граѓанинот; 
регистарски број; рок на важење на личната карта и 
потпис на имателот на личната карта.� 

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои 
гласат: 

�Образецот на личната карта се печати на македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски ја-
зик и неговото латинично писмо. 
Податоците во образецот на личната карта се запи-

шуваат на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо, а податоците за името и презимето на граѓанинот, 
полот и државјанството се запишуваат и на англиски 
јазик и неговото латинично писмо. 
На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик, образецот на личната карта се 
печати и податоците во него се запишуваат и на службе-
нио  јазик и писмото што го употребува граѓанинот.� т

 
Член 2 

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

___________ 
591. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА 

ЕВИДЕНЦИЈА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за матичната евиденција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 мај 2002 година. 
 

     Бр. 07-2243/1                  Претседател 
30 мај 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   ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ 
ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за матичната евиденција (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 8/95), по членот 3 
се додава нов член 3-а, кој гласи: 

 
�Член 3-а 

Матичните книги се водат на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо. 
Во подрачјата на единиците на локалната самоупра-

ва во кои најмалку 20 % од граѓаните зборуваат служ-
бен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на 
матичните книги се печати и податоците во него се за-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на службениот јазик и писмото што го употре-
бува граѓанинот. 
Изводите што се издаваат врз основа на матичните 

книги од став 2 на овој член се издаваат на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо, како и на службени-
от јазик и писмото што го употребува граѓанинот.� 

  
Член 2 

Во членот 9 ставот 2 се брише. 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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592. 

УКАЗ БР. 53  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 42/2001)  
Се поставува по мирновремена и воена формација 

за помошник на НГШ за планирање, операции, готов-
ност, видови операции, обука и меѓуармиска соработ-
ка-воедно началник на Г-3 планирање, операции, видо-
ви-стандарди, обука и меѓуармиска соработка во Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија 
Бригадниот генерал Андрески Ванче Драган 
ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал мајор 
лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 0508950450138 
До сега: Началник на Г-3 операции, готовност и 

обука, планирање и вежби, доктрина, модернизација и 
меѓ армиска соработка во ГШ на АРМ. у 
О вој указ да се изврши веднаш. 
  Бр. 07-649                                    Претседател 

30 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
    Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
593. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Потполно се ослободуваат од извршување на казна-
та затвор осудените лица:  

1. Зоран Киро Смилев, од Свети Николе, 
2
 

. Ацо Мирко Арсов од Штип. 
II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се зa-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица:  

1. Иле Милан Стаменковски, од Крива Паланка, во 
траење од 5 месеци, 

2. Тони Славе Ѓоргиевски од Виница, во траење од 
6 месеци, 

3. Танка Јован Ристова од Радовиш, во траење од 7 
месеци, 

4. Даниела Васе Даскаловска од с. Вељуса, во трае-
ње од 1 година, 

5. Предраг Тасе Попов од Скопје, во траење од 6 
мес ци. е 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
       Бр. 07-650   Претседател 
4 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
594. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот 

завод за унапредување на домаќинството (�Службен 
весник на СРМ� бр. 29/73 и 39/77), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 мај 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОБИРОТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД  ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО  СКОПЈЕ 

 
1. За претставници во Собирот на работниците на 

Републичкиот завод за унапредување на домаќинство-
то - Скопје, се именуваат: 

1. Томислав Петровски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

2. Назми Кадриу, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

3. Николче Велковски, главен архитект на Град 
Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им прес-
танува мандатот на досегашните претставници во Со-
бирот на работниците на Републичкиот завод за унап-
редување на домаќинството - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2224/1                                Претседател  

29 мај 2002 година             на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р.  

___________ 
595. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Радо-

виш, се разрешува Добривоје Казанџиев, поради ис-
полнување услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2221/1                                Претседател  

29 мај 2002 година             на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р.  

___________ 
596. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

 
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во 

Битола, се разрешува Васил Гагачев, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2222/1                                Претседател  

29 мај 2002 година             на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р.  
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597. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Крива 

Паланка, се разрешува Ѓоко Алексовски, поради ис-
полнување услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2225/1                                Претседател  

29 мај 2002 година             на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р.  

___________ 
598. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 40/87 
и 36/89 и �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА НАГРАДАТА �11 ОКТОМВРИ� 
 
1. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на наградата �11 Ок-
томври�, поради истекот на времето за кое се именува-
ни и тоа: 
а) претседател 
академик Матеја Матевски, 
б) членови: 
Ристо Аврамовски, композитор, 
м-р Етен Азири, директор на ЈП за поштенски сооб-

раќај �Македонски пошти� - Скопје, 
Љупчо Атанасовски, директор на �Адинг� - Скопје, 
академик Томе Бошевски, 
академик Ташко Георгиевски, 
Иван Ивановски, театарски критичар, 
д-р Михајло Миновски, професор на Филозофскиот 

факултет во Скопје, 
Панта Мижимаков, филмски продуцент, 
- Сабина Ајрула - Тозија, актер, 
 д-р Димитар Ќорнаков, пензионер, 
Сефедин Нуредини, директор на Албанската драма 

при Театарот на националностите, и 
д-р Светомир Хаџијорданов, професор на Техно-

лошко-металуршкиот факултет во Скопје. 
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата �11 Октомври�, се именуваат: 
а) за претседател 
Родољуб Анастасов, академски сликар, 
б) за членови: 
проф. д-р Божидар Маслинков, ректор на Универ-

зитетот �Св. Климент Охридски� - Битола, 
Демуш Бајрами, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија, 
д-р Жан Митрев, кардиохирург, 
проф. д-р Живко Попов, професор на Медицински-

от факултет во Скопје, 
проф. д-р Јасминка Хаџи-Алексиоска, архитект, 
д-р Иван Кантарџиев, историчар, 
д-р Веџи Бајрами, албанолог, 

д-р Цане Мојаноски, професор на Педагошкиот фа-
култет во Штип, 
д-р Трајан Гоцевски, декан на Филозофскиот фа-

култет во Скопје, 
Мерсел Биљали, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија, и 
Стојан Стојков, професор на Факултетот за музичка 

уметност. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

     
    Бр. 07-2226/1                                   Претседател 
29 мај 2002 година              на Собранието на Република 

   Скопје                                         Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р. 

___________ 
599. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 40/87 
и 36/89 и �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА  �КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� 

 
1. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на наградата �Кли-
мент Охридски�, поради истекот на времето за кое се 
именувани и тоа: 
а) претседател 
д-р Сотир Голабоски, професор на Факултетот за 

музичка уметност - Скопје, 
б) членови: 
д-р Михајло Георгиевски, пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
академик Цветан Грозданов, 
д-р Марија Костова, професор на Филозофскиот 

факултет во Скопје, 
Васе Манчев, пратеник во Собранието на Републи-

ка Македонија, 
Фирдауз Неби, актер, 
Сефедин Нуредини, вд директор на Театарот на на-

родностите во Скопје, 
д-р Замир Дика, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија,  
Јордан Пановски, професор на Факултетот за драм-

ски уметности, 
Санде Стојчевски, писател, 
д-р Димитар Давчев, пензионер, 
д-р Зоран Тодоровски, директор на Архивот на Ма-

кедонија и 
м-р Јасмина Чакар, професор на Факултетот за му-

зичка уметност во Скопје. 
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата �Климент Охридски�, се именуваат: 
а) за претседател 
академик Цветан Грозданов, 
б) за членови: 
д-р Димитар Мирчев, професор во пензија, 
Паско Кузман, вд директор на Заводот за заштита 

на спомениците на културата и Музејот на Охрид, 
Стојан Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
д-р Никола Груев, директор на Градската општа 

болница �Моша Пијаде� - Скопје, 
Мевљан Тахири, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија, 
д-р Владо Димов, Медицински факултет - Скопје, 
Валентина Божиновска, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
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д-р Љупчо Јордановски, Сеизмолошка опсерватори-

ја - Скопје, 
Јонуз Абдулаи, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија, 
Данило Глигоровски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
Гордана Јосифовска-Неделковска, професор на Фа-

култетот за музичка уметност и  
Сулејман Џелими, педагог. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-2227/1                                Претседател  

29 мај 2002 година             на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р.  

___________ 
600. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Јавното претпријатие Македонска радио телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 29 мај 2002 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК  
НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА  
1. Имер Исмаили се разрешува од заменик на гене-

ралниот директор на Јавното претпријатие Македонска 
радио телевизија. 

2. За заменик на генералниот директор на Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија се именува 
Џабир Ахмети, новинар. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-2229/1                                Претседател  

29 мај 2002 година             на Собранието на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                                 Стојан Андов, с.р.  

___________ 
601. 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здравс-

твеното осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија" бр. 25/2000), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Bo точката 1 на Одлуката за именување на членови 
на Управниот одбор на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија" бр. 84/2000), во ставот 4 наместо: �проф. д-р 
Тане Маркоски", потсекретар во Министерството за 
здравство, треба да стои: �д-р Андон Чибишев", државен 
секретар во Министерството за здравство. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

     Бр. 07-2223/1     Претседател 
29 мај 2002 година  на Собранието на Република 
          Скопје                  Македонија,  

          Стојан Андов, с.р. 

602. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република Ма-

кедонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 мај 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. Bo 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, 103/2001 и 
18/2002), во Дел I точка 10. Комисијата за економска 
политика и развој под а) за претседател наместо �Фа-
дил Бајрами� треба да стои �Јонуз Абдулаи" и под б) за 
членови, наместо �Јонуз Абдулаи" треба да стои �Фа-
дил Бајрами�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 07-2228/1    Претседател 
29 мај 2002 година             на Собранието на Република  

   Скопје    Македонија,  
         Стојан Андов, с.р. 

___________ 
603. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градеж-

ното земјиште (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 53/2001), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУ-
ВАЊЕТО,  ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА 
НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА 
ОТУЃУВАЊЕТО И  ДАВАЊЕТО ПОД  ЗАКУП НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување-

то, давањето под закуп и висината на посебните трошо-
ци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 79/01 и 103/01) во членот 12 алинеја 8 зборовите: 
�станбени објекти и комплекси� се заменуваат со збо-
ровите: �станбени населби, станбени колективни згра-
ди и комплекси и станбени индивидуални објекти�, а 
зборовите: �мешовита состојба� се заменуваат со збо-
ровите: �мешовита сопственост�. 

 
Член 2 

Во членот 28 по алинеја 3 точката и запирката се 
бришат и се додава нова алинеја која гласи: 

�- за изградба на административно-деловни, индус-
триски и други стопански објекти, јавни спортско-рек-
реативни, станбени населби, станбени колективни згра-
ди и комплекси и станбени индивидуални објекти, по 
предлог на правно лице во мешовита сопственост ре-
гистрирано во трговскиот регистар на Република Маке-
донија, врз основа на инвестициона програма усвоена 
од министерот за транспорт и врски�. 

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 23-2664/1                      Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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604. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија, (�Службен весник на Републи-
ка Македонија бр. 53/91), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ОРИЕНТАЛНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ  

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Ориентална Република Уругвај на амбаса-
дорско ниво.  

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 
     Бр. 23-2684/1       Претседател на Владата  
28 мај 2002 година                 на Република Македонија,  
        Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
605. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА  
Член 1 

Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
продажба на објект сопственост на Република Македо-
нија бр. 23-4475/1 од 24.09.1999 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр.23-1667/2         Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија,  
         Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
606. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА  
ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се отстапува на користење без надомест на општи-

ната Витолиште - Прилеп, објект сопственост на Ре-
публика Македонија, кој се наоѓа на КП бр. 3948/3 во 
површина од 343 м2 КО Витолиште - Прилеп, заведен 
во Поседовен лист бр. 533. 

 
Член 2  

Недвижниот имот - објект од член 1 на оваа одлука 
се отстапува со ентиериерот и опремата вградени во 
него. 

Член 3 
Договорот за условите и начинот на користење на 

објектот од член 1 на оваа одлука со општината Вито-
лиште ќе го склучи министерот за финансии - Управата 
за имотно правни работи. 

 
Член 4 

Примопредањето на недвижниот имот - објект од 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу општина 
Витолиште и Министерството за финансии - Управата 
за имотно правни работи. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр. 23-1667/1                      Претседател на Владата  
28 мај 2002 година                 на Република Македонија,                   
          Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
607. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.04.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
 

1. Ha Министерството за транспорт и врски му се 
одобрува да изврши пренесување на средства од Про-
ектот за подобрување на опремата за одржување и поп-
равка на патиштата во Македонија, на Јавното прет-
пријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта �Македонијапат" - ЦО - Скопје, 
кои во рамките на јапонската неповратна помош - до-
нација се доделени на Министерството за транспорт и 
врски. 

2. Вредноста на неповратната помош - донацијата, 
која се состои од асфалтна база со капацитет од 60 то-
ни на час и опрема за одржување и поправка на па-
тиштата и градежна механизација изнесува, седумсто 
шеесет и три милиони, деветсто осумдесет илјади и 
осумсто осумдесет јапонски јени (Y 763.980.880,00). 

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

 
       Бр. 23-1995/1                      Претседател на Владата  
23 април 2002 година             на Република Македонија,  
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
608. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28.05.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА 
НА ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗ-
ВОЈ (ЕБОР) ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРЕТПРИВА-
ТИЗАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
За покривање на трошоците на Европската банка за 

обнова и развој во претприватизацијата на Електросто-
панство на Македонија се обезбедуваат средства во вку-
пен износ од 27.450.000 денари, при што средствата во из-
нос од 15.250.000 денари ќе бидат наменети за плаќање на 
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провизија на ЕБОР за квази инвестиционен заем за прива-
тизација на ЕСМ, додека средствата во износ од 
12.200.000 денари ќе бидат наменети за покривање  на 
трошоците за ангажирање на правни советници на ЕБОР. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од сметката 637, потставка 427119, Програма 12-Фун-
кција, раздел 090.02 Министерство за финансии - фун-
кции на државата опфатени во посебниот дел на Буџе-
тот на Република Македонија за 2002 година. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии да из-
врши исплата на средствата на име провизија на ЕБОР 
за квази инвестиционен заем за приватизација на ЕСМ 
и тоа: 6.100.000 денари најдоцна до 04.06.2002 година 
и 9.150.000 денари најдоцна до 15.07.2002 година. Ис-
платата на средствата за надоместување на дополни-
телните трошоци за ангажирање на правни советници 
во износ од 12.200.000 денари ќе се врши по претходно 
под есена документација.  н

 
Член 4 

Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а  ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

 
      Бр. 23-2905/1         Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
609. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ  ДЕЛ УТВРДЕН  СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 
09.002 - Министерство за финансии - функции на др-
жавата, Програма 12 - Функција, потставката 427119 - 
Пренесени обврски од претходна година се намалува за 
10.000.000 денари, а кај Разделот 09.002 Министерство 
за финансии - функции на државата, Програма 12 - 
Функција, потставката 443717 - Други неспомнати 
трансфери се зголемува за 10.000.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а  ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

 
      Бр. 23-2680/1         Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
610. 
Врз основа на член 6 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86, став 2 од Законот за минералните 
суровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28.05.2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ЧАКАЛ И ПЕ-
СОК НА ЈТД �ОБЕЛ� - ДЕЛЧЕВО ОД НАОЃАЛИШ-
ТЕТО  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  �ДОЛНИ ЛИВАДИ�,  

К.О. ГРАД, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 

1. На ЈТД �ОБЕЛ� - Делчево се дава концесија за 
експлоатација на минералната суровина чакал и песок 
од наоѓалиштето на локалитетот �Долни Ливади�, К.О. 
Град, општина Делчево, со следните координати: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

Х 
КООРДИНАТА 

У 
Т-1 4.644.150,00 7.650.000,00 
Т-2 4.644.700,00 7.650.000,00 
Т-3 4.644.700,00 7.650.900,00 
Т-4 4.644.150,00 7.650.900,00 

 
Површината на просторот од став 1 на овој член из-

несува Р=0,113 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука е определено во Договорот за концесија 
согласно Законот за минералните суровини.  

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за 
концесија, согласно Одлуката за определување на кри-
териуми за висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот се определени во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија, по претходно добиена согласност од Владата. 

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

 
     Бр. 23-2649/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  I- СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје,  преку судијата 

Лилјана Кацарска, во врска со оставината на покојниот 
Николовски Илија, со оглед на тоа дека нема адреса на 
живеење на законскиот наследник на покојниот Ефти-
мовски Илија внук на покојниот, постави привремен 
застапник во оставинската постапка согласно член 78 
став 2 точка 4 од ЗПП, адвокатот Георгиевски Михајло. 
Привремениот застапник во оваа постапка ги има 

сите права и должности на законски застапник, кои ќе 
ги врши се додека законскиот наследник или негов 
полномошник не се појават пред судот. 
Од  Основниот суд Скопје  I- Скопје, Од. бр. 1362/01.

             (14907) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 
До Основниот суд Скопје II - Скопје, е поднесена  

тужбата на тужителот �ЖИТО ЛУКС� АД  Скопје, 
против тужениот Мијаку Демуш со непозната адреса 
на живеење за надомест на штета, вредност на спорот 
10.091.484,00 денари. 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 

град Скопје со решение бр. 3020-185 од 04.04.2002 го-
дина, за посебен старател на тужениот Мијаку Демуш 
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го постави адвокатаот Стојанчо Стојковски, ул. �Коста 
Шахов� бр. 12, Скопје,  кој ќе ги штити интересите на 
тужениот во постапката до правосилното завршување 
на спорот. 
Со оглед на ова  се повикува лицето Мијаку Демуш 

како тужен во постапката, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во 
спротивно, во постапката неговите интереси ќе ги заш-
титува поставениот посебен старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII.П. бр. 

386/2001.             (14808) 
___________ 

 
Пред овој суд се води постапка за надомест на ште-

та по тужбата на тужителот АД за осигурување �Вар-
дар� - Скопје, против тужената Трајкова Маја. 
Бидејќи тужената Трајкова Маја се наоѓа во стран-

ство- Франција, со непозната адреса. 
Се повикува тужената Трајкова Маја која се наоѓа во 

Франција со непозната адреса, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас лично или со поднесок да го из-
вести судот за нејзиното живеалиште и адреса. Во спро-
тивно судот ќе и постави привремен застапник од редот 
на адвокатите кој ќе ги штити нејзините интереси во 
постапката до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.П. бр. 

1643/1999.                             (14984) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд  се води спор по тужба на тужителот 

Амети Имиѓиле од с. М. Речица, против Шерифи Суат 
од Тетово, сега со непозната адреса, за повраќај на 
ствари. 
Се повикува тужениот  Суат Шерифи од Тетово, во 

рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, 
по тужбата на тужителката Амети Имиѓиле од с. М. Ре-
чица, за повраќај на ствари. 
Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој пол-

номошник, судот ќе му постави времен старател преку 
Центарот за социјални работи во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 438/98.  (14548) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово е поведен бракораз-

воден спор по тужба  на Ресмије Амети од Тетово, ул. 
�Штипска� бр. 48, времено престојува во Швајцарија 
против тужениот Иса Фазлији од Тетово, сега со непоз-
ната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Иса Фазлији од татко Меџет, 

со последно место на живеење во Тетово, а роден 1977 
година во Куманово, сега со непозната адреса во стран-
ство, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 
30 дена од објавувањто на огласот или да одреди пол-
номошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална 
работа во Тетово ќе му биде одреден привремен зас-
тапник кој ќе го застапува до правосилното завршува-
ње на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 222/2001. 
                                                                             (14549) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор  по 

тужба на тужителот  Хајрулаи Сабри Хајрула од Тето-
во, против Цека Исни од Тетово, сега со непозната ад-
реса, за сопственост. 
Се повикува тужениот Цека Исни од Тетово, сега 

со непозната адреса во рок од 30 дена  да се јави во су-
дот,  по тужбата на тужителот Хајрулаи Хајрула, за 
сопственост. 
Доколку во овој рок не се јави и не одреди полно-

мошник, судот ќе му постави времен старател по служ-
бена должност, преку Центарот за социјални работи во 
Тетово.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 458/2002. 
                                                                             (14839) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужите-
лот  Сеадини Сеадин од с. Желино, против тужената 
Карин Цхарлотте Клара, со непозната адреса во СР 
Германија се води постапка за развод на брак. 
Се повикува тужената да се јави во судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку  

Центарот за социјални работи  во Тетово, ќе им поста-
ви привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 465/2002. 
                                                                             (14840) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово  се води спор за раз-

вод на брак по тужба на тужителката Светлана Деврња 
од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 35/26, против тужени-
от Слободан Деврња  со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Слободан Деврња во рок од 

15 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во су-
дот и достави своја сегашна точна адреса, овласти свој 
полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за 
социјални работи ќе му обезбеди полномошник, кој ќе 
го застапува во постапката до нејзиното правосилно 
окончување.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 283/2002. 
                                                                             (14983) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 776/2001 од 23.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009235?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за услуги ТРИДЕНТ ДОО Штип, ул. 
�Плачковички одред� бр. 11. 
Упис на зголемување на основната главница за износ 

од 935.675 евра или 57.076.200,00 денари, со што основ-
ната главница изнесува 9.001.124 евра или 547.367.100,00 
денари, со пристапувањето на содружникот Тетово Табак 
АД за производство и обработка на тутун-Тетово. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

776/2001.                                                               (9893) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 794/2001 од 31.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005417?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив на Трговското 
друштво за вработување на инвалидизирани лица за 
производство, трговија и услуги Авес ДООЕЛ Штип, 
ул. �Боро Милевски� бр. 10, Штип. 
Досегашниот содружник Ристов Ристе истапува од 

друштвото. Неговиот основен влог од 5.400 дем го пре-
зема содружникот Трајче Бурев. 
Се менува досегашниот назив: Друштво за произ-

водство, трговија и услуги Авес ДОО увоз-извоз Штип. 
Нов назив: Трговско друштво за вработување на инва-
лидизирани лица за производство, трговија и услуги 
Авес ДООЕЛ Штип. 
Се врши зголемување на главницата со вложување на 

парични средства во износ од 2.168.000,00 денари или 
35.540 евра. Вкупно основната главница на друштвото из-
несува 2.502.800,00 денари или 40.940 евра од кои 5.400 
евра основни средства и 35.540 евра парични средства. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

794/2001.                                                               (9894) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 765/2001 од 04.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 030012301-4-030-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице за зас-
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тапување на Акционерското друштво за земјоделско 
производство и преработка Пуздерци од Пробиштип, 
ул. �Јордан Стојанов� бр. 18, Пробиштип. 
Досегашниот претседател на Управниот одбор спо-

ред Статутот, Јанчо Ефремов од Пробиштип се брише. 
Се запишува Венцо Нацев од Пробиштип-претседател 
на Управниот одбор според Статутот, без ограничува-
ње. Пречистен текст: Венцо Нацев од Пробиштип-
претседател на Управниот одбор според Статутот без 
ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

765/2001.                                                               (9895) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 354/2001 од 26.11.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004448?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар измената на статут н.о. и ужа струк-
тура и дополнување на дејноста на Акционерското 
друштво за поледелство 14 Септември Свети Николе, 
ул. �Ванчо Ангелов� бр. 22. 
Измена на Статут, промена на структура на капи-

тал, проширување-предмет на работење со следните 
дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.41, 01.42, 15.51, 15.71, 15.61, 15.81/1, 15.91, 15.93, 
51.31, 51.34, 50.20, 51.66, 52.11, 52.62, 63.12, 70.20, 
71.31, 74.60. 
Разрешување на членови на Надзорен одбор: Ду-

шан Давитков, Делчо Јанев, Драганчо Петров, Викен 
Илиев, Антонио Иванов и именување на членови на 
Надзорен одбор: Благој Панев, Цвета Ѓоргиева, Панче 
Ефремов, Ванчо Иванов и Радослав Митев. Разрешува-
ње на членови на Управен одбор: Никола Панов, Ацо 
Трајков, Мимоза Пупулиева, Лазар Темелков и Петре 
Димов и именување на членови на Управен одбор: Ни-
кола Панов, Драганчо Петров, Игор Микев, Елена Ка-
миловска и Филип Стојчев. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

354/2001.                                                               (9896) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 727/2001 од 11.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009222?-7-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на Јав-
ното претпријатие за комунални дејности Огражден 
п.о. Босилово. 
За директор на Јавното претпријатие за комунални 

дејности Огражден п.о. Босилово се именува Колев 
Љупчо од Струмица, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

727/2001.                                                               (9897) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 626/2001 од 22.11.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007245?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за интелектуални услуги, странски јазици и 
култура АБЦ ДОО Струмица, ул. �Климент Охридски� 
бр. 84. 
За управител на друштвото и застапник во надво-

решнотрговскиот промет со неограничени овластувања 
се запишува лицето Витанова Мара од Струмица, а се 
брише лицето Витанова Габриела. Пречистен текст: 
Витанова Мара-управител и застапник на друштвото 
без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

626/2001.                                                               (9898) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 12/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-14302-0, ја запиша во судскиот регистар 

промената на назив на Република Македонија Универ-
зитет Св. Кирил и Методиј Скопје Јавна научна устано-
ва Институт за јужни земјоделски култури Струмица, 
ул. �Гоце Делчев� бб, Струмица. 
Стар назив: Јавна научна установа Институт за јуж-

ни земјоделски култури Струмица, ул. �Гоце Делчев� 
бб, Струмица. 
Нов назив: Република Македонија Универзитет Св. 

Кирил и Методиј Скопје Јавна научна установа Инсти-
тут за јужни земјоделски култури Струмица, ул. �Гоце 
Делчев� бб, Струмица. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

12/2002.                                                               (9901) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 3/2002 од 11.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-67-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на назив и упис на директор на Основното учи-
лиште Видое Подгорец Струмица, ул. �1 Мај� бр. 34, 
Струмица. 
Се менува називот на училиштето.  
Стар назив: Основно училиште Моша Пијаде Стру-

мица. Седиште: ул. �1 Мај� бр. 34, Струмица. 
Нов назив: Основното училиште Видое Подгорец 

Струмица. Седиште: ул. �1 Мај� бр. 34, Струмица. 
Скратен назив: ОУ Видое Подгорец Струмица. 
Се врши упис на директор.  
Се брише Никола Манчев-в.д. директор без ограни-

чувања. Се запишува Никола Манчев-директор без ог-
раничувања. Пречистен текст: Никола Манчев-дирек-
тор без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 3/2002.             

                                                                 (9902) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 

бр. 77/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03003703?-3-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на овластено лице на Друштвото за 
економско-финансиски консалтинг Економ-58 ДОО 
увоз-извоз Струмица, ул. �М. Тито� бр. 75. 
Друштвото за економско-финансиски консалтинг 

Економ-58 ДОО увоз-извоз Струмица врши промена на 
овластеното лице. Од управител и застапник во надво-
решниот промет се брише Драги Димовски, а се запи-
шува Јаворка Димовска од Струмица, ул. �М. Тито� бр. 
75, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

77/2002.                                                               (9903) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 125/2002 од 14.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003552?-4-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на ЈУ-
ГОТУТУН ПОБЕДА акционерско друштво за произ-
водство, откуп, обработка и промет со тутун и други 
производи ул. �ЈНА� бр. 1, Пехчево. 
Упис на претседател на Управен одбор со тоа што 

се брише Миле Симовски, а се запишува Маноил Це-
ковски со ограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

125/2002.                                                               (9904) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 54/2002 од 14.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008733?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник, приста-
пувањето на нов содружник и промената на управител 
на Трговското друштво за вработување на инвалидни 
лица, производство и трговија Кинг ДООЕЛ експорт-
импорт Штип, ул. �11 Октомври� бр. 44. 
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Од друштвото истапува Донев Антонио, единствен 

содружник. Кон друштвото пристапува Калов Ванчо, 
единствен содружник кој го презема основниот влог во 
износ од 174.300,00 денари или 2.839 евра. 
Се брише Донев Антонио-управител на друштвото 

без ограничувања. Се запишува Калов Ванчо-управи-
тел на друштвото без ограничувања. Пречистениот 
текст гласи: кон друштвото пристапува Калов Ванчо, 
единствен содружник кој го презема основниот влог во 
износ од 174.300,00 денари или 2.839 евра. Калов Ван-
чо-управител на друштвото без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

54/2002.                                                               (9905) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 85/2002 од 14.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006859?-3-12-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапувањето на 
содружник на Друштвото за градежништво, услуги и 
производство Базалт ДОО увоз-извоз Штип, ул. �Пар-
тизанска� бр. 56. 
Упис на истапување на содружници во вкупен влог 

од 6.012.400,00 денари или 118.234 евра и пристапува 
Димитарче Максимов од Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

85/2002.                                                               (9906) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 71/2002 од 29.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009042?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за трговија База ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, ул. �Климент Охридски� бр. 53, Струмица. 
Се брише Кировски Венко-управител со неограни-

чени овластувања. Се запишува Петров Бранислав-уп-
равител со неограничени овластувања. Пречистен 
текст: Петров Бранислав-управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

71/2002.                                                               (9907) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 81/2002 од 07.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001468?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив и проширување-
то на дејност на Трговското друштво за вработување на 
инвалидни лица за преработка на хартија, производство, 
трговија, услуги и транспорт Флутинг-Мак Василев ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. �Герас Цунев� бр. 35. 
Се врши промена во називот на друштвото. Стар 

назив: Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак 
Василев ДООЕЛ Радовиш, ул. �Герас Цунев� бр. 35. 
Нов назив: Трговското друштво за вработување на ин-
валидни лица за преработка на хартија, производство, 
трговија, услуги и транспорт Флутинг-Мак Василев 
ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. �Герас Цунев� бр. 35. 
Се врши проширување на дејности: 15.31, 15.32, 

15.33, 15.51, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.13, 
51.15, 51.19, 51.32, 51.33, 51.43, 51.45, 51.47, 52.27, 
52.44/3, 52.44/4, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

81/2002.                                                               (9908) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 83/2002 од 04.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009383?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за преработка на млеко и производ-
ство на сирење МИЛКО ОВЧЕ ПОЛЕ ДОО Св. Нико-
ле, ул. �Маршал Тито� бр. 75. 

Се врши зголемување на основната главница на 
друштвото за износ од 310.000,00 денари или во про-
тиввредност изразена во евра износ од 5.090 евра, со 
што се зголемува капиталот на друштвото и основната 
главница на друштвото изнесува 8.090 евра или 
496.000,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

83/2002.                                                               (9909) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 97/2002 од 13.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003408?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на структурата на капита-
лот на Фармацевтска, козметичка и диететска индус-
трија АД Јака 80 Радовиш, ул. �Маршал Тито� бр. 2. 
Промена на структурата на капиталот, со тоа што 

од Агенцијата за приватизација на РМ акциите во вку-
пен износ од 186.871 во вредност од 54.356.500,00 де-
нари или 1.052.300 евра се пренесуваат на Демено 
Трејдинг Лимитед од Никозија-Кипар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

97/2002.                                                               (9911) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 113/2002 од 12.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004293?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапувањето на 
содружник на Друштвото за производство, промет и 
услуги Леонардо, Радмила Стоименова и др. ЈТД увоз-
извоз с. Звегор, Делчево. 
Истапува содружникот Фердо Стоименов од с. Звегор, 

Делчево, одговара лично и солидарно со сиот свој имот. 
Пристапува Милан Стаменковски од с. Звегор, Делчево, 
како содружник кој одговара лично и солидарно со сиот 
свој имот. Основачкиот влог во износ од 100,00 денари 
новиот содружник го прифаќа без надоместок. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

113/2002.                                                               (9913) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 115/2002 од 12.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003331?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за трговија, услуги и производство Валеда-
Л увоз-извоз ЈТД Ленка Габерска и др. Струмица, ул. 
�Ѓорѓи Трајков� бр. 46. 
Се брише Ленка Габерска од Струмица, ул. �Ѓорѓи 

Трајков� бр. 46, управител со неограничени овластува-
ња. Се запишува Габерска Валентина од Струмица, ул. 
�Ѓорѓи Трајков� бр. 46, управител со неограничени ов-
ластувања. 
Се брише Ленка Габерска од Струмица-застапник 

во надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања. Се запишува Валентина Габерска од Стру-
мица-застапник во надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

115/2002.                                                               (9915) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 109/2002 од 15.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008155?-3-06-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник, управител 
и адреса на Друштвото за сообраќај, трговија и услуги 
Авто-Мак ДОО Штип, ул. �Јајце� бр. 93. 
Се врши промена на лице овластено за застапува-

ње-управител. Се брише Павлов Влатко-управител со 
неограничени овластувања. Се запишува Влатко До-
невски-управител со неограничени овластувања. Пре-
чистен текст: Влатко Доневски-управител со неограни-
чени овластувања. 
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Се врши пренос на удел и сопственост на удел со 

тоа што Кожинков Јордан го пренесува својот удел. 
Се врши промена на адреса на ул. �Јајце� бр. 93, на-

место ул. �Димитар Влахов� бр. 3. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

109/2002.                                                               (9918) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 106/2002 од 11.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009587?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив на Трговското 
друштво за вработување на инвалидизирани лица за тр-
говија, производство и услуги НАТУРА ГРАНД ДОО 
Штип, ул. �Тошо Арсов� бб. 
Промена на назив. Досегашен назив: Друштво за 

трговија, производство и услуги НАТУРА ГРАНД 
ДОО Штип. Нов назив: Трговско друштво за вработу-
вање на инвалидизирани лица за трговија, производ-
ство и услуги НАТУРА ГРАНД ДОО Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

106/2002.                                                               (9919) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 157/1999 од 25.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 0300, го запиша во судскиот регистар прис-
тапувањето на нов основач и промената на основните 
влогови на Претпријатието за собирање и примарна 
преработка на отпадоци ДОО �Исток Суровина�-Вини-
ца извоз-увоз п.о. ул. �Крушевска Република� бб. 
Се запишува пристапувањето на Иван Бановски од 

Виница, како нов основач на претпријатието и промена 
на основните влогови на основачите. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

157/1999.                                                               (9920) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 24/1999 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-1397-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице за застапување на Прет-
пријатието за собирање и примарна преработка на от-
падоци ДОО �Исток Суровина� извоз-увоз Виница, ул. 
�Крушевска Република� бб. 
Се брише од трговскиот регистар на Основниот суд 

во Штип како директор и застапник на претпријатието 
Младен Ристов, а како директор и застапник на друш-
твото се запишува Иван Бановски, со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

24/1999.                                                               (9921) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 114/2002 од 12.02.2002 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, трговија, услуги и такси 
превоз ОРБИ-КОМПАНИ Орце ДООЕЛ експорт-им-
порт Делчево, ул. �В. С. Бато� бр. 26. 
Се брише Горан Стојчевски-управител без ограни-

чувања. Се запишува Лупчо Ромовски-управител без 
ограничувања. Пречистен текст: Лупчо Ромовски-упра-
вител без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

114/2002.                                                               (9922) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 116/2002 од 12.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005776?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за зас-
тапување на Друштвото за производство, трговија и 
угостителство Мери Комерц јтд Предарска Марина и 
др. увоз-извоз с. Смојмирово, Берово. 

Промена на лицето за застапување. Се бришат неог-
раничените овластувања во внатрешниот и надвореш-
ниот промет на лицето Предарски Стојан, Берово. Се 
запишува Марина Предарска од с. Смојмирово, Берово, 
застапник со неограничени овластувања во внатрешни-
от и надворешниот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

116/2002.                                                               (9924) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 88/2002 од 07.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008847?-4-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, угостителство и други ус-
луги Угостителство и туризам АД Кочани, ул. �Мар-
шал Тито� бб. 
Промена на овластено лице. Се брише Круме Андо-

нов-извршен директор со неограничено овластување во 
застапувањето. Се запишува Зора Јованова-извршен 
директор со неограничено овластување во застапува-
њето. Пречистен текст: Зора Јованова-извршен дирек-
тор со неограничено овластување во застапувањето. 
Промена на неизвршен директор. Се брише Зора Јо-

ванова-неизвршен директор. Се запишува Иван Горги-
ев-неизвршен директор. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

88/2002.                                                               (9925) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ бр. 36/2002 година од 23.5.2002 во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Тетово под Рег. бр. 36/2002 година се запишува 
Здружението на жени на с. Непроштено �ВИЗИЈА�. 
Работата и активностите на здружението е исполну-

вање во целост на меѓународните конвенции и универ-
зални декларации, за еднаквост, права и слобода без 
полова дискриминација, економски и социјален развој 
на жената, афирмирање и презентирање на традиција-
та, културата и живеење на жената и сл. 
Седиштето на здружението е во с. Непроштено, а ис-

то ќе делува на подрачјето на Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 36/2002. 
                                                                            (14987) 

_______________________________________________ 
 

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

шение I. Ст. бр. 203/2002 од 16.05.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
транспорт и шпедиција на големо и мало ИНТЕР ШЕРО-
КОМЕРЦ Интер и други ДОО-Скопје, со седиште на ул. 
�Христијан Тодоровски Карпош� бр. 55-б и жиро сметка 
бр. 40100-601-391488 и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија, транспорт и шпедиција на големо и мало ИНТЕР 
ШЕРОКОМЕРЦ Интер и други ДОО-Скопје, со седиште 
на ул. �Христијан Тодоровски Карпош� бр. 55-б и жиро 
сметка бр. 40100-601-391488 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14966) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

67/2002 од 20.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Трговското друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија ДАВИДС 2000 увоз-извоз Прилеп 
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ДООЕЛ, со седиште на ул. �Димо Наредникот� бр. 61, 
запишан во регистарска влошка 010112034?-8-03-000 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-
601-52326 Агенција за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14988) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
91/2002 од 15.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Трговецот поединец такси НАСЕ Горан Јован 
Насевски ТП Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. 
�Димо Наредникот� бр. 52/8, запишан во регистарска 
влошка 010009713?-6-06-000 на Основниот суд во Би-
тола, со дејност такси превоз-услуга, со жиро сметка 
300020000072203 во Комерцијална банка АД-Скопје 
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14989) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

63/2002 од 20.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Земјоделската задруга АГРОНАПРЕДОК с. Ду-
ње ПО, со седиште во с. Дуње, запишан во регистарска 
влошка 2-31 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка 41100-601-7496 Агенција за блокирани жиро 
сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14990) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

98/2002 од 16.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Јавното трговско друштво за производство, про-
мет и услуги ТАЈРА увоз-извоз Цветаноски Жарко и 
др. ЈТД Прилеп, со седиште на ул. �Октомвриска� бр. 
1а, запишан во регистарска влошка 01002521?-7-03-000 
на Основниот суд во Битола, со шифра на дејност 
51.12. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14991) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

97/2002 од 22.04.2002 година отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за производство, про-
мет и услуги ЕЛЕН МАРИ увоз-извоз со ПО Прилеп, 
со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 141, запишан во 
регистарска влошка 2-17802 на Основниот суд во Бито-
ла, со дејност трговија на мало со текстил и конфекци-
ја, со жиро сметка 41100-601-32980 во Агенција за бло-
кирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14992) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

77/2002 од 13.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Друштвото за производство, промет и услуги 
2001 ђ КРИС комерц увоз-извоз ДОО с. Големо Коња-
ри, со седиште во Големо Коњари, запишан во регис-
тарска влошка 01012582?-3-03-000 на Основниот суд 
во Битола, со дејност производство на обувки, со жиро 
сметка 300020000138163 во Комерцијална банка АД 
Скопје Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради идна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14993) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
88/2002 од 15.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Претпријатието за економски услуги и трговија 
увоз-извоз ЕКОНОМИКА Прилеп ПО, со седиште на 
ул. �Трајко Тарцан� бр. 47, запишан во регистарска 
влошка 1-12510 на Основниот суд во Битола, со деј-
ност трговија на мало со текстил и конфекција. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14994) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

99/2002 од 23.05.2002 година отвори стечајна постапка 
према Друштвото за производство, градежништво, про-
мет и услуги Наумоска Виолета НАДЕЖ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на кеј �1-ви Мај� бр. 92, 
запишан во регистарска влошка 1-2203 на Основниот 
суд во Битола, со дејност поставување и поправка на 
градежни инсталации, со жиро сметка 41100-601-29161 
Агенција за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14995) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 93/2002 

од 14.05.2002 година отвори стечајна постапка према Ме-
шовитото друштво за производство, промет и услуги Ор-
дан Горгиески и др. ЧЕСТАК увоз-извоз ДОО Прилеп, со 
седиште на ул. �Кузман Јосифоски� бр. 72, запишан во ре-
гистарска влошка 01009560?-3-03-000 на Основниот суд 
во Битола, со дејност трговија на мало во продавници пре-
тежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 41100-
601-18652 Агенција за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (14996) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 64/2002 од 15.05.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Тони Димитар Ристов ТП с. Иловица, општи-
на Босилово, со жиро сметка 41300-601-62324 што се 
води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14997) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 56/2002 од 08.05.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ �ТО-
ДЕМА� п.о. Радовиш, со жиро сметка 41310-601-42008 
што се води при Агенцијата за блокирани сметки Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14998) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 52/2002 од 08.05.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Ор-
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бита-трејд ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 
2100502089101/84 што се води при Тутунска банка АД 
Скопје, Филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (14999) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 2/2002 од 17.05.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Стојан Иљо Стојанов ТП од с. Добрејци, оп-
штина Струмица, со жиро сметка 300030000015506 
што се води при Комерцијална банка Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (15000) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 1/2002 од 08.05.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Иго-
пром ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 
41300-601-35678 што се води при Агенцијата за блоки-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (15001) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 

40/2001 од 13.02.2002 година, над Производно-тргов-
ското и услужно претпријатие �САНИ-МАК ИМ-
ПЕКС� ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. �Благоја 
Тоска� бр. 214/2, со жиро сметка 41500-601-55653 и ре-
гистарска влошка 1-62111-0-0-0, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (15002) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 17/2002 од 30.05.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за земјодел-
ско производство, трговија и услуги ЗОЕ АСПАРА-
ГУС ДОО експорт-импорт од с. Богородица-Гевгелија, 
со жиро сметка 41610-601-79979 која се води кај Аген-
цијата за блокирани сметки, број на регистарска влош-
ка 02036392?-3-03-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, но истата да се спроведува зара-
ди немање имот од кој би се намириле трошоците на 
стечајната постапка, па отворената стечајна постапка 
над должникот ЗОЕ АСПАРАГУС ДОО од с. Богоро-
дица-Гевгелија веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (15003) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, ул. �Ж. 

Брајковски� бр. 69, објавува дека со решение П. Трег. 
2674/2002 од 29.04.2002 година од Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС ТРЕИД II 
Здраве и Намик увоз-извоз ДОО Гостивар, со жиро 
сметка бр. 41510-601-54000 отворена кај Завод за платен 
промет - филијала Гостивар, и мигрирана кај Радо банка 
Скопје - филијала Гостивар со број 260-000504084167. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�,а најдоцна 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (14985) 

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

шение на овој суд I.Л. бр. 405/2001 година од 15.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало �АНАСТАСИЈА Д� увоз-извоз - ДОО - 
Скопје, ул. �Киро Димишков� бр. 8-а, со жиро сметка 
40100-601-316153. 
За ликвидатор се определува лицето Панче Ефтимов 

од Скопје, со стан на ул. �Маршал Тито� бр. 56/1-9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14952) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитриевска од Скопје, со 

стан на ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44 со тел: 171-599, 
запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2030/02, објавува 
дека Друштвото БИБАН ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, со број 
на жиро сметка 210-0532880201-78 отворена при Тутун-
ска банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (14956) 

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

шение на овој суд II.Л. бр. 118/02 година од 15.04.02 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, производство и промет 
�ЕКОТЕХНИКА� извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. �Пуш-
кинова� бр. 4/1-27 со жиро сметка 40100-601-144753. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтимовска 

Мирјана од Скопје, со стан на ул. �Видое Смилевски Ба-
то� бр. 25/5/9. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (14961) 

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

шение на овој суд I.Л. бр. 1/2002 година од 15.04.02 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало �ПИПИН КО-
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МЕРЦ�увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� 
бр. 47/5-41, со жиро сметка 40100-601-115303. 
За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-

ски од Скопје, со стан на ул. �11 Октомври� бб, реон 9 и 
телефон 344-278. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од 
денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15009) 

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

шение на овој суд I.Л. бр. 3/2002 година од 15.04.02 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги на голе-
мо и мало �ЈУМАК� увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. �Пе-
листерска� бр. 4/1-11, со жиро сметка 40120-601-243344. 
За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-

ски од Скопје, со стан на ул. �11 Октомври� бб. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од 
денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15010) 

___________ 
 
Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, обја-

вува дека со решението П. Трег. 2303/2002 од 
09.04.2002 година, од Основниот суд Скопје I - Скопје, 
отворена е ликвидација на Друштвото за производство, 
трговија, транспорт, туризам и услуги ТРУСТ Стојан 
ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар со жиро сметка бр. 41510-
601-17020, отворена кај Заводот за платен промет-фи-
лијала Гостивар и мигрирана кај Радо Банка Скопје-
филијала Гостивар со број 260-0004377591-56. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, а нај-
доцна 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.         (14796) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, телефон 044/332-025, 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1605/02 и 
влошка бр. 8-02000625-000-01 од 18.03.2002 година, 
објавува дека АВТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДООЕЛ за 
промет и сервисирање на возила, увоз-извоз Скопје, 
бул. �Партизански Одреди� бр. 131 е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока во рок од 30 
дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.         (14797) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Л. бр. 40/2002 од 7.03.2002 година, е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и промет на големо 
и мало �СРНА-КОМЕРЦ� ЦО од Гостивар, ул. �Бели-
чица� бр. 47, со жиро сметка 41510-601-8612. 
За ликвидатор се определува лицето Манојлевиќ 

Кире од Гостивар, ул. �Живко Брајковски� бр. 69. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена  по објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, до ликви-

даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. Л. бр. 

40/2002.            (14455) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 13/2001 од 19.02.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка на д дол-
жникот Транспортно, услужно претпријатие �ЦИЛЕТ-
РАНС� увоз-извоз Скопје ЦО село Челопек-Тетово, со 
жиро сметка број 41500-601-42081. 
За ликвидатор се определува лицето Симјановска 

Тања од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 21. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

13/2002.           (14551) 
__________ 

 
Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
Скопје, со решението П. Трег. бр. 2371/2002, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија на големо и 
мало ДИЛАНД-ПРОКОМ увоз-извоз Дарко ДООЕЛ-
Скопје, со број на жиро сметка 300000000864306, отво-
рена при А. Д. Комерцијална  Банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања, по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.          (14496) 

__________ 
 

Ликвидаторот Дејан Маринковиќ од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решението П. Трег. бр. 1323/01, објавува дека Друш-
твото АКРОС-КАРГО ДООЕЛ, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (14538) 

__________ 
 
Ликвидаторот Стефановски Драган од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег.бр. 2481/2001 година, обја-
вува дека Друштвото за туризам, угостителство, сооб-
раќај и трговија увоз-извоз ЛИДОТУРС Драган ДОО-
ЕЛ Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-138065, 
отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15031) 

___________ 
 
Се објавува отворена ликвидација на Друштвото со 

ограничена одговорност за производство и промет со ко-
жа и волна �Стокопромет-Црна Река� увоз-извоз Битола. 
Се повикуваат доверителите своите побарувања да 

ги пријават на ликвидаторот во рок од 15 дена на адре-
са: ДОО �Стокопромет - Црна Река� во ликвидација, 
ул. �Даме Груев� бб, Битола. 
Од ликвидаторот.                                              (15038) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II Л.бр. 896/99, донесено од овој суд на 
09.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за угостителство и туризам надворешна и 
внатрешна трговија на големо и мало �МАК-ИТАЛ� 
ЦО Скопје со седиште во Градски трговски центар бб, 
и жиро сметка 40100-601-272726, и истото се брише од 
регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15039) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ирина Велкова Теодосиевска од Скоп-

је, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 1072/2002 годи-
на, објавува дека ДПТУ �ДЕВИТ МКД�  ДООЕЛ Скопје 
увоз-извоз и со број на жиро сметка 300000000744705, от-
ворена при Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15047) 

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Шишковска од Скопје, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2118/02 година, обја-
вува дека Друштвото за трговија на големо и мало и со 
број на жиро сметка 300000000730834, отворена при 
ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15075) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава интензивно лозје на К.П. 8118, дел 2, 

план 015, скица 015 во м.в. �Умата�, кат. класа 5, со по-
вршина од 2 508 м2 и интензивно лозје на К.П. 8119, 
план 015, скица 015, во м.в. �Умата� кат. класа 5, со по-
вршина од 2 179 м2 или вкупна површина од  4 687 м2, 
заведени во Имотен лист бр. 4343 за КО Кавадарци 1 
вон, издаден од ДЗГР-одделение за премер и катастар 
Кавадарци, сопственост на Андоновски Здраве Ристо 
од Кавадарци, ул. �Козара� бр. 4, за вкупна купопро-
дажна цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                       (14066) 
__________ 

 
Се продава недвижен имот-нива, класа 5, во м.в. ТЕ 

�Киша�, К.П. 866/2 и К.П. 867/2, план 5, скица 1, класа 
6, со вкупна површина од 1 247 м2, КО Семениште, за-
пишано во ПЛ бр. 246, сопственост на Ќаили Селадин, 
за цена од 300,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Доколку се заинтересирани, наведениот 
износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, 
ул. �Дрезденска� бр. 15, локал 10, општина Карпош, 
Скопје.                                     (14129) 

Се продава 12/108 и 8/108 идеален дел од недвижен 
имот-земјоделско земјиште, построено на К.П. бр. 
1518, м.в. �Бутелски Лозја�, култура нива, класа 4, со 
површина од 3 052 м2, К.П. бр. 1557/2, м.в. �Калдрмче�, 
култура овошна градина, класа 3, со површина од 1 545 
м2 и К.П. бр. 1558/2, м.в. �Орлов Брест�, култура овош-
на градина, класа 3, со површина од 2 160 м2, за КО Ра-
дишани, сопственост на Накова Добринка и Владими-
ров Владимир, за цена од 260,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. (14133) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, 
сопственост на Стојков Љубиша од Велес, ул. �Иво Ло-
ла Рибар� бр. 8 и тоа култура нива, 5-та бонитетна кла-
са, со површина од 401 м2, на К.П. број 446/2, план 008, 
скица 008м.в. �Каменот� запишани во Имотен лист 
број 24103, КО Велес, за купопродажна цена од 
30.000,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат ис-
тите, доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.         (14149) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овоштар-
ник на К.П. 397 на м.в. �Долни Лозја�, класа 2, со повр-
шина од 240 м2, заведен во Поседовен лист бр. 303, за 
КО Дрмени, сопственост на продавачот Цветковска Бо-
рис Мирјана од с. Златари-Ресен, за цена од 10.000,00 
денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, 
Ресен.                          (14150) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива и пасишта 
на К.П. бр. 6 во м.в. �Градиште�, 8 класа, површина од 
4 000 м2, К.П. бр. 23 во м.в. �Градиште�, 7 класа, повр-
шина од 3 000 м2, К.П. бр. 23 во м.в. �Градиште� 6 кла-
са, површина од 300 м2, К.П. бр. 26 во м.в. �Градиште�, 
8 класа, со површина од 54 000 м2, К.П. бр. 36 во м.в. 
�Градиште�, 6 класа, со површина од 7 400м2, К.П. бр. 
36 во м.в.  �Градиште�, 8 класа, со површина од 10 000 
м2, заведени во Поседовен лист бр. 160 за КО Согле, 
сопственост на Јордан Илијевски од Скопје, за цена од 
25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марија Хаџи Петрушева, ул. �Солунска� 
бр. 3, Велес.                         (14151) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 

парцела број 267/3, во м.в. �Церовец�, нива, со повр-
шина од 740 м2, сопственост на Велков Љупчо од Де-
мир Капија, ул. �Партизанска� бр. 114. Цена на про-
дажбата 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.              (14152) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/6 идеален 
дел од шума на К.П. бр. 3356, план 010, скица 037, м.в. 
�Моклиште� класа 4, со вкупна површина од  489 м2 и 
нива на К.П. бр. 3358, м.в. �Моклиште�, класа 6, со 
вкупна површина од 3673 м2, за цена од  20.000,00 де-
нари, заведено во Имотен лист број 1554, КО Ваташа, 
сосопственост на Ќиро и Методи Сапунџиеви од Кава-
дарци, ул. �Н. Херои� бр. 14.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопстевници, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат ис-
тите, доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека  не се заинтересирани за купување.             (14420) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 
бр. 604/1, м.в. �Бегово Поле�, класа 1, со површина од 1 
422 м2, нива на К.П. бр. 604/2, м.в. �Бегово Поле�, класа 1, 
со површина од 1542 м2 и лозје на К.П. бр. 607, м.в. �Бего-
во Поле�, класа 1, со површина од 1 685м  и лозје на К.П. 
бр 608, м.в. �Бегово Поле�, класа 1 со површина од 1544 
м2, за цена од 100.000, 00 денари, заведени во Имотен 
лист број 492, КО Дреново, сопственост на Саво Трајков 
од Кавадарци, ул. �Љубашка� бр. 23. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопстевници, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат ис-
тите, доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека  не се заинтересирани за купување.             (14421) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 

К.П. бр. 5374, м.в. �Смаилица� класа 5, со површина од 
2 575 м2 и лозје на К.П. бр. 5376, м.в. �Смаилица� класа 
3, со површина од 1 778 м2, за цена од 70.000,00 дена-
ри, заведено во Имотен лист број 3388, КО Кавадарци 
1 вон, сопственост на Драгица Ташовска од Кавадарци, 
ул. �Страшо Пинџур� број 63/3. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопстевници, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат ис-
тите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека  не се заинтересирани за купување.              (14422) 

__________ 
  
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 2372/1-9-18, нива од 3 класа на м.в. �Тумба�, со по-
вршина од 4 503 м2 и цела К.П. бр. 2378-9-18, нива од 3 

класа на м.в. �Тумба�, со површина од 4 762 м2, запи-
шани во ПЛ бр. 759 за КО Градец, сопственост на Аде-
ми Харун Ејуб од с. Градец, за купопродажна цена од 
410.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

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

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                     (14424) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 52/2-8, нива од 5 класа на м.в. �Гладници�, со повр-
шина од 2 550м2 и цела К.П. бр. 52/3-8, нива од 5 класа 
на м.в. �Гладници�, со површина од 2 550м2, запишани 
во ПЛ бр. 419 за КО Галате, сопственост на Алили 
Алила Џемаил од с. Врапчиште за купопродажна цена 
од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

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

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                     (14425) 

__________ 
 

Се продава земјоделско и тоа: нива на К.П. 430 на 
м.в. �Горни Ливади�, класа 5, со површина од 1 609 м2, 
заведени во Поседовен лист бр. 1017 за КО Горно Ду-
пени, сопственост на Кукуловска Пара од Ресен, за це-
на од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, 
Ресен.                               (14426) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште заведено во Посе-
довен лист број 1023 за КО Дебреште, број на парцела 
1253, м.в. �Бара�, нива класа 6, со површина од 812 м2, 
парцела број 1253, м.в. �Бара�, нива класа 5, со повр-
шина од 1 076м2 и парцела број 1 455, м.в. �Белуница�, 
нива класа 7, со површина од 2 674 м2, идеален дел од 
1/2-една половина од недвижен имот, заведен во Имо-
тен лист број 1025 за КО Дебреште, парцела број 4347, 
м.в. �Коджојца�, нива класа 4, со површина од 3 302м2 
и идеален дел од 1/4-една четвртина од недвижен имот 
заведен во Поседовен лист број 1024 за КО Дебреште, 
парцела број 4109, м.в. �Пирици�, ливада, класа 5, со 
површина од 7 502 м2, сопственост на Миноски Алек-
сандар од село Росоман. Вкупната купопродажна цена 
изнесува 55.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� број 
8, Прилеп.                             (14458) 

__________ 
 

Бундовски Бојко од с. Мирковци, сопственик на 
4/14 идеален дел од К.П. бр. 265, нива V класа во м.в. 
�Долни Рид� со вкупна површина од 10 215 м2, евиден-
тирани во ПЛ бр. 340 за КО Визбегово, преку својот 
овластен застапник Борис Неделков од Скопје, ул. 
�Стрезово� бр. 26-б, ги известува сосопствениците на 
оваа парцела дека го продава својот дел од наведената 
парцела, за вкупна цена од 300.000,00 денари. 
Доколку некој од сосопствениците на наведената 

парцела согласно член 33 од Законот за сопственост и 
други сопствени права сака да го користи, предимстве-
ното право за купување, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да го исплати на пону-
дувачот целиот износ во готово или целиот износ да го 
депонира кај Основниот суд Скопје II- Скопје или кај 
наведениот овластен застапник. Во спротивно, наведе-
ната недвижност ќе се продаде на друг купувач. 

(14423) 
__________ 

 
Се продава 75 м2 од земјоделско земјиште со повр-

шина од 6 631 м2, која лежи на К.П. број 210/1, план 5, 
скица 11, во КО Градманци, во м.в. �Река�, сопственост 
на Стојановски Александар, со живеалиште во Катла-
ново, Скопје и тоа нива, класа 6 и овошна градина, кла-
са 4, заведени во Поседовен лист бр. 20, за купопро-
дажна цена од 4.500,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 

земјиштата што се разменуваат, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
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 Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Во-
да, Скопје, телефон 400-949, 400-950, 400-951. 

                     (14486)   
__________ 

 
Се продава земјоделско земјиште-нива, со површи-

на од 1 010 м2, класа 3, која лежи на К.П. број 696/1, 
план 4, скица 10, во КО Ржаничино, во м.в. �Гробиш-
та� и нива на истата парцела, класа 4, со површина од 1 
328м2, односно вкупно 2 338м2, сопственост на Тодо-
ровски Благоја, со живеалиште на ул. �Карл Хрон� бр. 
6, Скопје, Поседовен лист бр. 176, за купопродажна це-
на од 200.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии земјишта граничат  со 

земјиштата што се разменуваат, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
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 Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Во-
да, Скопје, телефон: 400-949, 400-950, 400-951.  (14487) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ни-
ва, чија вкупна површина изнесува 8 344м2, на К.П. бр. 
587, м.в. �Габабара�, класа 4, за КО Могила, сопстве-
ност на Поповски Николов Ѓорѓи од с. Беранци, Бито-
ла. Наведената недвижност се продава за цена од 
70.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-

ведената недвижност, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, 
го губат правото на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (14540) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

1172/4, нива од 2 класа, на м.в. �Сандарица�, со повр-
шина од 2 353 м2, ПЛ бр. 673 за КО Неготино, сопстве-
ност на Бајрами Шефија Нури од с. Неготино, за ку-
попродажна цена од 250.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                     (14541) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 17/2-17, нива од 4 класа на м.в. �Долно Клуково�, 
со површина од 1 800м2, запишана во ПЛ бр. 114 за КО 
Топлица и 1/2 идеален дел од К.П. бр. 17/1-17, нива од 
4 класа на м.в. �Долно Клуково�, со површина од 4 400 
м2, запишани во ПЛ бр. 166, за КО Топлица, сопстве-
ност на Ислами Шазивар Расим од с. Добридол, за ку-
попродажна цена од 110.000,00. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член од Зако-

нот за земјоделско земјиште (�Службен весник на РМ� 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (за-
едничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се прода-
ва) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                     (14542) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 
дел од К.П. бр. 17/1-17, нива од 4 класа на м.в. �Долно 
Клуково�, со површина од 4 400 м2, запишани во ПЛ 
бр. 166 за КО Топлица, сопственост на Меџити Шази-
вар Ќенан од с. Добридол за купопродажна цена од 
110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член од Зако-

нот за земјоделско земјиште (�Службен весник на РМ� 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (за-
едничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се прода-
ва) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                     (14543) 

__________ 
 
Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земјиш-

те-нива построена на К.П. бр. 274/3 на м.в. �Лак Бафи-
ја�, нива од 3-та класа, со површина од 1 455м2, во КО 
Чајле, сосопственост на Синани Синан Емрула од с. 
Чајле, Гостивар, за цена од 250.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.                                       (14798) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 
24-7, нива од 4 класа на м.в. �Горно Рупиште� во повр-
шина од 4000 м2 запишани во П.Л. бр. 261 за К.О. Гала-
те сопственост на Сулејмани Халил Муса од с. Врап-
чиште за купопродажна цена од 110.000,00 (сто десет 
илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/1998) имаат право на 
првенствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето 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 
Братство� бр. 5-А.                                                   (14910) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 

4-17, нива од 4 класа на м.в. �Долно Клуково� во повр-
шина од 2500 м2 запишани во П.Л. бр. 169 за К.О. Топ-
лица сопственост на Селими Исмаил Кемал, од с. 
Топлица, за купопродажна цена од 110.000,00 (сто десет 
илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/1998) имаат право на 
првенствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето 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 
Братство� бр. 5-А.                                                   (14911) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 

12-13, нива од 4 класа во површина од 1750 м2 и нива од 
5 класа во површина од 1750 и двете на м.в. �Горни 
Лак�запишани во П.Л. бр. 426 за К.О. Галате сопственост 
на Димитриески Маренко Борис од с. Галате за купопро-
дажна цена од 110.000,00 (сто десет илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/1998) имаат право на 
првенствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето 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 
Братство� бр. 5-А.                                                   (14912) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива, КП. бр. 

31/2, површина од 1325 м2, место викано - �Сирките� - и 
К.П. 574, површина од 1018 м2, место викано - �Сирки-
те� и двете заведени во И.Л. бр. 682 за КО Негорци, по 
цена од 50.000.00 денари, сопственост на наследниците 
на сопственичката Аџиканова Владанка: Аџиканов То-
ме, Крстева Јадранка и Михајлова Сузана. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те, се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, 
Гевгелија.                                                                 (14986) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - нива 6-та класа, со 

вкупна површина од 1.603 м2, што се наоѓа на КП 9, 
м.в. �Под Крај�, КО Горно Соње, сосопственост на Фи-
липовска Вера и Николовска Јелена од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, доколку се заинтересирани да ја ку-
пат горепотпишаната недвижност, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24 локал 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (15011) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1285054/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Јусуф Мустафи, с. Лисец, Тетово.                      (15092) 
Пасош бр. 1401050/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Рустеми Адмир, с. Камењане, Тетово.                  (15095) 
Пасош бр. 0997577 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Фазлија Небахат, ул. "М. Тито" бр. 79/5, Гевгелија.  

                                                                  (15098) 
Пасош бр. 1163246 на име Грујоски Иле, ул. "Трајко 
Тарцан" бр. 4/12, Прилеп.                                      (15129) 
Пасош бр. 1514195 издаден од УВР-Скопје на име 
Бериша Хајруш, ул. "Серава" бр. 97, Скопје.       (15197) 
Пасош бр. 1707967 издаден од УВР-Скопје на име 
Фадил Азизи, с. Батинци, Скопје.                       (15201) 
Пасош бр. 1421262 издаден од УВР-Скопје на име 
Гишков Горан, ул. "А. Димниевски" бр. 17/3, Скоп-је.
                                                                    (15206) 
Пасош бр. 554471/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Станоевска Благица, ул."3-та Македонска бригада"бр. 
3/65, Скопје.                                                     (15229) 
Пасош бр. 1042215/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемети Асип, с. Г. Палчиште, Тетово.                (15230) 
Пасош бр. 1562107 на име Ахмеди Љиндром, ул. "Ј. Ј. 
Свештарот" бр. 12, Кичево.                        (15234) 
Пасош бр. 1468923 на име Калешков Дејанчо, ул. "М. 
Ацев" бр. 78, Радовиш.                                      (15235) 
Пасош бр. 1463667 на име Салиу Фекри, с. Неготино, 
Гостивар.                                                    (15238) 
Пасош бр. 1362143/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Зеќири Бајрам, с. Липково, Куманово.          (15243) 
Пасош бр. 1000745 издаден од УВР-Тетово на име 
Таири Седат, с. Новаке, Тетово.                      (15246) 
Пасош бр. 1415779 издаден од УВР-Скопје на име 
Мисими Селиме, ул. "Перо Тошев" бр. 18, Серава, Ско-
пје.                                                                    (15247) 
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Пасош бр. 1363695 издаден од УВР-Скопје на име 
Михајловски Ненад, ул. "Петар Манџуков" бр. 4-а, 
Скопје.                                                                    (15251) 
Пасош бр. 1099969 на име Шеху Љуљјета, ул. "ЈНА" 
бр. 57, Струга.                                                         (12255) 
Пасош бр. 1065707 на име Лавдерим Јусуфи, с. Ко-
рошишта, Струга.                                                   (15308) 
Чекови од тековна сметка бр. 11957180 од бр. 000-7-

005326556 до бр. 007005326574 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Стојковска Лилјана, 
Скопје.                                                                    (15174) 
Чек од тековна сметка бр. 07096684 со бр. 0070004-

854305 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ќиркоски Илчо, Скопје.                      (15177) 
Чекови од тековна сметка бр. 09872726 од бр. 0001-

005702816 до бр. 0001005702820 и бр. 0001005702823 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Не-
дељјцина Трајанка, Скопје.                      (15179) 
Чекови од тековна сметка бр. 3289731 од бр. 407-744 
до бр. 407751 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Мемед Сејфулах Сузан, Скопје.   (15160) 
Чекови од тековна сметка бр. 0003136312 од бр. на 
чек 0008000754083, 0008000754084 и 0008000754085 
издадени од Стопанска банка Ресен на име Апостолов-
ска Римјана. 
Чекови од тековна сметка бр. 12848180 од бр. 249724 
до бр. 249731 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Целакоска Јорданова Весна, Скопје. 

                                                                   (15172) 
Чекови од тековна сметка бр. 1238256 од бр. 99000-

82044 до бр. 9900082048 издадени од Македонска бан-
ка АД Скопје на име Кузмановски Игор, Скопје. 

                                                                    (15184) 
Чекови од тековна сметка бр. 101287245 од бр. 425-

8033 до бр. 4258038 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Кузмановски Игор,Скопје. 

                                                                   (15185) 
Чекови од тековна сметка бр. 14137101 од бр. 0009-

005060936 до бр. 0009005060947 (12) чека издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јованов Ацо, 
Скопје.                                                         (15253) 
Работна книшка на име Љама Имран,Скопје.   (15088) 
Работна книшка на име Антевски Михајло, Скопје.   

                                                                  (15096) 
Работна книшка на име Божинов Трајан, Радовиш.    

                                                                (15099) 
Работна книшка на име Јовановска Снежана, Скопје.

                                                                    (15104) 
Работна книшка на име Гелиќ Јовица, Битола. 
                                                                   (15107) 
Работна книшка на име Митовски Зоран, Крива Па-
ланка.                                                                    (15110) 
Работна книшка на име Герасимовска Сузе, Крива 
Паланка.                                                    (15111) 
Работна книшка на име Мемед Шукри,Штип. (15121) 
Работна книшка на име Шајноски Митре, Струга. 
                                                                    (15126) 
Работна книшка на име Кормакоски Мухамед, Ст-
руга.                                                                   (15127) 
Работна книшка на име Рамадани Алберт, Гостивар.

                                                                   (15128) 
Работна книшка на име Горановска Билјана, Скопје.

                                                                   (15134) 

Работна книшка на име Радески Сашо, Прилеп. 
                                                                   (15148) 
Работна книшка на име Спасе Поповски, Скопје. 
                                                                    (15150) 
Работна книшка на име Кирил Поп Ѓорѓиев, Скопје.

                                                                    (15151) 
Работна книшка на име Мубеџел Ахмед, Скопје. 
                                                                   (15152) 
Работна книшка на име Наќески Тихомир, Скопје.   

                                                                  (15164) 
Работна книшка на име Чудиловски Генадие, Скопје.

                                                                   (15173) 
Работна книшка на име Андријана Сињурин Насева, 
Скопје.                                                            (15181) 
Работна книшка на име Небуш Јашари, с. Студе-ни-
чани, Скопје.                                                    (15188) 
Работна книшка на име Милковски Зоран, Куманово.

                                                                   (15199) 
Работна книшка на име Ефтимов Зоран, Берово. 
                                                                   (15200) 
Работна книшка на име Хазби Ајрула, с. Љуботен, 
Скопје.                                                                    (15202) 
Работна книшка на име Стаменковски Игорчо, Дел-
чево.                                                                    (15210) 
Работна книшка на име Ратка Миленковска, Скопје.

                                                                    (15213) 
Работна книшка на име Илиевски Зоран, Скопје. 
                                                                    (15220) 
Работна книшка на име Никола Булески, Охрид. 
                                                                    (15226) 
Работна книшка на име Мицоски Мице, Гостивар. 
                                                                    (15227) 
Работна книшка на име Беким Узаири, с. Шипко-ви-
ца, Тетово.                                                     (15228) 
Работна книшка на име Сајковска Кириџиевска Ели-
забета, Скопје.                                                     (15233) 
Работна книшка на име Кушевска Емилија, Скопје.   

                                                                  (15244) 
Воена книшка на име Костоски Живко, Тетово. 
                                                                   (15140) 
Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку" Скопје на име Аријета Алити, Ско-
пје.                                                                    (15083) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ЕПУ 

"Васил Антевски Дрен" Скопје на име Билбилоска Ка-
ролина, Скопје.                                                     (15086) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Даме 
Груев" Скопје на име Љама Имран,Скопје.         (15089) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Јане 
Сандански"-Скопје на име Зекири Реџепи, Скопје. 

                                                                    (15090) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку" Скопје на име Мирјета Шабани, 
Скопје.                                                                    (15093) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стоилковски 
Љубиша, Куманово.                             (15106) 
Свидетелство за основно образование на име Муха-
мед Кормакоски, Струга.                         (15108) 
Свидетелство за 3-та година на име Воја Маџовски, 
Крива Паланка.                                    (15109) 
Свидетелство за 2-ра година гимназија на име Фети 
Јашари, Куманово.                                     (15113) 
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Свидетелство за 3-та година издадено од гимназијата 

"Г. Делчев"-Куманово на име Колевска Елена, Ку-
маново.                                                                    (15114) 
Свидетелство на име Манова Лена,Кочани.     (15117) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Златковски 
Ангелчо, Мак. Каменица.                                      (15120) 
Свидетелство на име Димитриоска Македонка, При-
леп.                                                                    (15123) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Трајкоски Ру-
бин, Прилеп.                                                     (15135) 
Свидетелство за 4-ти степен издадено од "Орде Чо-
пела" на име Тихомир Маркоски, Прилеп.          (15137) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Османи Иба-
дет, Тетово.                                                     (15139) 
Свидетелство за 2-ра година на име Шакири Ферид, 
Тетово.                                                                    (15143) 
Свидетелство на име Хамити Амет, Тетово.    (15144) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од гимназијата 

"Цветан Димов" на име Емсаљ Сејдиовска, Скопје.  
                                                                   (15175) 

Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ 
"Владо Тасевски"-Скопје на име Панчевска Катерина, 
Скопје.                                                      (15182) 
Свидетелство на име Самии Минир, Тетово.   (15190) 
Свидетелство на име Салимовска Дахлија, Крива Па-
ланка.                                                          (15192) 
Свидетелство на име Имери Рафет, Куманово. 
                                                                   (15194) 
Свидетелство на име Салим Зеќири, Куманово. 
                                                                   (15198) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Биљарски 
Илија, Берово.                                                     (15208) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стајковски 
Илија, Берово.                                                     (15209) 
Свидетелство на име Атанасов Јоцо,Кочани.   (15212) 
Свидетелство на име Соколов Оливер, Кочани 
                                                                    (15214) 
Свидетелство на име Ивановски Горги, Св. Николе.

                                                                    (15215) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Гогов Мице, 
Штип.                                                       (15216) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Исмаилова 
Селвер, Штип.                                 (15217) 
Свидетелство за 1-ва година на име Митев Кире, 
Штип.                                                                    (15219) 
Свидетелство за 1-ва година на име Асанов Едвинт, 
Штип.                                                                   (15221) 
Свидетелство на име Марјанчо Коцев,Велес.   (15222) 
Свидетелство на име Алцевски Ердинц, Ресен. 
                                                                    (15225) 
Свидетелство издадено од ЦООВ "13 Ноември" Ско-
пје на име Атанасоски Цветан, Скопје.                (15231) 
Свидетелства за 2 и 3 година издадени од гимна-зи-
јата "Никола Карев"-Скопје на име Синадиновска 
Мара, Скопје.                                                     (15232) 
Свидетелство на име Горгиевски Млаѓан, Крива Па-
ланка.                                                                     (15240) 
Свидетелство за 2-ра година издадено од гимназијата 

"Мирче Ацев" на име Рибеска Соња, Прилеп.    (15241) 
Ученичка книшка на име Зелбије Џелили, Тетово. 
                                                                    (15101) 
Ученичка книшка на име Богатиновски Александар, 
Куманово.                                                     (15112) 

Ученичка книшка на име Сељами Шаќири, Кумано-
во.                                                                    (15195) 
Диплома издадена од ССС "Ристе Ристески Ричко" на 
име Стеваноски Игорче, Прилеп.                       (15122) 
Диплома на име Фатос  Зиба, Струга.       (15124) 
Диплома за медицинска сестра на име Гулизар Не-
бије, Тетово.                                                     (15138) 
Диплома издадена од УСО "Коце Мрталец"- Скопје 
на име Младеновски Тихомир, с. Добрејци, Струмица.
                                                                    (15178) 
Диплома на име Митевски Горан, Куманово.  (15196) 
Диплома на име Сузана Михајлова, Виница.   (15211) 
Возачка дозвола на име Незафет Фазлија, ул. "Ст-
рушка" бр. 27, Тетово.                                      (15242) 
Лична карта на име Ганија Самир, Тетово.      (15141) 
Лична карта на име Ѓулнехар Бајрами, Тетово. 
                                                                    (15146) 
Лична карта на име Илиевски Стефан, Крива Палан-
ка.                                                                    (15191) 
Здравствена книшка на име Фикрет Билаловиќ, Ве-
лес.                                                                    (15223) 
Здравствена книшка на име Миров Јованче, Ве-лес.

                                                                   (15224) 
Даночна картичка бр. 5030996115164 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име адвокат Алачка Бу-
ровска Весна, Скопје.                                     (15149) 
Даночна картичка бр. 4834337943 издадена од Упра-
ва за приходи Скопје на име СТД "Верче", Скопје.  

                                                                  (15163) 
Даночна картичка бр. 4030993159337 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "Алпен" ЦО, Скопје.
                                                                    (15183) 
Даночна картичка бр. 4030999366792 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име Интер Инвест, Ско-
пје.                                                                    (15204) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име "КАМЕЛ" ДООЕЛ, Струмица.             (15236) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/116 

(по трет пат) 
 
I. Предмет на набавка: 
Гориво за моторни возила, по вид и количина наве-

дени во Прилог бр. 1 на овој Повик. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица ре-
гистрирани за дејности во согласност со предметот на 
набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот 
за јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 
Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-

твото за одбрана на РМ, на ул. �Орце Николов� бб 
Скопје, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 ча-
сот. 

 
II. Понудата треба да содржи:  
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цени, поединечни за наведените средства, фран-

ко купувач, без пресметана царина, акциза, со посебно 
искажан ДДВ, 
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3. Квалитет на средства според техничките каракте-
ристики на производителот,а  согласно стандардите во 
Р Македонија и меѓународните стандарди за наведени-
те видови на средства од Прилог бр. 1 на овој Повик 
(сертификати за квалитет од надлежна институција за 
контрола на квалитетот на производите), 

4. Начин и услови на плаќање, 
5. Рок на снабдување на крајните корисници на те-

риторија на РМ, од пријавување на потребите (побару-
вање) до испорачување на средствата, 

6. Рок на употреба и 
7. Рок на важност на понудата. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни на-
бавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(расположиви технички и стручни капацитети  и опре-
ма потребни за реализирање на набавката, список на 
главни испораки во досегашниот период), 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или е во процес на ликвидација  и  

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора. 
 
IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач се 

утврдува согласно член 27, став 1, алинеја втора од Зако-
нот за јавни набавки и тоа: техничка способност на по-
нудувачот и квалитет на средствата 50 бода, цена 40 бо-
да, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода. 

 
V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

64/116, во еден оригинален примерок, заверен и потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот и придруж-
ната документација од глава III треба да бидат уредно 
доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, 
ул. �Орце Николов� бб, преку пошта, со предавање во 
архива на набавувачот или со предавање на комисијата 
на лице место на јавното отворање. 

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

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

4. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 20.06.2002 година во 
11,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој Повик, се сметаат за нецелосни и нема да се зе-
мат за разгледување. 

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/28 21 70. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 26/2002 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Нумератори (штембили) за пасошка контрола - 600 

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

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Гаранција за квалитет. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која понудувачот, во 

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 

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

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет                            40 поени, 
- цена                                   30 поени,  
- начин на плаќање            15 поени, 
- рок на испорака               15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

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

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 25.06.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
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- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната  придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата понудувачите да достават при-
мерок од предметот на набавката заедно со технички 
карактеристики на истиот. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 35 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 
- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 6/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ 
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА НАБАВКА НА СИСТЕМСКО РЕШЕНИЕ ЗА УНАП-
РЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА БУЏЕТИРАЊЕ И ТРЕ-
ЗОРСКО  РАБОТЕЊЕ  (СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО  ЈАВНИ ФИНАНСИИ) 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
(претквалификација) на понудувачите како можни но-
сители на набавка, испорака и монтажа на: 

- Системско решение за унапредување на процесот 
на буџетирање и трезорско работење (систем за упра-
вување со јавни финансии). 

1.3. На ограничениот повик има право да достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејност која е предмет на набавка. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на по-
нудувачи кои склучиле договор за деловно техничка 
соработка, но во тој случај секој од понудувачите е 
должен да ја достави потребната документација која 
задолжително треба да се приложи кон пријавата, а ко-
ја е таксативно наведена во точката 3 на овој оглас. 
Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потре-

ба од претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација врз 
основа на која ќе се оцени способноста на понудувачи-
те за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката: Системско 
решение за унапредување на процесот на буџетирање и 
трезорско работење (систем за управување со јавни фи-
нансии). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛО-
ЖИ КОН ПРИЈАВАТА 
Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-

ват документација согласно член 38 од Законот за јав-
ни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Техничко-технолошки бонитет; 
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката. 

3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од 
Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет 
�Службен  весник на РМ� бр. 55/98): 

-Документот за бонитет на странското  правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 
24 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена постап-
ка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не 
постара од шест месеци од денот на издавањето. 

3.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд  - оддел за прекршоци), не постар од 
шест месеци од денот на издавањето. 

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

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет во влошката 3 од Изводот и истовремено дејноста 
за производство и/или промет на големо и мало на ин-
форматичка опрема да биде заокружена). 

3.8. Список на главни испораки на информатичка 
опрема, односно, на информациони системи во послед-
ните 3 (три) години со називи на примачите. 

3.9. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна 
стручност за конфигурурање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, сертифи-
кати и сл.). 

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната по-
нудена опрема е во согласност со стандардите на Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија. 

3.11. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 
Целокупната потребна документација наведена во 

точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик. 
Сите барани документи наведени во точката 3 треба 

да бидат доставени во оригинален примерок или како 
копија заверена од нотар. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување  на документацијата изне-

сува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ог-
раничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавува-
њето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат из-
работени според барањата на овој повик како и оние 
кои ќе бидат несоодветно комплетирани ќе бидат ис-
клучени од понатамошна постапка. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака �не отворај�, како и бројот на овој  огра-
ничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви 
ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понуду-
вачите. 
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4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласно со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да 
се достават преку пошта, на адреса на ул. �Даме Груев� 
бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерс-
твото за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот се-
кој работен ден). 

4.5. Подетален опис на предметот на набавката за-
интересираните понудувачи ќе можат да добијат на 
Web сајтот на Министерството за финансии WWW. 
FINANCE.GOV.MK. 

Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на општина Илинден, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01/2002 е оп-

штина Илинден од н. Илинден, ул. �Гоце Делчев� ББ. 
2. Предмет на набавката е доставување на понуда за 

изведување на градежно асфалтерски работи на локал-
ни патишта и улици во општина Илинден и тоа:  

- Тампонирање и асфалтирање на улици во с. Мра-
лино во должина од 600 м. 

- Тампонирање и асфалтирање на улици во с. Теки-
ја во должина од 220 м. 

- Тампонирање и асфалтирање на улици во с. Бу-
чинци во должина од 150 м. 

- Тампонирање и асфалтирање на улица �518� и ул. 
�526� во с. Марино во должина од 640 м. 

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

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

 
II. Тендерска документација 
1. Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува за изведба на градежно-асфалтер-
ски работи на улиците во наведените населени места. 

2. Тендерската документација заинтересираните 
може да ја подигнат во просториите на општина Илин-
ден секој работен ден од 7:30 до 15 часот. 

3. Содржина на понудата 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- обем и количина на набавката, 
- цена на секоја позиција од набавката посебно како 

и вкупната цена на набавката во денари со сите давачки, 
- начин на плаќање,  
- гарантен рок, 
- рок за извршување на работите, 
- фактор на непредвидени работи. 
Рок на важност на понудите е 30 дена од денот на 

отворањето. 
4. Придружна документација 
Доказ за финансиската способност на понудувачот 

(документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки, доказ дека фирмата не е во стечај или 
ликвидација и доказ дека нема забрана за вршење на 
дејноста. 
Доказ за техничка способност согласно член 23 од 

Законот за јавни набавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- начин и услови на плаќање, 
- цена,  
- рок на изведување на работите, 
- гарантен рок, 
- бонитет. 
6. Доставување на понудата 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 
страна на одговорно лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик, согласно Законот за јавни на-
бавки. 

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

7. Рокови 
7.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на об-

јавувањето на отворениот повик. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во прос-

ториите на општина Илинден. 
7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние понуди кои не се доставени во сог-
ласност со одредбите од Законот за јавни набавки нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98) ЈЗО Медицински центар - Кочани, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Медицински центар - Кочани. 
1.2. Предмет на набавката е адаптација и реконс-

трукција на постоечката топловодна котларница при 
Медицинскиот центар Кочани. 

1.3. Видот на работата и елементите кои се набаву-
ваат се дадени во тендерската документација-технички 
опис и предмерот. 

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 30 дена од денот на воведувањето на работа. 

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат 
во денари по единица мерка. 

1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.7. Понудата не е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на ЈЗО Медицински центар Кочани во 
архивата секој работен ден од 08 до 10 часот во времет-
раењето на јавниот повик без надоместок. 

2.2. Доставените понуди на оние понудувачи на кој 
понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 
и 57 од Законот за јавни набавки ќе бидат разгледува-
ни, а сите останати ќе бидат отфрлени. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цени за секоја позиција за спецификацијата и 

вкупна цена на понудата во денари (директно внесени 
во земената тендерска документација). 

3.3. Начин и услови на плаќањето. 



5 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 38 - Стр. 25 
 

3.4. Рок за целосно извршување на работите и ста-
вање во функција. 

3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведу-
вачи. 

3.6. Гаранција за квалитетот на изведбата и функци-
оналноста на изведеното. 

3.7. Рок на важност на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација 

согласно Законот за јавни набавки и тоа: 
- Извод од регистрација на дејноста. 
- Документ за бонитетот (копија заверена од нотар). 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
- Список на извршени работи од ваков вид во пос-

ледните 3 години. 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена на набавката    60 бода, 
- начин на плаќање    20 бода, 
- рок на изведба на работите   20 бода. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно одредбите од 

Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок 
што треба да биде потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

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

6.3. Понудата во затворено плико се доставува пре-
ку архива или преку пошта на адреса на ЈЗО Медицин-
ски центар Кочани со назнака во горниот лев агол по-
нуда не отворај Јавна набавка бр. 1, пликото не смее да 
биде со ништо обележано со што ќе се констатира 
идентитетот на понудувачот. 
Во ова плико се ставаат други два плика и тоа: прво-

то со назнака �Документација�, кое во себе ја содржи 
документацијата согласно Законот за јавни набавки и 
второто со назнака �Понуда� кое во себе ја содржи тен-
дерската документација со други пратечки елементи. 

 
7. РОКОВИ 
7.1. Прибирање на понудите трае 15 (петнаесет) де-

на од денот на објавувањето во јавните гласила. 
7.2. Барањето за прибирање на понуди ќе се објави 

во дневните весници �Службен весник на Република 
Македонија� и �Македонија денес�. Рокот за прибира-
ње на понуди тече од датумот на последната објава во 
средствата за јавно информирање. 

7.3. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на претставници од понудувачите. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/2002), Фондот за магистрални и регионални па-
тишта, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 07-1/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА 
ПРЕТХОДНО  УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач :  
Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје, 

ул. �Даме Груев� бр. 14. 
1.2. Предмет на набавката 

Прибирање на документација за претходно утврду-
вање на подобност претквалификација на понудувачи 
како можни носители на: Изведување на видео-надзо-
рен систем за наплатни рампи и диспечерски монито-
ринг центар на Автопатот Е-65, делница Скопје-Тето-
во-Гостивар, со оптичко или релејно поврзување. 

1.3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерска-
та документација која ќе биде доставена на понудува-
чите кои ќе бидат избрани во постапката за претквали-
фикација. 

1.4. Изборот-претквалификација на понудувачите 
ќе се изврши врз основа на: 

- Економско-финансиски бонитет; 
- Техничко-технолошки бонитет; 
- Расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар. 
1.5. Задолжителна придружна документација: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар (оригинал или заверена копија од нотар); 
- Потврда од суд дека кон понудувачот не е отворе-

на постапка за стечај или ликвидација; 
- Потврда од надлежен суд дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

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

6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален приме-
рок или копија заверена од нотар. 

1.6. Краен рок за прием на понудите е 10 (десет) де-
на од објавувањето во огласот. 

 
2. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
2.1. Понудувачите треба да ги приложат докумен-

тите кои се приложуваат кон пријавата од точките 1.4. 
и 1.5. на овој повик. 

2.2. Понудите да се достават преку пошта на адре-
са: Фонд за магистрални и регионални патишта на РМ, 
ул. �Даме Груев� бр. 14, 1000 Скопје или да се преда-
дат во архивата на Фондот (најдоцна до 15 часот секој 
работен ден), не подоцна од предвидениот рок за пре-
давање на понудите. 

2.3. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на јавниот повик. 

2.4. Пликот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-

тигнат по истекот на дадениот рок, нема да бидат раз-
гледувани. 

3.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

  
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во Акционерско Друштво �Електросто-
панство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01/2002 е 

АД �Електростопанство на Македонија� - Подружница 
�Електродистрибуција� Гостивар, со седиште на ул. 
�Гоце Делчев� бр. 45. 



Стр. 26 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 јуни 2002 
 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за изведба на градежни и електромонтажни работи за 
изградба на електроенергетски објекти во с. Неготино - 
Полошко. 

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

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

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

седиштето на понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. 

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени на секоја позиција од обемот на набавка-
та, како и  вкупната цена на целата набавка изразена во 
евра, со посебно искажан ДДВ.  

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње, само еден  недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количества на набавката.  

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката (член 21 од Законот за 
јавни набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи  рокот на извршу-
вање на набавката - услугата. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, во согласност со член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност. 

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

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.7. Понудувачот треба да достави  референтна лис-

та на работи од ваков тип и доказ за техничката спо-
собност на понудувачот и евентуални подизведувачи. 

3.8. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

3.9. Странски правни или физички лица треба да 
достават ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата со која располага набавувачот 

е предмер пресметка со јасно искажани позиции од 
предметот на понудата. Истата се става на увид на за-
интересираните понудувачи и може да се подигне во 
просториите на Подружница �Електродистрибуција� 
Гостивар, ул. �Гоце Делчев� бр. 45. Телефон за контакт 
042-217-180 локал 126. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
      5.1. Цена на чинење..................................40, 
      5.2 Квалитет...............................................30, 

5.3. Рок на изведување..............................20, 
5.4. Начин на плаќање...............................10. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

6.4. Понудувачите своите понуди можат да ги дос-
тавуваат на следната адреса: Подружница �Електро-
дистрибуција� Гостивар, ул. �Гоце Делчев� бр. 45,  Ко-
мисија за јавни набавки, Отворен повик бр. 01/2002. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
24.06.2002 година во 12 часот, во просториите на  под-
ружницата, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

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

дениот рок и оние кои не се изработени  во согласност 
со отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купна документација  која се бара во овој повик, нема 
да се разгледуваат. 

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

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Елек-
тростопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-108/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
400 kV НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-108/2002 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на 6 (шест) 400 kV напонски мерни тран-
сформатори за потребите на Подружница Ел. Пренос 
во се според тендер документација. 
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на АД �ЕСМ�, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба број 
1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 АД �ЕСМ� Скопје (дано-
чен број 4030989128346 депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата.   
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

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

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

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

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

водителот на стоката. 
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2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фик-
сна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-
ако набавката е од странство) на паритет (нагласено во 
понудата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажни-
от курс на девизната берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Република Македо-
нија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со проп-
ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

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

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регис-
трирана за вршење на ревизија, со податоци за послед-
ните три години. 

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

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

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

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

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена     - 40 поени, 
4.2. Квалитет    - 30 поени, 
4.3. Начин на плаќање   - 20 поени, 
4.4. Рок на испорака    - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

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

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

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.06.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-

ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, под-
румски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик и оние 
кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документација, нема да се разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот - Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 20/14/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот 

- Програма Социјална инфраструктура во Македонија, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Избор на понуда за из-
ведба на проектот: Реконструкција на тротоарите на 
улиците �Мице Козар� и Кеј �1-ви Мај� во Прилеп, во 
вкупна површина од 5.133 м2 (2.154 м2 + 2.979 м2). 

 
2. Обем на работите 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
600,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

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

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. Задолжителна придружна документација (прилог 

кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централни-

от регистар, оригинал или копие заверено кај нотар. 
4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

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

 
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Ефикасност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Начин на плаќање   10 поени, 
5.6. Референц листа     5 поени, 
5.7. Опис на методологијата    5 поени. 
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6. Рок и начин на доставување на понудите 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

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

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот - Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 19 јуни 2002 
година, до 12.30 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. Завршни одредби 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 19 јуни 2002 год. во просто-
риите на Единицата за раководење со проектот, на адреса 
наведена во точка 6.2. погоре, во 12.30 часот. Отворање и 
проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набав-
ки на Единицата за раководење со проектите.  

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09.00 до 14.30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот - Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/15/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот 

- Програма Социјална инфраструктура во Македонија, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Избор на понуда за из-
ведба на проектот: Реконструкција на дел од оштетени-
те и неуредени тротоари на Кеј �9 Септември� во При-
леп, во вкупна површина од 4.186 м2. 

 
2. Обем на работите 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
600,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

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

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

4. Задолжителна придружна документација (прилог 
кон понудата) 

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централни-

от регистар, оригинал или копие заверено кај нотар. 
4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

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

 
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
5.1. Цена    40 поени, 
5.2. Ефикасност   20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Начин на плаќање   10 поени, 
5.6. Референц листа     5 поени, 
5.7. Опис на методологијата    5 поени. 
 
6. Рок и начин на доставување на понудите 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

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

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот - Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 19 јуни 2002 
година, до 12.30 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. Завршни одредби 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 19 јуни 2002 год. во просто-
риите на Единицата за раководење со проектот, на адреса 
наведена во точка 6.2. погоре, во 13.30 часот. Отворање и 
проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набав-
ки на Единицата за раководење со проектите.  

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09.00 до 14.30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скоп-
је, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-3256 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
 
I. Предмет на јавното барање: набавка на лични 

заштитни средства кои треба да се набават сукцесивно 
за тековната 2002 година. 
Бараните производи да бидат во количина и квали-

тет, дадени во списокот-спецификација, кој може да се 
подигне во деловните простории на ЈП Комунална хи-
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гиена-Скопје, ул. �Лазар Личеновски� барака 6 (под 
Кале), во секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 
Набавката е делива. 
Испораката на бараните производи (лични заштит-

ни средства) се набавува (франко купувач) сукцесивно 
во текот на 2002 година по динамика на купувачот. 
Со понудата да се достават мостри-примероци од 

понудените заштитни средства во рок од 2 дена, од де-
нот на јавното отворање на понудите, на адреса. ул. 
�126� бр. 40 (Дуќанџик) до Комисијата. 

 
II. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена со пресметан ДДВ, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање, 
- производител. 
 
III. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- Квалитет    20 поени, 
- Цена    35 поени, 
- Начин на плаќање (можност за  
одложено плаќање, компензација и др.) 40 поени, 
- Рок на испорака     5 поени. 
 
IV. Со понудата, понудувачот е должен задолжи-

телно да ја достави документацијата согласно Законот 
за јавни набавки (оригинал или заверена копија од но-
тар и мора да биде усогласена со ЗТД): 

- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- Извод од регистрација, 
- Документи од член 23, 24 и 25 од Законот за јавни 

набавки. 
 
V. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавно-

то отворање на понудите, треба до Комисијата да пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во 
предвид за разгледување. 

 
VI. Јавното отворање на понудите во присуство на 

понудувачите ќе се изврши во деловните простории на 
ЈП Комунална хигиена-Скопје, барака 6 (под Кале), со 
почеток во 12,00 часот и тоа шеснаесеттиот ден, сме-
тајќи го и денот на објавувањето во �Службен весник 
на РМ�. Во случај, шеснаесеттиот ден да падне сабота 
и недела, отворањето на понудите ќе се изврши наред-
ниот работен ден. 
Понудите да се достават на адреса: ЈП Комунална 

хигиена-Скопје, ул. �Лазар Личеновски� бб (барака 6 
под Кале), по пошта или преку архива да се донесе на 
лице место на денот на јавното отворање на понудите. 
Понудата со придружната документација треба да е 

уредна, согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

 
VII. Понудите што ќе бидат доставени или пристиг-

нати по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани, како и понудувачите кои во рок од 
2 дена од отворање на понудите нема да достават мос-
три и модели на заштитните средства од спецификаци-
јата, нема да бидат бодирани при изборот на најпово-
лен понудувач. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат од 

Комисијата на тел. 118-525. 
 
      Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 34 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/98 
и 50/01) и Одлуката на градоначалникот бр. 05-255/1 од 
31.05.2002 година, Комисијата за јавни набавки на оп-
штина Зелениково, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на ограничениот повик е општина Зе-

лениково, Станица Зелениково. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

на техничка документација од понудувачи заради прет-
квалификација на понудувачите како можни носители 
на набавки за изградба на комунални и инфраструктур-
ни објекти во општина Зелениково и тоа: 

- Пречистителна станица за отпадни води - Ст. Зе-
лениково, 

- Водоснабдување на с. Таор, 
- Локален пат с. Страхојадица - с. Тисовица, 
- Фекална канализација - с. Зелениково, 
- Водоснабдување на с. Дејковец, 
- Водоснабдување на с. Гумалево. 
- Водоснабдување на с. Добрино, 
- Локален пат с. Зелениково - с. Градовци, 
- Локален пат - Крак за с. Смесница, 
- Фекална канализација во с. Орешани. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 

учество имаат сите правни и физички лица регистрира-
ни за ваков вид на дејност со седиште во Република 
Македонија. 

1.4. Набавката е делива. 
1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без при-

суство на понудувачите. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА, ПРИДРУЖНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ 
1.1. Понудувачите кои се бават со дејноста - пред-

мет на повикот, своето учество да го пријават со прид-
ружна документација со која ќе го докажат следното: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- економско-финансиски бонитет, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други давачки, 
- техничко-технолошки бонитет, 
- список на изведени објекти кои се предмет на оваа 

набавка со име на инвеститорот, 
- опис на расположива опрема и други физички ка-

пацитети за реализација на набавката, 
- менаџерска способност, искуство и стручен кадар, 
- потврда од надлежен суд дека не е поведена сте-

чајна постапка или ликвидација, односно нема изрече-
на мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност, 
не постари од 6 месеци. 

1.2. Пријавата и придружната документација се 
доставува до набавувачот општина Зелениково, со наз-
нака за Комисија за јавни набавки, препорачана по 
пошта или со предавање во архивата. 

1.3. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
објавувањето во јавните средства за информирање, од-
носно во �Службен весник на РМ�. 
Сите дополнителни информации можат да се доби-

јат во Одделението за комунални работи при општина 
Зелениково и на тел: 717-238. 

                                            Комисија за јавни набавки 
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АД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СКОПЈЕ 

 
Годишен извештај за 2001 година 

 
Врз основа на член 565 став 4 од Законот за тргов-

ски друштва, АД за телекомуникации Македонски те-
лекомуникации - Скопје јавно објавува дел од ревиди-
раниот Финансиски извештај за 2001 година подготвен 
во согласност со Сметководствените стандарди кои се 
применуваат во Р.Македонија, усвоена на седницата на 
Собранието на Друштвото одржана на ден 22.05.2002 
година.  
 
БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА 
На 31 декември 2001 година   
(во илјади денари) 
 
 2001
АКТИВА 
Тековни средства 
Парични средства и депозити кај 
банки           685.604
Побарувања од купувачи          5.379.954
Краткорочни пласмани 161.556
Останати побарувања           361.480
Залихи           499.168
Вкупно тековни средства      7.087.762
 
 Долгорочни средства 
 Основни средства 15.926.120
 Долгорочни вложувања         4.234.290
Вкупно долгорочни средства    20.160.410
 
ВКУПНО АКТИВА    27.248.172
 
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ 
Тековни обврски 
Обврски спрема добавувачи           759.498
Тековна доспеаност на долгорочни 
кредити         1.544.615
Останати тековни обврски           266.851
Вкупно тековни обврски      2.570.964
 
Долгорочни  обврски 
Долгорочни обврски по кредити         1.645.988
Обврски кон подружница за неупла-
тен капитал            204.332
Останати долгорочни обврски 22.426
Вкупно долгорочни обврски      1.872.746
 
Вкупно обврски      4.443.710
 
 
 
КАПИТАЛ 
Акционерски/државен капитал         9.583.888
Законски резерви         1.916.777
Акумулирана добивка         8.155.296
Премии  на емитирани акции           540.659

Ревалоризациони резерви         2.607.842
 
Вкупно капитал    22.804.462
 
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ    27.248.172
 
 
БИЛАНСИ НА УСПЕХ 
За годината што завршува на 31 декември 2001  
(во илјади денари) 
 

         2001 
  
ПРИХОДИ  
Приходи  од продажба на домашен 
пазар 9.694.723 
Приходи  од продажба на меѓуна-
роден пазар 3.097.857 
Останати деловни приходи 766.517 
   Вкупно приходи од продажба  13.559.097 
  
ТРОШОЦИ  
Трошоци за бруто плати (1.360.828) 
Амортизација (1.568.209) 
Останати деловни трошоци (5.761.415) 
   Вкупно деловни трошоци  (8.690.452) 
  
Добивка од деловни односи 4.868.645 
  
Финансиски приходи/трошоци  
Приходи по основ на камати 972.120 
Негативни курсни  разлики, нето (1.065.924) 
Расходи по основ на камати и  
   банкарски надомести 

 
(467.346) 

  
Добивка пред оданочување 4.307.495 
  
Данок од добивка (524.793) 
  
Добивка по оданочување 3.782.702 

___________ 
 
Министерството за одбрана на Република Македонија 

објавува  
 

СТОРНИРАЊЕ НА ОГЛАС 
 
1. Барање за прибирање на понуди - отворен повик 

бр. 05/2002-чфд се сторнира. 
2. Огласот е објавен во �Службен весник на РМ�, 

како и во дневните весници �Утрински весник�, �Маке-
донија денес� и �Вест� на 29.05.2002 година. 

3. Претпријатијата кои подигнале тендерска доку-
ментација може да ги повратат уплатените средства во 
износ од 1.000,00 денари во просториите на Минис-
терството за одбрана (благајна во ВП 1722 - Скопје), 
бул. �Климент Охридски� бр. 15 секој работен ден од 
08,00 до 10,00 часот. 

                                                       Државен советник 
                                                 Салтир Каровски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 
Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�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 
ДРУШТВА 

 
1. ДОО  МЗТ �МЕТАЛНА� - Штип 
- дејност- производство на леани, ковани и пресува-

ни производи; 
- број на вработени - 170 (состојба 1999 година); 
- за продажба:  удел  со вредност од 1.429.114 ЕУР, 

што претставува 73,03 % од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 98 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 28.582 ЕУР. 
2. ДОО  �ЅВЕЗДАКООП� - Штип 
- дејност- земјоделие и рибарство; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел  со вредност од 151.844 ЕУР, 
што претставува 85,53 % од главницата на друш-

твото; 
- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 151.844 

ЕУР. 
3. ДОО  �ВРСАКОВО � - Штип 
- дејност- поледелство; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел  со вредност од 935.119 ЕУР, 

што претставува 98,94 % од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 935.119 

ЕУР. 
4. ДОО  �ТРИ ЧЕШМИ � - Штип 
- дејност- поледелство; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел  со вредност од 1.225.287 ЕУР, 

што претставува 98,94 % од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.225.287 

ЕУР. 
5. ДОО  �МАКЕДОНИЈА ИНВЕСТ � - Скопје 
- дејност- надворешна трговија со непрехранбени 

производи; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата со вредност од  

14.166 ЕУР, што претставува 55,35 % од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 14.166 ЕУР. 
6. ДОО  �ФЕРТ-СРКЕСКИ � - Прилеп 
- дејност- трговија на прехранбени производи; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата со вредност од  

7.256 ЕУР, што претставува 4,29 % од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 726 ЕУР. 
7. ДОО  �ОТПАД � - Охрид 
- дејност- собирање и преработка на индустриски 

отпад; 

- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата со вредност од 

27.751 ЕУР, што претставува 25,48 % од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 27.751 ЕУР. 
8. ДОО  �ОРНАМЕНТА � - Крушево 
- дејност- производство на градежни елементи од 

дрво; 
- број на вработени - 27 (состојба 2000 година); 
- за продажба:  удел  со вредност од 106.664 ЕУР, 

што претставува 38,05 % од главницата на друштвото; 
- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 106.664 

ЕУР. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 
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 (датум) 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 пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % 
од продажната 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 предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува 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 ад-
реса: Агенција на Република Македонија за приватиза-
ција, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош.фах 410, 1000 
Скопје. 
Неуредните и неблаговремено доставените понуди 

нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800-1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

___________ 
 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98 и 11/2001), Др-
жавниот завод за статистика го утврдува и објавува 
 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ- 

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 
2002 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - мај 2002 година во однос на 
просечните цени на мало во 2001 година изнесува 1,6%. 

    
        Заменик на директор, 

                      Селајдин Мемети, с.р. 
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