
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четврток, 11 април 2002 
Скопје 

Број 24                 Год.  LVIII 

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

 
УКАЗ БР. 43 

387. 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2001) 

Се разрешува 
бригадниот генерал Ваневски Никола Методије 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден гене-

рал, лична ВЕС: 31540, ЕМБГ: 1306943450078 од дол-
жноста: воен аташе во Вашингтон во Соединетите Амери-
кански Држави.  

Разрешувањето од должноста да се изврши на 
01.06.2002 година со што му престанува и службата во 
постојниот состав на Армијата на Република Македонија 
поради навршени 40 години стаж на осигурување и стек-
нување со право за лична пензија. 

 
  Бр. 07-357                                        Претседател 

8 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
 

УКАЗ БР. 44 
388. 

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за 
одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2001) 

Се поставува по мирновремена и воена формација за 
воен аташе во Вашингтон во Соединетите Американски 
Држави 

полковник Лескаровски Васил Богослав 
ФЧ: полковник, по формација: полковник, лична ВЕС: 

32239, ЕМБГ: 1912950420009, до сега: помошник на рако-
водител на сектор во Секторот за политика, планирање и 
меѓународна соработка во МО. 

 
Овој указ да се изврши на 01.05.2002 година. 
 
  Бр. 07-358                                        Претседател 

8 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
 

УКАЗ БР. 45 
389. 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 
одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2001) 

Се поставува по мирновремена и воена формација за 
воен претставник во воениот комитет и шеф на воениот 
дел на Мисијата на Република Македонија при НАТО 

бригаден генерал Николовски Димитар Илија 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден гене-

рал, лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 0607948710236, гарнизон: 
Брисел, Кралство Белгија, до сега: командант на 2. АК во 
ГШ на АРМ. 

 
Овој указ да се изврши на 01.06.2002 година. 
 
  Бр. 07-359                                        Претседател 

8 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

390. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните претприја-

тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2 април 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ОДЛУКАТА ЗА  КРЕ-
ДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈП ЗА  ВОДОСТОПАНС-
ТВО ЛИСИЧЕ ЗА МАШИНСКАТА ОПРЕМА И ДЕЛ ОД 
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ КАДЕ ШТО ЌЕ БИДЕ ВГРА-
ДЕНА ОПРЕМАТА НА БРАНАТА СО ПРИДРУЖНИ 

ОБЈЕКТИ ЛИСИЧЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за кредитно задолжување на ЈП за водосто-
панство Лисиче за машинската опрема и дел од градежни-
те објекти каде што ќе биде вградена опремата на браната 
со придружни објекти Лисиче во Велес, бр. 02-60/2 од 
30.11.2001 година, донесена од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие на седницата одржана на 30.11.2001 година. 

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

 
 Бр. 23-338/1          Претседател на Владата 

2 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
391. 

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на 
изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 
2001 година (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 8/01), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 02.04.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИ-
ХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА 
 
1. Дел од остварените вишоци на приходите на Заво-

дот за вработување на Република Македонија над дозволе-
ното ниво на потрошувачка во 2001 година, во износ од 
20.898.366,00 денари се распоредуваат на Заводот за вра-
ботување на Република Македонија. 

2. Заводот за вработување на Република Македонија е 
должен средствата од точка 1 на оваа одлука да ги намени 
за намирување на обврските по основ на структурни ре-
форми во 2002 година. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Минис-
терството за финансии. Средствата ќе се преведат на жиро 
сметката на буџетот на Заводот за вработување на Репуб-
лика Македонија. 

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

 
Бр. 23-1563/1          Претседател на Владата 

2 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 април 2002 
 
392. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 02.04.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА  НА ДЕЛ ОД  ВИШОКОТ НА 
ПРИХОДИ  НА  ЗАВОДОТ ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ЗАВРШНА СМЕТКА 

ЗА 2001 ГОДИНА 
 
1. Дел од вишокот на приходи над расходите во износ 

од 18.605.000,00 денари се распоредува за завршување на 
реконструкцијата на покривната површина на Македон-
скиот Народен Театар.  

2. Исплатата на средствата ќе се врши во текот на 2002 
година врз основа на завршени работи на реконструкција-
та на покривната површина на Македонскиот Народен Те-
атар по оформена и доставена финансиска документација 
до Министерството за финансии. 

3. Реализацијата на оваа одлука ќе ја спроведе Минис-
терството за финансии и Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија. 

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

 
Бр. 23-1088/1          Претседател на Владата 

2 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
393. 

Врз основа на член 35, став 3 од Законот за Владата на 
Република (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 април 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пренесува правото на користење 

авион Lear Jet 25В од Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија-Сектор за пре-
воз со воздухоплови на Министерството за одбрана. 

 
Член 2 

Правото на користење на средствата од членот 1 на 
оваа одлука се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на материјално-техничките сред-
ства од член 1 од Одлуката, ќе се изврши помеѓу Служба-
та за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија-Сектор за превоз со воздухоплови и Минис-
терството за одбрана на Република Македонија. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 23-1891/1                         Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

394. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), и член 86 став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2 април 2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  НА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА Г.Д ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 
ИСТРАЖУВАЊЕ �ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ� А.Д. 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ОД СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТ 
ВО  БЛИЗИНА НА  С.  КРСТЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
На Г.Д за производство и истражување �ЛАРИН МРА-

МОР КОМПАНИ� А.Д. експорт-импорт, од Скопје, се да-
ва концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минералната суровина - мермери на локалитетот во 
близина на с. Крстец, во атарот на општина Прилеп, со 
следните координати:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х  КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.585.600,00 7.556.575,00 
Т-2 4.585.600,00 7.556.900,00 
Т-3 4.585.690,00 7.557.030,00 
Т-4 4.585.600,00 7.557.300,00 
Т-5 4.585.600,00 7.558.575,00 
Т-6 4.587.600,00 7.558.575,00 
Т-7 4.587.600,00 7.556.575,00 

 
Површината на просторот од став 1 на овој член изне-

сува Р=4.00 км2. 
 1. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е определена во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

2. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесија, согласно Одлуката за определување на критериуми 
за висината на надоместокот за концесии за вршење де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 35/99 и 61/99). 

3. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на на-
доместокот е определен во Договорот за концесија. 

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

5. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

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

 
      Бр. 23-1675/1                           Претседател на Владата, 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

   Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

395. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), и  член 86 став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2 април 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА Г.Д ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 
ИСТРАЖУВАЊЕ �ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ� А.Д. 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ОД  СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
�РИДОН�   КАЈ   С.  ДАБНИЦА,  ОПШТИНА   ПРИЛЕП 

 
На Г.Д за производство и истражување �ЛАРИН МРА-

МОР КОМПАНИ� А.Д. експорт-импорт, од Скопје, се да-
ва концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минералната суровина - мермери на локалитетот 
�Ридон� кај с. Дабница, општина Прилеп, со следните ко-
ординати:   



11 април 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 - Стр. 3 
 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х  КООРДИНАТА - Y 
Т-1 4.584.100,00 7.549.850,00 
Т-2 4.584.198,00 7.550.300,00 
Т-3 4.584.300,00 7.550.100,00 
Т-4 4.584.774,00 7.549.920,00 
Т-5 4.585.140,00 7.549.460,00 
Т-6 4.585.850,00 7.548.625,00 
Т-7 4.585.700,00 7.548.400,00 

 
Површината на просторот од став 1 на овој член изне-

сува Р=0.83 км2. 
 1. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е определена во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

2. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесија, согласно Одлуката за определување на критериуми 
за висината на надоместокот за концесии за вршење де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 35/99 и 61/99). 

3. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на на-
доместокот е определен во Договорот за концесија. 

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

5. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 
      Бр. 23-1675/2                           Претседател на Владата, 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

   Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

396. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

1. Се разрешува Мирослав Балабурски од должноста 
директор на Државниот инспекторат за животна средина, 
орган во состав на Министерството за животна средина и 
просторно планирање, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�.  

 Бр. 17-1660/2                           Претседател на Владата 
27 март 2002 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

397. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ  
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за животна 

средина орган во состав на Министерството за животна 
средина и просторно планирање, се именува Владимир 
Черкезов, дипл.инж.архитект, вработен во ЈП за простор-
ни и урбанистички планови - Скопје, Подружница - Штип. 

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 17-1660/3                           Претседател на Владата 
27 март 2002 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

398. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
мар  2002 година, донесе т 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА БИРОТО ЗА ТУРИЗАМ  
1. Се разрешува Душко Поповски од должноста дирек-

тор на  Бирото за туризам, орган во состав на Министерс-
твото за економија. 

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 17-1741/1                           Претседател на Владата 
27 март 2002 година                    на Република Македонија 

     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

399. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ТУРИЗАМ  
1. За директор на Бирото за туризам, орган во состав 

на Министерството за економија, се именува Ремзи Абду-
лаи, досегашен директор на Бирото за заштита на индус-
триската сопственост. 

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 17-1742/1                           Претседател на Владата 
27 март 2002 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

400. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за основање 

Национален Безбедносен Авторитет на Република Македо-
нија НАТО контекст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИОТ БЕЗ-
БЕДНОСЕН АВТОРИТЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО  НАТО  КОНТЕКСТ  
1. За директор на Националниот Безбедносен Автори-

тет на Република Македонија, во НАТО контекст се име-
нува Тони Јакимовски, вработен во Министерството за од-
брана, досегашен раководител на Службата за реципрочна 
безбедност и заштита на информации разменети помеѓу 
Владата на Република Македонија и НАТО. 

 2.Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 17-1743/1                          Претседател на Владата 
27 март 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

401. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за основање Нацио-

нална комисија за УНЕСКО на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 16/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2 април 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАЦИО-
НАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Сефедин Нуредини, се разрешува од должноста 

член на Националната комисија за УНЕСКО на Република 
Македонија.  
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2. За член на Националната комисија за УНЕСКО на 
Република Македонија се именува Сулејман Рушити, в.д. 
директор на Театарот на народностите-Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
      Бр. 17-1718/2                         Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

402. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001 и 103/2001), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 април 
2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕК-
РЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
 
1. Се разрешува Виктор Габер од должноста државен 

секретар во Министерството за надворешни работи.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
      Бр. 17-1912/1                         Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

403. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001 и 103/2001), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 април 
2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за надво-

решни работи се именува Јован Теговски, државен совет-
ник во Министерството за надворешни работи.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
      Бр. 17-1913/1                         Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

404. 
Врз основа на член 9, став 4 од Законот за заштита на 

спомениците на културата (�Службен весник на СРМ� бр. 
24/73 и 42/76 и �Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 12/93), а во врска со член 2, став 3 од Законот за 
експропријација (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 33/95 и 20/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 2 април 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА СПОМЕ-
НИКОТ НА КУЛТУРАТА �КУЌА НА ТАТАРЧЕВИ�-

РЕСЕН 
 
1. Со ова решение се утврдува постоење на јавен инте-

рес за споменикот на културата �Куќа на Татарчеви� во 
Ресен, лоциран на К.П. бр. 1272, К.О. Ресен, со површина 
од 874 м2 на ул. �29 Ноември� бр. 75-Ресен, а на кој му е 
утврдено својство споменик на културата со Решение бр. 
13-1784 од 19.06.1980 година, донесено од Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата-Скопје и 
истиот е во приватна сопственост.  

2. Постоењето на јавен интерес за споменикот на кул-
турата �Куќа на Татарчеви�-Ресен, во целина, се утврдува 
со цел за покренување и водење на постапка за експропри-
јација, а заради негова заштита, конзервација и реставра-
ција. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
 Бр. 23-953/1          Претседател на Владата 

2 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
405. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 2.04.2002 година, 
донесе 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
ВО 2002 ГОДИНА 

 
I 

 
Со оваа програма се определуваат работите од преме-

рот, катастарот и запишување на правата на недвижности-
те што ќе се извршуваат во Републиката во 2002 година. 

Во 2002 година премер и катастар на недвижностите и 
одржувањето на премерот за 1718 КО (катастарски оп-
штини) ќе се врши на подрачјето на 123 општини: Берово, 
Пехчево, Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Мо-
гила, Кукуречани, Цапари, Добрушево, Македонски Брод, 
Самоков, Пласница, Валандово, Виница, Блатец, Гевгели-
ја, Миравци, Богданци, Стар Дојран, Гостивар, Неготино-
Полошко, Врапчиште, Ростуша, Маврови Анови, Чегране, 
Долна Баница, Србиново, Вруток, Дебар, Центар Жупа, 
Делчево, Македонска Каменица, Демир Хисар, Сопотни-
ца, Кавадарци, Конопиште, Росоман, Кичево, Другово, 
Осломеј, Вранештица, Зајас, Кочани, Чешиново, Облеше-
во, Зрновци, Оризари, Кратово, Крива Паланка, Ранковци, 
Куманово, Липково, Орашец, Клечевце, Старо Нагорича-
ни, Крушево, Житоше, Неготино, Демир Капија, Охрид, 
Белчишта, Косел, Мешеишта, Прилеп, Долнени, Тополча-
ни, Кривогаштани, Витолиште, Пробиштип, Злетово, Ра-
довиш, Конче, Подареш, Ресен, Свети Николе, Лозово, 
Струмица, Ново Село, Василево, Босилево, Куклиш, Мур-
тино, Струга, Луково, Делагожди, Лабуништа, Велешта, 
Вевчани, Тетово, Џепчиште, Теарце, Брвеница, Камењане, 
Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце, Вратница, Ве-
лес, Богомила, Градско, Чашка, Извор, Штип, Карбинци, 
Скопје, Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петровец, 
Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово, Чучер-Сандево, и оп-
штините во град Скопје: Гази Баба, Ѓорче Петров, Кар-
пош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари. 

Со програмата се опфатени следните видови на работа: 
А. Премер и катастар на недвижностите со запишува-

ње на правата на недвижностите. 
Б. Основни геодетски работи. 
В. Бонитирање и класирање. 
Г. Одржување на премерот и катастарот со класично и 

компјутерско спроведување на промените во катастарски-
те операти и пресметување на катастарскиот приход и об-
лик на данок на граѓаните од земјоделска дејност. 

 
А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ СО 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 

програма се состои од:  
- отпочнување на нов премер, 
- продолжување на премерот кој е во тек и одржување 

на истиот. 
Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на непреме-

рените подрачја на општините: 
Старо Нагоричани, Врапчиште, Неготино-Гостивар, 

Ростуша, Маврови Анови, Србиново, Вруток, Баница и 
Охрид. 
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Продолжување на премерот кој е во тек и одржување 
на истиот, ќе се врши на подрачјето на општините: 

Берово, Пехчево, Битола, Бистрица, Бач, Старавина, 
Могила, Кукуречани, Цапари, Добрушево, Македонски 
Брод, Самоков, Пласница, Валандово, Виница, Блатец, 
Гевгелија, Миравци, Богданци, Стар Дојран, Гостивар, 
Неготино-Полошко, Врапчиште, Ростуша, Маврови Ано-
ви, Чегране, Долна Баница, Србиново, Вруток, Дебар, 
Центар Жупа, Делчево, Македонска Каменица, Демир Хи-
сар, Сопотница, Кавадарци, Конопиште, Росоман, Кичево, 
Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас, Кочани, Чешиново, 
Облешево, Зрновци, Оризари, Кратово, Крива Паланка, 
Ранковце, Куманово, Липково, Орашец, Клечевце, Старо 
Нагоричане, Крушево, Житоше, Неготино, Демир Капија, 
Охрид, Белчишта, Косел, Мешеиште, Прилеп, Долнени, 
Тополчани, Кривогаштани, Витолиште, Пробиштип, Зле-
тово, Радовиш, Конче, Подареш, Ресен, Свети Николе, Ло-
зово, Струмица, Ново Село, Василево, Босилево, Куклиш, 
Муртино, Струга, Луково, Делагожди, Лабуништа, Ве-
лешта, Вевчани, Тетово, Џепчиште, Теарце, Брвеница, Ка-
мењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце, Врат-
ница, Велес, Богомила, Градско, Чашка, Извор, Штип, 
Карбинци, Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петро-
вец, Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово, Чучер-Сандево, и 
општините во град Скопје: Гази Баба, Ѓорче Петров, Кар-
пош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари. 

Премерот и катастарот на недвижностите предвидени 
со Програмата за 2002 година ги опфаќа следните видови 
на работи: 

1. подготвување на недвижностите за авионско снимање, 
2. поставување и одредување на врзни точки, 
3. проект за аерофотограметриско снимање, авио сни-

мање и изготвување на фототехничка документација на 
снимените недвижности, 

4. дешифрирање на снимените недвижности, 
5. пресметување координати и коти на врзни точки, 
6. аеротриангулација и реституција на снимените нед-

вижности, 
7. картографска-дигитална обработка на оригиналите 

(плановите) на снимените недвижности, 
8. пресметување на површини на катастарски парцели 

на земјиштето, 
9. мерење и вршење увид на згради, делови од згради 

(станови) помошни објекти и простори, 
10. реамбулација-дополнителен премер, 
11. припреми и компјутерска обработка на податоците 

од премерот и изготвување на пописни листи, 
12. излагање на јавен увид на податоците од премерот 

и запишување на правата на недвижностите, 
13. изготвување на катастарски операти, 
14. архивирање и релациона база на геодетски податоци. 
 
1. Подготвување на недвижностите за авионско  

снимање 
 
Ќе се изврши подготвување на недвижностите за ави-

онско снимање на непремерените подрачја на општините: 
- Објект Гостивар: Општина Ростуша, 5 КО и тоа: КО 

Врбјани, 30 ха во 1:1000, 1149 ха во 1:2500; КО Жировни-
ца, 100 ха во 1:1000, 1434 ха во 1:2500 и 1800 ха во 1:5000; 
КО Видуше, 20 ха во 1:1000, 553 ха во 1:2500 и 450 ха во 
1:5000; КО Болетин, 722 ха во 1:2500 и КО Требиште, 50 
ха во 1:1000, 798 ха во 1:2500 и 700 ха во 1:5000, или 
вкупно 200 ха во 1:1000, 4926 ха во 1:2500 и 2950 ха во 
1:5000; односно се вкупно 8076 ха; 

- Општина Маврови Анови 18 КО и тоа: КО Бродец 
1350 ха во 1:2500 и 12472 ха во 1:5000; КО Жужње 925 ха 
во 1:2500 и 1015 ха во 1:5000; КО Кракорница 817 ха во 
1:2500; КО Богдево, 1167 ха во 1:2500; КО Дуф 40 ха во 
1:1000 и 2470 ха во 1:2500; КО Оркуше, 670 ха во 1:2500; 
КО Ново Село, 556 ха во 1:2500; КО Церово, 20 ха во 
1:1000 и 590 ха во 1:2500; КО Сретково 20 ха во 1:1000 и 
2325 ха во 1:2500; КО Врбен 50 ха во 1:1000 и 2514 ха во 
1:2500; КО Сенце, 30 ха во 1:1000 и 1727 ха во 1:2500; КО 
Волковија 20 ха во 1:1000 и 1032 ха во 1:2500; КО Нич-
пур, 1281 ха во 1:2500; КО Нистрово 1520 ха во 1:2500; 
КО Бибај 380 ха во 1:2500; КО Нивиште-Грекај, 1080 ха 
во 1:2500 и 745 ха во 1:5000; КО Тануште, 250 ха во 

1:2500 и 1426 ха во 1:5000, КО Рибница, 25 ха во 1:1000, 
800 ха во 1:2500 и 1350 ха во 1:5000, или вкупно 205 ха во 
1:1000, 21454 ха во 1:2500 и 17008 ха во 1:5000 или се за-
едно 38667 ха; 

Општина Врапчиште 3 КО  и тоа: КО Врановци, 60 ха во 
1:1000, 921 ха во 1:2500, КО Ново Село 20 ха во 1:1000, 154 
ха во 1:2500 и КО Пожаране, 40 ха во 1:1000, 1550 ха во 
1:2500 и 1350 ха во 1:5000; КО Галате, 50 ха во 1:1000 и 314 
ха во 1:2500; КО Зубовце, 40 ха во 1:1000 и 361 ха во 1:2500, 
и КО Топлица, 40 ха во 1:1000, 163 ха во 1:2500 или вкупно 
250 ха во 1:1000, 3463 ха во 1:2500 и 1350 ха во 1:5000; 

- Општина Вруток 7 КО и тоа: КО Речане, 40 ха во 
1:1000, 951 ха во 1:2500, КО Вруток, 70 ха 1:1000, 1019 ха 
во 1:2500, КО Равен, 80 ха во 1:1000, 351 ха во 1:2500, КО 
Печково, 20 ха во 1:1000, 1101 ха во 1:2500, КО Лешница, 
10 ха во 1:1000, 250 ха во 1:2500, КО Г. Јеловце, 840 ха во 
1:2500, 2700 ха во 1:5000 и КО Д. Јеловце, 1144 ха во 
1:2500, или вкупно 220 ха во 1:1000, 5656 ха во 1:2500 и 
2700 ха во 1:5000, односно се заедно 8576 ха; 

- Општина Србиново 7 КО и тоа: КО Лакавица, 30 ха 
1:1000, 1228 ха во 1:2500, КО Куново, 955 ха во 1:2500, 
КО Србиново, 60 ха во 1:1000, 1725 ха во 1:2500, КО 
Стројане, 60 ха во 1:1000, 769 ха во 1:2500, КО Железна 
Река, 70 ха во 1:1000, 2554 ха во 1:2500, КО Ќафа, 1048 ха 
во 1:2500 и КО Падалиште, 30 ха во 1:1000 и 1667 ха во 
1:2500 или вкупно 250 ха во 1:1000, 9946 ха во 1:2500, од-
носно се заедно 10196 ха; 

- Општина Баница 4 КО и тоа: КО Сушица, 717 ха во 
1:2500, КО Синица, 30 ха во 1:1000, 1283 ха во 1:2500, КО 
Митројкрсти, 20 ха во 1:1000, 383 ха во 1:2500, КО Гоно-
вица, 50 ха во 1:1000, 1387 ха во 1:2500, или вкупно 100 ха 
во 1:1000 и 3770 ха во 1:2500, односно се заедно 3870 ха; 

- Општина Неготино-Гостивар 3 КО и тоа: КО Калиш-
те, 830 ха во 1:2500, 1350 ха во 1:5000, КО Неготино 160 
ха во 1:1000, 2886 ха во 1:2500; КО Добри Дол, 40 ха во 
1:1000, 602 ха во 1:2500, или вкупно 200 ха во 1:1000, 
4318 ха во 1:2500, 1350 ха во 1:5000, односно се заедно 
5868 ха или објект Гостивар, 1220 ха во 1:1000, 52770 ха 
во 1:2500 и 25358 ха во 1:5000, или вкупно 79348 ха; 

- Објект Куманово: Општина Старо Нагоричане (попи-
сен катастар) на 15 КО и тоа: КО Мгленци на 1039 ха во 
1:2500; КО Малотино на 1076 ха во 1:2500, КО Рамно на 
1753 ха во 1:2500; КО Буковљане на 572 ха во 1:2500; КО 
Цветишница на 437 ха во 1:2500; КО Длабочица на 1198 
ха во 1:2500; КО Арбанешко на 831 ха во 1:2500: КО Деј-
ловце на 158 ха во 1:2500; КО Осиче на 386 ха во 1:2500; 
КО Дренок на 1652 ха во 1:2500; КО Алинце на 1049 ха во 
1:2500; КО Брешко на 164 ха во 1:2500; КО Цвиланце, на 
654 ха на 1:2500; КО Бајловце на 2036 ха во 1:2500 и КО 
Желувино на 607 ха во 1:2500, или вкупно во Општина 
Старо Нагоричане, 15308 ха во 1:2500; 

- Општина Старо Нагоричане (стар премер не е во 
функција) на 10 КО и тоа: КО Пелинце, 20 ха во 1:1000, 
2610 ха во 1:2500; КО Враготурче, 549 ха во 1:2500; КО 
Карловце, 289 ха во 1:2500; КО Коинце, 549 ха во 1:2500; 
КО Степанце, 30 ха во 1:1000, 1104 ха во 1:2500; КО Ко-
кино, 810 ха во 1:2500; КО Пузелка, 174 ха во 1:2500; КО 
Врачевце, 334 ха во 1:2500; КО Младо Нагоричане, 60 ха 
во 1:1000 и 4758 ха во 1:2500, или вкупно 130 ха во 
1:1000, 12158 ха во 1:2500, односно се заедно 12288 ха 
или пак се заедно во објект Куманово од 27596 ха; и 

- Објект Охрид, Општина Охрид (стар премер 1:500) 
на дел од 1 КО и тоа КО Охрид, 686 ха во 1:1000. 

 
2. Поставување и одредување на врзни точки  
Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точ-

ки на земјиштето на кое ќе се врши премер на подрачјето 
на општините наведени во точка 1. 

 
3. Проект за аерофотограметриско снимање, авио сни-
мање и изготвување на фототехничка документација 

на снимените недвижности  
3.1. Проект за аерофотограметриско снимање 
Проект за аерофотограметриско снимање, за подрачја-

та на општините наведени под точка 1, треба да содржи: 
- Претходна оцена на точност. 
- Одредување правци за авионско снимање. 
- Пресметување на висини за снимањето. 
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3.2. Авио снимање на недвижности 
Ќе се изврши авио снимање на земјиштето на кое ќе се 

врши премер на подрачјето на општините наведени во 
точка 1. 

3.3. Фототехничка документација на снимените нед-
вижности  

Ќе изготви фототехничка документација (контакт-ко-
пии, фотоскици и диафилмови) на снимените подрачја на 
општините на кои ќе се врши нов премер наведени во точ-
ка 1. 

 
4. Дешифрирање на снимените недвижности 

 
Ќе се изврши дешифрирање на детал на снимените 

недвижности на подрачјето на општините кои се наведени 
под точка 1. 

 
5. Пресметување координати и коти на врзни точки 

 
Ќе се изврши пресметување на координати и коти на 

врзни точки на снимените недвижности на подрачјето на 
општините кои се наведени под точка 1. 

 
6. Аеротриангулација и реституција на снимените  

недвижности 
 
6.1. Аеротриангулација 
Во постапката на аеротриангулација ќе се изврши: 
- Аквизиција на фотограметриски податоци 
- Одредување координати и коти за ориентациони точ-

ки за следните објекти: 
- Општина Гевгелија на 4 КО: Хума, Конско, Серме-

нин и Кованци, од кои на дел од 3 КО (Хума, Конско и 
Серменин), во размер 1:5000, на површина од 8000 хекта-
ри; во размер 1:2500, на 4 КО (Хума, Конско, Серменин и 
Кованци) на површина од 11893 ха; 

- Општина Миравци на 2 КО: Петрово и Габрово, во 
размер 1:5000, на површина од 4600 хектари, во размер 
1:2500, на површина од 3528 хектари; 

- Општина Богомила на 3 КО: Нежилово, Папрадиште 
и Ореше, во размер 1:5000, на површина од 5106 хектари, 
во размер 1:2500, на површина од 2843 хектари; 

- Општина Велес на 8 КО: Слп, Белештевица, Бузалко-
во, Сливник, Рлевци, Дреново, Д. Јаболчиште и Г. Јабол-
чиште од кои во размер 1:5000 на дел од 6 КО: (Слп, Бу-
залково, Рлевци, Дреново, Д. Јаболчиште и Г. Јаболчиште) 
на површина од 5100 хектари во размер 1:2500 на 8 КО: 
(Слп, Белештевица, Бузалково, Сливник, Рлевци, Дреново, 
Д. Јаболчиште и Г. Јаболчиште), на површина од 10840 
хектари; 

- Општина Лозово на 4 КО: Хаџи Бегово, Коселари, 
Кишино и Бокирлија, во размер 1:2500, на површина од 
7528 хектари; 

- Општина Свети Николе на 1 КО: Богословец, во раз-
мер 1:2500, на површина од 2301 хектари. 

6.2. Реституција на снимените недвижности 
Фотограметриска реституција ќе се изврши на следни-

те општини: 
- Општина Гевгелија - следните 4 катастарски општи-

ни (во натамошен текст: КО) Хума, Конско, Серменин и 
Кованци, од кои на дел од 3 КО (Хума, Конско и Серме-
нин), во размер 1:5000, на површина од 8000 хектари; во 
размер 1:2500, на 4 КО (Хума, Конско, Серменин и Кован-
ци) на површина од 11893 ха; и изградениот дел на 4 КО: 
Хума, Конско, Серменин и Кованци, во размер 1:1000, на 
површина од 140 ха. 

- Општина Миравци на следните 2 КО: Петрово и Габ-
рово, во размер 1:5000, на површина од 4600 хектари, во 
размер 1:2500, на површина од 3528 хектари, и изградени-
от дел на 2 КО во размер 1:1000, на површина од 55 хекта-
ри. 

- Општина Богомила на следните 3 КО: Нежилово, 
Папрадиште и Ореше, во размер 1:5000, на површина од 
5106 хектари, во размер 1:2500, на површина од 2843 хек-
тари и изградениот дел на 3 КО, на површина од 110 хек-
тари. 

- Општина Велес на 8 КО: Слп, Белештевица, Бузалко-
во, Сливник, Рлевци, Дреново, Д. Јаболчиште и Г. Јабол-

чиште од кои во размер 1:5000 на дел од 6 КО: (Слп, Бу-
залково, Рлевци, Дреново, Д. Јаболчиште и Г. Јаболчиште) 
на површина од 5100 хектари во размер 1:2500 на 8 КО: 
(Слп, Белештевица, Бузалково, Сливник, Рлевци, Дреново, 
Д. Јаболчиште и Г. Јаболчиште), на површина од 10840 
хектари и изградениот дел на 3 КО (Бузалково, Д. Јабол-
чиште и Г. Јаболчиште), во размер 1:1000, на површина од 
175 ха или објект Велес (Велес и Богомила) на 175 ха во 
1:1000, 13683 ха во 1:2500 и 10206 ха во 1:5000 или вкуп-
но 24063 ха. 

- Општина Лозово на 4 КО (Хаџи Бегово, Коселари, 
Кишино и Бокирлија), во размер 1:2500, на површина од 
7528 хектари и изградениот дел на 4 КО (Хаџи Бегово, Ко-
селари, Кишино и Бокирлија) во размер 1:1000, на повр-
шина од 90 хектари. 

- Општина Свети Николе на 1 КО (Богословец), во раз-
мер 1:2500, на површина од 2301 хектари. 

6.3. Обработка на дигитални фотограметриски подато-
ци (едитирање) со изработка на дигитални геодетски пла-
нови. 

Во 2001 година дигитална обработка ќе се изврши на 
следните објекти: 

- Хисар на 8 катастарски општини и тоа: Лесково, Це-
рово, Стругово, Боиште, Загориче, Смилево, Обедник и 
Утово. 

- Радовиш на 2 катастарски општини и тоа: Радовиш и 
Раклин. 

- Дојран на 4 катастарски општини и тоа: Нов Дојран, 
Стар Дојран, Николиќ и Сретеново. 

 
7. Картографска-дигитална обработка на оригиналите 

(плановите) на снимените недвижности 
 
7.1. Скенирање и геореференцирање 
Скенирање и геореференцирање ќе се изврши на след-

ните општини: 
- Штип на 1 КО: Штип, 
- Куманово на 12 КО: Табановце, Речица, Д. Коњаре, 

Г. Коњаре, Бедиње, Љубодраг, Ново Село, Черкези, Рома-
новце, Биљановце, Брзак и Агино Село. 

- Липково на 1 КО: Ропалце. 
- Кондово на 3 КО: Г. Свиларе, Д. Свиларе и Кондово. 
- Сарај на 1 КО: Копаница. 
- Гази Баба на 3 КО: Црешево, Булачани и Раштак. 
- Чаир на 2 КО: Љуботен и Љубанци. 
- Чучер-Сандево на 5 КО: Бродец, Брест, Побожје, Ку-

чевиште и Мирковци. 
- Кисела Вода на 2 КО: К. Вода 1 и К. Вода 2. 
- Центар на 2 КО: Центар 1 и Центар 2. 
- Карпош на 1 КО: Карпош. 
7.2. Дигитализација и изработка на дигитални геодет-

ски планови 
Дигитализација и изработка на дигитални геодетски 

планови ќе се изврши на општините наведени во точка 7.1. 
 
8. Пресметување на површини на катастарски  

парцели на земјиштето 
 
Во сите општини наведени во точка 6.3., автоматски 

ќе се пресметуваат и површините за катастарските општи-
ни. 

 
9. Мерење и вршење увид на згради, делови од згради 

(станови) помошни објекти и простори 
 
Ќе се изврши мерење и увид на згради, делови од згра-

ди (станови), деловни простории на подрачјето на општи-
ните: 

- Берово на 1 КО (Владимирово); 
- Битола на 1 КО (Битола -дел); 
- Македонски Брод на 2 КО (Крапа и Суви Дол); 
- Валандово на 2 КО (Валандово и Пирава); 
- Гевгелија на 1 КО (Гевгелија-дел); 
- Гостивар на 2 КО (Гостивар-дел и Дебреше); 
- Дебар на 3 КО (Броштица, Новак, Мал Папрадник); 
- Делчево на 3 КО (Град, Моштица, Стамер); 
- Демир Хисар на КО (Загориче, Утово, Лесково, Це-

рово, Боиште, Сопотница); 
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- Крушево на 2 КО (Свето Митрани и Пресил-Мило-
шево); 

- Неготино на 2 КО (Какањево, Криволак); 
- Охрид на 3 КО (Елшани-дел, Љубаништа-дел и Коњ-

ско-дел); 
- Пробиштип на 6 КО (Добрево, Древно, Кундино, 

Грезилевци, Зелени Град, Јамиште); 
- Радовиш на 1 КО (Воиславци);  
- Свети Николе на 3 КО (Пеширово, Кадрифаково и 

Буриловци); 
- Струга на 2 КО (Струга-дел, Пискупштина); 
- Штип на 4 КО (Три Чешми, Чардаклија, Таринци и 

Караорман). 
 

10. Реамбулација-дополнителен премер 
 
Ќе се врши реамбулација-дополнителен премер на 

настанатите измени на недвижностите во изминатиот пер-
иод со што ќе се обезбеди фактичка состојба на недвиж-
ностите во катастарската евиденција. Ова ќе се врши на 
подрачјето каде е извршен премерот на земјиштето по фо-
тограметриска и класична метода во изминатиот период 
во општините: 

- Виница на 2 КО (Грљани и Калиманци); 
- Дебар на 2 КО (Броштица и Новак); 
- Д. Хисар на 1 КО (Радово); 
- Кавадарци на 1 КО (Сопот); 
- Кичево на 3 КО (Лисичани, Челопеци и Србјани); 
- Кочани на 2 КО (Облешево и Чешиново); 
- К. Паланка на 3 КО (Ранковце, Петралица и К. Па-

ланка-дел); 
- Крушево на 2 КО (Свето Митрани и Пресил-Мило-

шево); 
- Куманово на 4 КО (Брзак, Г. Којнаре, Речица и Таба-

новце); 
- Неготино на 2 КО (Калањево и Криволак); 
- Прилеп на 5 КО (Боротино, Веселчани, Загорани, Го-

дивље и Кореница); 
- Пробиштип на 4 КО (Добрево, Древено, Кундино и 

Грезилевци); 
- Радовиш на 1 КО (Воиславци); 
- Свети Николе на 3 КО (Пеширево, Кадрифаково, Бу-

риловци); 
- Струга на 2 КО (Струга-дел и Пискупштина); 
- Струмица на 6 КО (Еднокуќево, Г. Балдовци, Свидо-

вица, Седларци, Сушево и Дрвош); 
- Велес на 9 КО (Караслари, Башино Село, Чолошево, 

Црквино, Оризари, Водоврати, Чичево, Војница и Д. Вра-
новци). 

 
11. Припреми и компјутерска обработка на податоците 

од премерот и изготвување на пописни листи  
После извршеното пресметување на површините на 

парцелите на снимените подрачја на кои е извршена реам-
булација, податоците за недвижностите, носителите на 
правата на недвижностите, нумеричките и описните пода-
тоци, површините катастарските класи и катастарските 
култури на парцелите, се внесуваат во базата на информа-
тивниот систем, се обработуваат на востановување за 
единствена евиденција на недвижностите и се изготвуваат 
пописни листи врз основа на кои ќе се врши излагање на 
јавен увид на податоците од премерот и катастарот на 
недвижностите и утврдување на правата на недвижности-
те во следните катастарски општини:  

- Берово на 1 КО (Русиново); 
- Битола на 1 КО (Битола-дел); 
- Валандово на 2 КО (Јосифово, Валандово); 
- Виница на 2 КО (Јакимово, Драгобраште); 
- Гевгелија на 1 КО (Гевгелија); 
- Гостивар на 2 КО (Гостивар-дел, Дебреше); 
- Дебар на 3 КО (Могорче, Броштица и Новак); 
- Делчево на 2 КО (Град и Моштица); 
- Демир Хисар на 2 КО (Демир Хисар и Радово); 
- Кавадарци на 11 КО (Гарниково, Драгожел, Доброти-

но, Клиново, Бојанчиште, Галиште, Кесендре, Радња, 
Страгово, Крњево и Сирково); 

- Кичево на 5 КО ( Лисичани, Челопеци, Србјани, Ми-
окази и Б. Доленци); 

- Кочани на 2 КО (Облешево и Чешиново); 
- Крушево на 2 КО (Свето Митрани и Пресил-Мило-

шево); 
- Куманово на 13 КО (Табановце, Г. Којнаре, Речица, 

Шупли Камен, Брзак, Ваков, Ст. Бара, Длга, Винце, Ора-
шац, Скачковце, Градиште и Живиње); 

- Неготино на 1 КО (Неготино-дел); 
- Охрид на 3 КО (Елшани-дел, Љубаништа-дел и Коњ-

ско-дел); 
- Пробиштип на 3 КО (Плешенци, Д. Стубол и Г. Сту-

бол); 
- Радовиш на 2 КО (Воиславци и Козбунар); 
- Свети Николе на 2 КО (Сарамзалино и Аџиматово); 
- Струга на 2 КО (Струга-дел и Пискупштина); 
- Струмица на 7 КО (Робово, Еднокуќево, Г. Балдовци, 

Свидовица, Седларци, Сушево и Дрвош); 
- Велес на 8 КО (Иванковци, Отовица, Караслари, Ба-

шино Село, Чолошево, Црквино, Водоврати и Чичево). 
 

12. Излагање на јавен увид на податоците од премерот 
и запишување на правата на недвижностите  

со дополнителен премер  
Ќе се изврши излагање на податоците на јавен увид од 

премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и 
запишуваат правата, како и товарите кои постојат на сни-
мените недвижности на подрачјата на општините: 

- Берово на 2 КО (Русиново-дел, Владимирово); 
- Битола на 1 КО (Битола-3); 
- Брод Македонски на 2 КО (Самоков и Брест); 
- Валандово на 2 КО (Јосифово, Валандово-дел); 
- Виница на 3 КО (Јакимово, Драгобраште, Грљани); 
- Гевгелија на 1 КО (Гевгелија-дел); 
- Гостивар на 2 КО (Гостивар-дел, Дебреше); 
- Дебар на 3 КО (Могорче, Броштица и Новак); 
- Делчево на 2 КО (Град и Вирче); 
- Демир Хисар на 2 КО (Демир Хисар и Радово); 
- Кавадарци на 13 КО (Гарниково, Драгожел, Доброти-

но, Клиново, Бојанчиште, Галиште, Кесендре, Радња, 
Страгово, Крњево, Сирково, Сопот и Грушино); 

- Кичево на 5 КО (Лисичани, Челопеци, Србјани, Мио-
кази и Б. Доленци); 

- Кочани на 2 КО (Облешево и Чешиново); 
- Кратово на 1 КО (Страцин); 
- Крушево на 2 КО (Свето Митрани и Пресил-Мило-

шево); 
- Куманово на 13 КО (Табановце, Г. Којнаре, Речица, 

Шупли Камен, Брзак, Вакав, Ст. Бара, Длга, Винце, Ора-
шац, Скачковце, Градиште и Живиње); 

- Неготино на 2 КО (Неготино-дел, Калањево); 
- Охрид на 3 КО (Елшани-дел, Љубаништа-дел и Коњ-

ско-дел); 
- Прилеп на 5 КО (Боротино, Веселчани, Загорани, Го-

дивје и Кореница); 
- Пробиштип на 3 КО (Плешенци, Д. Стубол и Г. Сту-

бол); 
- Радовиш на 3 КО (Радовиш-дел, Воиславци и Козбу-

нар); 
- Ресен на 1 КО (Ресен-дел); 
- Свети Николе на 5 КО (Сарамзалино, Аџиматово, Бо-

рилово, Беширово и Кадрифаково); 
- Струга на 2 КО (Струга-дел и Пискупштина); 
- Струмица на 7 КО (Робово, Еднокуќево, Г. Балдовци, 

Свидовица, Седларци, Сушево и Дрвош); 
- Велес на 6 КО (Иванковци, Отовица, Караслари, Че-

лошево, Црквино и Водоврати); 
- Штип на 1 КО (Штип-дел); 
- Скопје 2 КО (Гази Баба и Драчево). 
 

13. Изготвување на катастарски операти  
Ќе се изготват катастарски операти на недвижностите 

по механографски пат за секоја катастарска општина по-
себно за премерените подрачја на општините наведени 
под точка 12. 

 
14. Архивирање и релациона база на геодетски податоци 

 
14.1. Скенирање и архивирање на оригинални терен-

ски записници-податоци 
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 Скенирање и архивирање на оригинални теренски за-
писници за Република Македонија ќе се врши на: 

- Тригонометриски образец бр. 27 и 
- Тригонометриски образец бр. 25. 
14.2. Архивирање на дигитални геодетски планови 
Архивирање на дигитални геодетски планови во 2002 

година ќе се врши за следните катастарски општини: 
- Берово: Русиново, Владимирово 
- Пехчево: Чифлик, 
- Валандово: Балинци, Јосифово, Пирава, 
- Гевгелија: Гевгелија, 
- Неготино: Црвени Брегови, Неготино, 
- Гостивар: Гостивар, 
- Радовиш: Калаузлија, Прналија, Аликоч, Супурге. 
14.3. Изработка на стандардни протоколи и апликација 

за аквизиција на податоци во релациона база 
Во 2002 година ќе се врши изработка на: 
- стандардни протоколи-обрасци за внесување подато-

ци од излагањето на јавен увид на податоците од премерот 
на недвижностите со запишување на утврдените права во 
релациона база на податоци; 

- апликација-програма за подршка на стандардните 
протоколи - обрасци за внесување на податоци од излага-
њето на јавен увид на податоците од премерот на недвиж-
ностите со запишување на утврдените права во релациона 
база на податоци. 

14.4. Миграција на податоците од постојната во новата 
релациона база 

Во 2002 година ќе се врши трансфер-миграција на по-
датоците од постоечката база на податоци во новата рела-
циона база на податоци, поддржана со соодветен програм-
ски пакет. 

14.5. Изработка на стандардни протоколи и апликација 
за издавање на податоци на корисниците 

Изработката на стандардни протоколи и апликација за 
издавање податоци опфаќа: 

- Изработка на стандардни протоколи-обрасци за пре-
барување, одржување и издавање на податоци од Катас-
тарскиот Информационен Систем,  

- Изработка на апликација-програма за поддршка на 
стандардните протоколи-обрасци за пребарување, одржу-
вање и издавање на податоци од Катастарскиот Информа-
ционен Систем. 

14.6. Изработка на стандардни протоколи за приказ и 
пренос на информации со помош на Интернет 

Во 2002 година ќе се врши изработка на стандардни 
протоколи-обрасци за приказ, пренос, пребарување и из-
давање на податоци од Катастарскиот Информационен 
Систем со посредство на Интернет. 
 

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
 

1. Тригонометриска мрежа  
Одредување на координати и коти на тригонометри-

ски точки на државната тригонометриска мрежа ќе се из-
врши во тригонометриските секции Охрид и Струга по до-
лунаведениот редослед: 

- Проектирање 
- Рекогносцирање 
- Стабилизирање и  
- Мерење 

 
2. Пилот проект за GPS мрежа за град Скопје 

 
Во 2002 година планирано е да се реализира Пилот 

проект за GPS мрежа за град Скопје. Проектот ќе опфати 
120 станици од градската тригонометриска мрежа на 
Скопје. Теренските мерења ќе се вршат со набавената оп-
рема за Глобално Позиционирање со помош на Сателити 
(ГПС). Податоците ќе се обработат со соодветен софтвер, 
а како резултат треба да се добијат координати во Свет-
скиот Референтен Систем 84 (WGS84), како и трансфор-
мациони параметри потребни за трансформација на коор-
динатите од Државниот Референтен Систем во системот 
WGS84. 

В. БОНИТИРАЊЕ И КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
 

1. Бонитирање на земјиштето 
 
Во одделението за бонитирање и класирање на зем-

јиштето ќе се врши бонитирање на земјиштето на следни-
те општини: 

- Работилиште-Берово: Берово 12028 ха, Будинарци 
4642 ха, Владимирово 9862 ха, Двориште 8586 ха, Мачево 
977 ха, Митрашинци 5409 ха, Ратево 3994 ха, Русиново 
13333 ха, Смојмирово 1133 ха; 

- Работилиште-Виница: Лаки 5650 ха; 
- Работилиште-Радовиш: Аликоч 734 ха, Алилобади 

485 ха, Бучим 833 ха, Воиславци 1039 ха, Габровци 1084 
ха, Гарван 1042 ха, Горна Враштица 910 ха, Горно Липо-
виќ 1799 ха, Дамјан 1652 ха, Дедино 2215 ха, Долна Враш-
тица 498 ха, Долни Липовиќ 2143 ха, Долни Радеш 203 ха, 
Држанци 1296 ха, Дурутлија 284 ха, Загорци 738 ха, Злео-
во 1742 ха, Ињево 2188 ха, Јаргулица 1795 ха, Конче 4491 
ха, Калаузлија 886 ха, Каралобаси 180 ха, Калаџалар 251 
ха, Калуѓерица 1550 ха, Косбунар 2912 ха, Коџалија 1685 
ха, Кселија 909 ха, Лубница 4575 ха, Негреновци 765 ха, 
Ново Село 2433 ха, Ораовица 1739 ха, Папавница 1018 ха, 
Подареш 3464 ха, Погулево 531 ха, Покрајчево 659 ха, Пр-
налија 1027 ха, Радовиш 2443 ха, Ракитец 1287 ха, Раклиш 
662 ха, Саригол 601 ха, Скоруша 1509 ха, Смиланци 5133 
ха, Супурге 442 ха, Сурдулци 986 ха, Тополница 1624 ха, 
Худаверлија 959 ха, Чешма Маале 718 ха, Шипковица 
2139 ха, Шаинташ 1611 ха, Штурово 620 ха; или 

 
2. Класирање на земјиште 

 
Во одделението за бонитирање и класирање на зем-

јиштето ќе се врши класирање на земјиштето на следните 
општини: 

- Тетово на 3 КО (Тетово, Мала Речица и Голема Речи-
ца), во размер 1:2500, на површина од 1893 ха и во размер 
1:1000, на површина од 1276 ха и Џепчиште на 2 КО (По-
рој и Џепчиште), во размер 1:2500, на површина од 500 ха 
и изграден дел во размер 1:1000, на површина од 200 ха. 
 
Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ СО 
КЛАСИЧНО И КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПРОМЕНИТЕ ВО КАТАСТАРСКИТЕ ОПЕРАТИ И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И 
ОБЛОГ НА ДАНОК НА ГРАЃАНИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА  

ДЕЈНОСТ 
 

1. Одржување на премерот и катастарот 
 
Во 2002 година ќе се врши одржување според Законот 

за премер и катастар на земјиштето во Републиката: Беро-
во во 6 Катастарски општини (во понатамошниот текст 
КО); Пехчево во 2 КО; Битола во 14 КО; Бистрица во 17 
КО; Новаци во 4 КО; Бач во 5 КО; Старавина во 2 КО; 
Могила во 4 КО; Кукуречани во 4 КО; Цапари во 10 КО;  
Добрушево во 6 КО; Македонски Брод во 16 КО; Самоков 
во 16 КО; Пласница во 2 КО;  Валандово во 5 КО; Виница 
во 4 КО; Блатец во 1 КО; Гевгелија во 5 КО; Миравци во 3 
КО; Богданци во 1 КО; Стар Дојран во 4 КО; Гостивар во 
6 КО; Неготино-Полошко во 8 КО; Врапчиште во 7 КО; 
Ростуша во 16 КО; Маврови Анови во 23 КО; Чегране во 4 
КО; Долна Баница во 5 КО; Србиново во 7 КО; Вруток во 
8 КО; Дебар во 1 КО; Центар-Жупа во 9 КО; Делчево во 5 
КО; Македонска Каменица во 3 КО; Демир Хисар во 11 
КО; Сопотница во 17 КО; Кавадарци во 8 КО; Конопиште 
во 12 КО; Росоман во 2 КО; Кичево во 6 КО; Другово во 3 
КО; Осломеј во 18 КО; Вранештица во 5 КО; Зајас во 12 
КО; Кочани во 14 КО; Чешиново во 6 КО; Облешево во 8 
КО; Оризари во 9 КО; Кратово во 3 КО; Куманово во 24 
КО; Липково во 22 КО; Орашац во 8 КО; Клечовце во 6 
КО; Старо Нагоричани во 23 КО; Крушево во 5 КО; Жито-
ше во 1 КО; Неготино во 10 КО; Демир Капија во 5 КО; 
Охрид во 12 КО; Белчишта во 19 КО; Косел во 11 КО; Ме-
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шеишта во 6 КО; Прилеп во 23 КО; Долнени во 35 КО; 
Тополчани во 8 КО; Кривогаштани во 11 КО; Пробиштип 
во 10 КО; Злетово во 6 КО; Радовиш во 23 КО; Конче во 1 
КО; Подареш во 5 КО; Ресен во 33 КО; Свети Николе во 
10 КО; Лозово во 10 КО; Струмица во 9 КО; Ново Село во 
14 КО; Василево во 14 КО; Босилево во 13 КО; Куклиш во 
3 КО; Муртино во 4 КО; Струга во 14 КО; Луково во 7 
КО; Делагожди во 5 КО; Лабуништа во 3 КО; Велешта во 
3 КО; Вевчани во 1 КО; Тетово во 8 КО; Џепчиште во 6 
КО; Теарце во 12 КО; Брвеница во 10 КО; Камењане во 8 
КО; Боговиње во 6 КО; Шипковица во 6 КО; Желино во 18 
КО; Јегуновце во 11 КО; Вратница во 6 КО; Велес во 19 
КО; Богомила во 13 КО; Градско во 8 КО; Чашка во 13  КО; 
Извор во 11 КО; Штип во 32 КО; Карбинци во 28 КО; Скоп-
је-Арачиново во 5 КО; Студеничани во 19 КО; Зелениково 
во 8 КО; Петровец во 14 КО; Илинден во 12 КО; Сопиште 
во 13 КО; Сарај во 15 КО; Кондово во 6 КО; Чучер-Сандево 
во 6 КО; и општините на град Скопје: Гази Баба во 11 КО; 
Ѓорче Петров во 8 КО; Карпош во 3 КО; Кисела Вода во 4 
КО; Чаир во 5 КО; и Шуто Оризари во 1 КО; 

Во 2002 година ќе се врши одржување според Законот 
за премер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите во следните општини: Берово во 3 Катастарски 
општини (во понатамошниот текст КО); Пехчево во 5 КО; 
Битола во 6 КО; Бистрица во 2 КО; Новаци во 13 КО; Бач 
во 5 КО; Старавина во 10 КО; Могила во 8 КО; Кукуреча-
ни во 8 КО; Цапари во 1 КО;  Добрушево во 5 КО; Маке-
донски Брод во 7 КО; Самоков во 8 КО; Пласница во 2 
КО;  Валандово во 17 КО; Виница во 9 КО; Блатец во 1 
КО; Гевгелија во 6 КО; Миравци во 3 КО; Богданци во 4 
КО; Стар Дојран во 8 КО; Ростуша во 3 КО; Дебар во 12 
КО; Центар-Жупа во 14 КО; Делчево во 16 КО; Македон-
ска Каменица во 6 КО; Демир Хисар во 10 КО; Кавадарци 
во 16 КО; Росоман во 8 КО; Кичево во 1 КО; Другово во 
23 КО; Вранештица во 10 КО; Кочани во Зрновци во 3 
КО; Оризари во 1 КО; Кратово во 28 КО; Крива Паланка 
во 34 КО; Ранковци во 17 КО; Куманово во 5 КО; Орашац 
во 4 КО; Старо Нагоричани во 9 КО; Клечовце во 9 КО; 
Крушево во 15 КО; Житоше во 2 КО; Неготино во 9 КО; 
Демир Капија во 9 КО; Охрид во 1 КО; Прилеп во 12 КО; 
Тополчани во 8 КО; Витолиште во 15 КО; Кривогаштани 
во 1 КО; Пробиштип во 15 КО; Злетово во 4 КО; Радовиш 
во 8 КО; Конче во 13 КО; Ресен во 10 КО; Свети Николе 
во 22 КО; Лозово во 1 КО; Струмица во 2 КО; Ново Село 
во 2 КО; Василево во 4 КО; Босилево во 2 КО; Куклиш во 
7 КО; Струга во 3 КО; Луково во 6 КО; Делагожди во 2 
КО; Лабуништа во 1 КО; Велешта во 1 КО; Тетово во 8 
КО; Теарце во 1 КО; Велес во 11 КО; Градско во 7 КО; 
Чашка во 2  КО; Штип во 12 КО; Скопје-Зелениково во 6 
КО; Петровец во 2 КО; Чучер-Сандево во 5 КО; и општи-
ните во град Скопје: Центар во 1 КО; Карпош во 1 КО; 
Кисела Вода во 1 КО; и Шуто Оризари во 1 КО; 

Ќе се врши одржувањето и спроведување на навреме 
настанатите измени во податоците на недвижностите од 
премерот и катастарот на недвижностите во катастарските 
операти на 1718 КО во Републиката. 

 
2. Пресметување на катастарски приход 

 
Во 2002 година ќе се врши пресметување на катастар-

скиот приход на земјиштето во постојните 1718 катастар-
ски општини во Републиката. 

 
3. Пресметување на данок и придонеси од земјоделска 

дејност 
 
Во 2002 година ќе се врши пресметување и обработка 

на данокот и придонесите на граѓаните кои остваруваат 
приход од земјоделска дејност во Републиката. 

 
4. Посебни геодетски работи 

 
За потребите на Министерството за транспорт и врски 

предвидено е авио снимање за изработка на ортофото пла-
нови за: Охрид, Струга, Дебар, Крушево и Велес. 

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
 
За извршување на работите од Програмата за 2002 го-

дина потребни се средства во износ од 74.275.000,00 дена-
ри од кои: 

- 36.335.000,00 денари трошоци за Програмата обезбе-
дени со Републичкиот буџет за 2002 година; 

- 37.940.000,00 денари трошоци за Програмата плани-
рани да се обезбедат од сопствени приходи од самофинан-
сирачки активности; 

- 2.200.000,00 денари за геодетска опрема обезбедени 
со Републичкиот буџет за 2002 година; 

- 8.000.000,00 денари за геодетска опрема планирани 
да се обезбедат од сопствени приходи; 

- 2.500.000,00 денари за теренски возила планирани да 
се обезбедат од сопствени приходи со самофинансирачки 
активности. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа програма влегува во сила првиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
Бр. 23-1390/2           Претседател на Владата 

2 април 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
406. 

Врз основа на член 10 од Законот за тутун (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 69/96 и 15/98), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ 
ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 2002 ГОДИНА 

 
1. Врз основа на проценката направена според плани-

раните површини за производство на тутун како и мож-
ностите на претпријатијата од тутунската индустрија за 
пласирање на произведениот тутун на домашниот и стран-
скиот пазар, се определува производство од вкупно 20.600 
тони суров тутун во лист. 

2. Производството на тутун од став 1 на ова решение 
по типови изнесува: 

Од ориенталски тутуни: 
- �Прилеп�              11.000 тони 
- �Јака�                      7.000 тони 
- �Џебел�                     400 тони 
Вкупно:                  18.400 тони. 
Од полуориенталски тутуни: 
- �Отља�                      600 тони 
Од крупнолисни тутуни: 
- �Вирџинија�          1.500 тони 
- �Берлеј�                    100 тони 
Вкупно:                    1.600 тони. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
 
       Бр.08-3021/2                                            Министер, 
28 март 2002 година                              Марјан Ѓорчев, с. р 

     Скопје 
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407. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната 
заштита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/97 и 16/2000), министерот за труд и социјална полити-
ка, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  НА  СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ТЕТОВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изме-

нување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа-Тетово, која ја донесе Управ-
ниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 
ден 11.03.2002 година.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
 Бр. 10-925/2                     Министер, 

26 март 2002 година                     Бедредин Ибраими, с.р. 
     Скопје           

__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужба 
на тужителката Фата Аземовиќ од Скопје, против тужени-
от Сабри Керими од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот Сабри Керими од Скопје, с. 
Миладиновци, а сега со непознато место на живеење да се 
јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 
дена, да достави своја адреса и овласти полномошник, а 
во спротивно ќе му биде определен привремен застапник 
кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката. 

Од  Основниот  суд  Скопје  II- Скопје, П. бр. 1311/99. 
(9720) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

Пред овој суд се води парнична постапка за долг по 
тужбата на тужителот Моне Мицов од Виница, ул. �Хрис-
то Узунов� бб, преку полномошникот адвокат Трајчо 
Христов од Виница, против тужените Орце и Стефка Мла-
деновски и двајцата од Блатец со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените или друго лице кое што знае 
на која адреса истите живеат да се јават во Основниот суд 
во Виница во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. 
Доколку во овој рок не се јават, за привремен застапник е 
определен Славе Стефанов, стручен соработник во Основ-
ниот суд во Виница кој ќе ги застапува во постапката до 
нивното јавување. 

Од Основниот суд во Виница, П. бр. 263/2001. 
                                                                                   (9707) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постап-
ка, по тужба на тужителот Манески Гоце од Гостивар, против 
тужените Стојаноски Пепи од Неготино,  сега со непозната ад-
реса во СР Југославија и Стојкоски Борче од Гостивар,  за долг, 
вредност-неопределена. 

Бидејќи тужениот Стојаноски Пепи е со непозната адреса 
во СР Југославија, за привремен застапник му е поставен Мар-
коски Тони адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот 
се додека не се појави пред судот односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 490/2001. 
(9708) 

___________ 
 

По тужбата  на тужителката  Асани Сулбије од с. Скудри-
ње-гостиварско, против тужениот Асани Шабан од истото се-
ло, а сега со непознато место на живеење, основот е за  развод 
на брак, заведен е граѓански предмет П. бр. 175/2002 година. 

Бидејќи тужениот Асани Шабан од с. Скудриње, момен-
тално е со непознато место на живеење, по службена должност 
му се поставува привремен застапник кој ќе ги штити неговите 
права и интереси во постапката. 

Се повикува тужениот  во рок од 30 дена да достави точна 
адреса на живеење или пак да овласти полномошник, во спро-
тивно ќе му се постави привремен застапник од редовите на 
адвокатите во Гостивар. 

За привремен застапник се поставува адвокатот од Гости-
вар Страшески Велко. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 175/2002.         (9628) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка по тужба на тужителот Незири Ваљдет од Гости-
вар, против тужената Незири Аријета од Гостивар, денес 
со непозната адреса на живеење и престој во странство, 
основ развод за брак, вредност неопределена. 

На тужената Незири Аријета од Гостивар, денес со не-
позната адреса на живеалиште и престојувалиште во 
странство и се поставува привремен застапник адвокатот 
Агрон Салиу од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите 
на тужената се додека таа или нејзин полномошник или 
застапник не се јават на главната расправа пред овој суд, 
односно се додека органот за старателство не и постави 
старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 171/2002.         (9768) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постап-

ка по тужба на тужителот �Реџо Компани� од с. Дебреше, под-
несена против тужениот Фетаи Зеди од с. Чегране-гостиварско, 
за исполнување на договор, вредност на спорот неопределена. 

На тужениот Фетаи Назим Зеди од с. Чегране, со непозната 
адреса на живеење и престој  во БИХ, му се поставува привре-
мен  застапник адвокат Хабил Илјахи од Гостивар, кој ќе ги 
застапува интересите на тужениот додека тој или негов застап-
ник не се јават на главната расправа пред овој суд, односно се 
додека органот за старателство не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 671/99.              (9769) 
___________ 

 
Се огласува дека на тужениот Мирто Сеадин Бесим од с. 

Скудриње-гостиварско на работа во Р. Италија  со непозната 
адреса му се поставува времен застапник кој ќе го застапува 
пред Основниот суд во Гостивар, по тужба на тужителот Мир-
то род. Сејдиу Зумрета од с. Скудриње-гостиварско поднесена 
против него за развод на брак согласно член 40 од Законот за 
семејство. 

За привремен застапник се поставува Нијази Јонузи, адво-
кат од Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 194/2002.          (9770) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за раз-

вод на брак по тужба на тужителката Мурати Анила од Велес 
против тужениот Мурати Сулејман од с. Ѓурѓевиште, сега со 
непозната адреса на живеење. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, сог-
ласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП судот му постави привре-
мен застапник адвокатот Елези Таип од Гостивар, кој ќе ги 
штити интересите на тужениот во постапката се додека тој или 
негов полномошник не се појават пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот дека поста-
вил старател, член 79 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 393/2002.         (9771) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Јаким Андоновски од татко Мире од с. 

Г. Дупени, со последно место на живеење во Р. Бугарија, како 
и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави 
во Основниот суд во Ресен во рок од три месеци од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�. 

Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по постап-
ката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 10/02.                  (9772) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово  се води спор за испол-

нување на договор по тужба на тужителот Јонузи Ибраим 
од с. Камењане, против повеќе тужени, меѓу кои и  против 
Авни Салихи од с. Камењане и Хатиџе Османи од с. М. 
Речица кои се наоѓаат во странство со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Авни Шукри Салахи од с. Ка-
мењане и Хатиџе Шукри Османи од с. М.Речица во рок од 
15 дена по објавување на огласот да се јават во судот и 
достават своја сегашна точна адреса или овластат свој 
полномошник во постапката. Во спротивно судот преку 
Центарот за социјални работи Тетово ќе им определи вре-
мен старател кој ќе ги застапува во постапката до нејзино 
правосилно окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 533/2001.     (9627) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ  
Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. 

бр. 114 се запишува политичката партија Демократска 
партија за православното единство на Србите и Македон-
ците со скратено име �ДППЕСМ� , со седиште во Скопје, 
�Старо Пазарче� бб, општина Ѓорче Петров. 

Политичката партија стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 19.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П. П. бр. 
16/02.               (8662) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА  
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа уп-

равна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), при-
менет како републички пропис согласно член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отво-
рање и работа на претставништва на странски лица во Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основа-
чот РИГИПС АУСТРИЈА ДОО Бад Аусзее - Австрија, 
Министерството за економија го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1280, 
број на регистарска влошка 3-0205/АТС отворање на прет-
ставништво на странското лице РИГИПС АУСТРИЈА 
ДОО А-8990 Бад Аусзее, Унтеркаиниш 24 - Австрија. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: РИГИПС АУСТРИЈА ДОО - Претстав-

ништво Скопје. 
- со седиште во Скопје, ул. �Гаврил Радомир� бр. 7-Б. 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; 
- вршење на претходни и подготвителни дејствија за 

склучување на договори за увоз на стоки со кој се унапре-
дува и развива производството; 

- договори за долгорочна производна кооперација; 
- деловно техничка соработка и странски вложувања; и 
- договори за прибавување и отстапување право од ин-

дустриска сопственост и знаење и искуство. 
3) Раководител на претставништвото е Владимир Ан-

тиќ од Скопје, со МБ 048965450059. 
2. Претставништвото почнува со работа по уписот во 

Регистарот на претставништвата на странски лица во Ре-
публика Македонија, кој се води во Министерството за 
економија, под рег. бр. 1280 и рег. влошка 3-0205/АТС. 

3. Решението за запишување на Претставништвото во 
Регистарот ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.                                                                  (7403) 

___________ 
 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа уп-
равна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86) приме-
нет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Македони-

ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 52/91) и 
член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и ра-
бота на претставништва на странски лица во Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/95), постапувајќи по барањето на Бритиш Аирвејс Плц. 
од Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ир-
ска, Министерството за економија го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се брише од Регистарот на претставништва на стран-
ски лица во Република Македонија претставништвото на 
странско лице, Бритиш Аирвејс (British Airways Plc) - 
Претставништво Скопје, со седиште на ул. �Димитрије 
Чуповски� бр. 1/7. 

Претставништвото престанува со работа на 23 ноем-
ври 2001 година.                                                             (6606) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Битола во Битола со решението Срег. 

бр. 85/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-278 ја запиша во трговскиот регистар промената на 
овластено лице на Јавната установа Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Битола, нас. Карпош бб, Битола. 

Аспровски Пецо, директор на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјална работа Битола од 11.03.2002 година, се 
разрешува од должноста директор. 

Сока Поповска од 11.03.2002 година, се именува за вр-
шител на должноста директор на Јавната установа Меѓу-
општински центар за социјална работа Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег бр. 85/2002.
               (9133) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3678/2001 од 07.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02025054?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на поединечна прокура на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги ЕР-ВЕ ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Јован Ончески� бр. 27. 

За прокурист на друштвото се запишува Татјана Исај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.  

3678/2001.                                                                         (691)         
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. рег. зг. 

бр. 31/02 од 28.03.2002 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на Здружението под име �Пријателска 
рака� со адреса на ул. �Шуто Оризари� бр. 1-А Скопје и 
дејствување на ова здружение на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

Основните цели и задачи на Здружението на граѓани 
�Пријателска рака� се: хуманитарни, поттикнување на 
граѓаните за развој на свеста, за самоидентификација и са-
модокажување во различни сфери од современото живее-
ње, организирање на семинари и слични облици на соста-
нување на граѓаните со цел размена на искуства со интер-
националните и локалните невладини организации од це-
лиот свет, пружање едукативна помош на бегалци, тие 
што примиле бегалци и социјално загрозени лица, друже-
ње и помош на лица на кои им е потребна здравствена 
заштита, пружање помош во рамките на образованието, 
обезбедување на материјални средства за храна, облека, 
предмети за домаќинство, лекови, училишен прибор, оп-
рема за претшколски установи и се друго што е неопходно 
на граѓаните со статус   на невработени, стечајни работни-
ци, прогласени за технолошки вишок, инвалидизирани 
работници, хендикепирани лица, деца без родители, 
самохрани  мајки и други социјални случаи за обезбедува-
ње помош за заштита на човековите права. 

Со денот на запишувањето во регистарот за Здруже-
ние на граѓани и фондации, здружението под името �При-
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јателска рака� од Скопје се стекнува со својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.03.2002 година и 
истото ќе трае до завршување и престанок на ова здруже-
ние согласно Законот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. рег. зг. бр. 
31/02.                                                                               (9650) 

___________ 
 
Се врши упис во регистарот на здруженија на граѓани 

и фондации пред Основниот суд во Неготино под реден 
број 3/02 на здружение на граѓани за стопански развој и 
туризам АКВА-Неготино со седиште во Неготино. 

Здружението ќе го застапува и претставува Елеонора 
Настова Димова од Неготино, ул. �Илинденска� бр. 24. 

Здружението е регистрирано заради унапредување на 
стопанскиот развој и туризмот, иницијатива и инсталација 
на електрична мрежа во населбата Раниште-Тиквешко езе-
ро, едукација на месното население од областа на туриз-
мот со цел да се искористи потенцијалот што го нуди оваа 
област и други цели и задачи. 

Од Основниот суд во Неготино, рег. зг. бр. 3/02.  
                            (9750) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 12/2002 се запи-
шува Здружението на граѓани - Карате Клуб �Меридијан 
спорт� од село Дебреше со седиште во Дебреше, а го зас-
тапува неговиот претседател Имрли Османи од село Деб-
реше. 

Работата и активностите на Здружението ќе се однесу-
ваат во грижа за омасовување на карате спортот меѓу мла-
дите во селото, општината и пошироко, афирмирање на 
карате спортот врз принципите на аматеризмот, стручното 
усовршување на карате работници, учество во натпревари 
и развивање и јакнење на спортскиот морал на своето 
членство. 

 Од Основниот суд во Гостивар,  Зг. бр. 12/2002.         (9509)  
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд Гостивар под Рег. број 10/2002 се запи-
шува Здружението на граѓани �ЦЕНТАР БЕЗ ГРАНИЦИ� 
во Гостивар, чие седиште е на ул. �Борче Јованоски� број 
5 во Гостивар, а лице овластено за застапување е Зенки 
Љуан. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на подобрување на меѓусебните односи во Република 
Македонија,  развивање на меѓусебна соработка во облас-
та на образованието, културата, јавниот ред, женското 
прашање, спортот, младите, човековите права, медиумите 
демократизација на општеството, екологија и да гради ка-
пацитети за развој на граѓанското општество со размена  
на програми и искуства. 

 Од Основниот суд во Гостивар,  Зг. бр. 11/2002.         (9623)  
__________ 

 
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 17/2001 

од 1.4.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации го запиша Здружението на граѓани Фуд-
балски клуб �ГРДОВЦИ� од с. Грдовци со седиште во с. 
Грдовци, Кочани. 

Овластено лице за застапување на здружението е Дра-
ги Јорданов од с. Грдовци, Кочани претседател на Здруже-
нието. 

Работите и активностите на Здружението се однесува-
ат на остварување на следните цели и задачи: такмичење 
во фудбалските лиги што ги организира Фудбалскиот со-
јуз на Македонија, ширење на дружењето, развивање на 
спортскиот дух и одржување на физичката кондиција и  
спремност, остварување на економски и социјални, кул-
турни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образов-
ни и други права и интереси во согласност со Уставот и 
позитивните законски прописи што ја регулираат оваа ма-
терија. 

Здружението на граѓани Фудбалски клуб �ГРДОВЦИ� 
од с. Грдовци, Кочани, стекнува својство на правно лице 
на 1.4.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани.                                (9622) 

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

шението IV. Ст. бр. 36/02 од 29.03.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
транспорт �ГОЛДИНГ КОМПАНИ� Сашо ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, со седиште на ул. �Крсте Асенов� бр. 6/1-14, 
со жиро сметка бр. 300000000078703, како и број на регис-
тарска влошка 02030709?-8-01-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и транспорт �ГОЛДИНГ КОМПАНИ� Сашо 
ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9193) 
__________ 

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

нието I. Ст. бр. 49/2002 год. од 06.03.2002 год. е отворена сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало �ЗЕЧЕ РЕЗ� експорт-им-
порт с. Волково, Скопје, со седиште на ул. �36� бр. 65 и жиро 
сметка 40120-601-304689 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало со седиште на ул. �36� бр. 65 и жиро сметка 40120-
601-304689 се заклучува. 

Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9199) 
__________ 

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

нието на овој суд II. Ст. бр. 110/2002 од 27.03.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, производство и услуги �МАКРОТМЕНС� увоз-из-
воз Д.О.О. Скопје со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 26, 
нас. Илинден, Скопје и жиро сметка 40110-601-372127, па ис-
тата не се спроведува. Се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие за трговија, производство 
и услуги �МАКРОТМЕНС� увоз-извоз Д.О.О. Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9213) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 77/02 

од 26.03.2002 год. над �ФАНКОТЕКС� АД с. Цапари, Ца-
пари, дејност производство, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.            (9216) 
__________ 

 
Со решението на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 218/01 од 13.02.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДПТТ Зоди-
транс ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-43645 што се водела при поранешниот ЗПП фи-
лијала Струмица, а сега при Агенцијата за немигрирани 
сметки, 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 горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то 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.            (9302) 
__________ 

 
Osnovniot sud vo Кичево so reшението Ст. бр. 26/2002 од 

19.03.2002 г. отвори ste~ajna postapka nad dol`nikot  Тргов-
ско претпријатие на големо и мало ВЕЛЕ ПРОМ Ц.О. Киче-
во, ul. "Живко Туфекџиоски" br. 6 со број на `iro smetka 
40320-601-58195, при ЗПП Кичево. 
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Се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-

жник Трговско претпријатие на големо и мало ВЕЛЕ 
ПРОМЕТ согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Od Osnovniot sud во Кичево.                              (9508) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 305/01 од 26.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги �МАНАТО Наташа Д.О.О. увоз-из-
воз Скопје со седиште на бул. �АСНОМ� бр. 14-1/15, со  
жиро сметка бр. 40100-601-229890 и регистарска влошка 
02026314?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, производство и услуги �МАНАТО� Наташа се 
заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9491) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 439/01 од 31.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие во приват-
на сопственост, за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало �ЗОРБА� Скопје, со седиште на ул. �Миха-
ил Чаков� бр. 13/1-1, со  жиро сметка бр. 40100-601-
129300, како и број на регистарска влошка 1-13636-0-0-0, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие во приватна сопственост, за внатрешна и надворешна тр-
говија на големо и мало �ЗОРБА� Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9431) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 32/02 од 27.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги �ИГОМА� Игор и др. ДОО увоз-извоз со седиште 
на ул. �Томе Арсовски� бр. 9, со  жиро сметка бр. 40100-
601-191747, како и број на регистарска влошка 02014359?-
3-01-0000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и услуги �ИГОМА� Игор и др. ДОО увоз-извоз 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9403) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 78/2001 од 28.03.2002 год., е отворена стечајна пос-
тапка над должникот Трговско друштво за внатрешен и 
надворешен промет на големо и мало �Текстилпромет� 
АД Куманово со седиште на ул. �Плоштад Маршал Тито� 
бр. 37 со жиро сметка бр. 40900-601-000-0002047 при 
Агенција за блокирани сметки. 

За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ 
член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се именува Зоран Денковски дип-
ломиран економист од Куманово, ул. �Моша Пијаде� бр. 
29, телефон 428-232. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ� да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижни предмети и правата на должникот како разлач-
ни права на недвижностите на должникот што не се запи-

шани во јавните книги (катастарот) излачните права на 
недвижностите што се запишани во јавните книги (катас-
тарот) во рок од 15 дена сметано од објавување на огласот 
во �Службен весник на РМ� да ги пријават кај стечајниот 
управник, а во пријавата да го означат предметот над кој 
постои разлачно право начинот и основот за засновање на 
тоа право, како и обезбедување побарувања. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на 
стечајниот управник на стечајниот должник. 

Стечајната постапка е отворена на ден 28.03.2002 год., 
на кој ден решението и огласот за отворање се ставени на 
огласната табла на судот. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
Трговскиот регистар, јавните книги во кој се запишани 
правата над недвижностите (катастарот) како и правата од 
индустриска сопственост. 

Се закажува испитно рочиште на собирот на доверите-
лите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените по-
барувања на доверителите на ден 28.05.2002 год., во 9,00 
часот во соба број 90/II на овој суд. 

Се закажува испитно рочиште на собрание на доверите-
лите (чл. 62 ст. 2 од ЗС) на кое врз основа на извештајот на 
стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот тек на 
постапката за истиот ден и истото место во 9,00 часот. 

Од Основниот суд во Куманово.                            (9401) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 48/02 од 28.03.2002 година, е отворена стечајна 
постапка над Трговското претпријатие �Ел-Мар� ц.о. 
увоз-извоз Куманово, ул. �Октомвриска револуција� бр. 
15/12, со истото решение е заклучена стечајната постапка 
над должникот Трговско претпријатие �Ел-Мар� ц.о. увоз-
извоз Куманово, ул. �Октомвриска Револуција� бр. 15/12. 
По правосилноста на решението должникот да се из-

брише од регистарот на претпријатијата при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                            (9399) 

_________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 52/02 од 28.03.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над Претпријатие за производство, трговија и тран-
спорт �Дуго-Пром� ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. �Ви-
дое Смилевски Бато� бр. 32, со истото решение е заклучена 
стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за 
производство, трговија и транспорт �Дуго-Пром�  ц.о. ек-
спорт-импорт Куманово, ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 32. 
По правосилноста на решението, должникот да се из-

брише од регистарот на претпријатијата при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                            (9397) 

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

шение II. Ст. бр. 11/02 од 28.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот  Претпријатие за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги �ЛИ-КОМЕРЦ� 
ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. �Божин Нико-
лов� бр. 4 со  жиро сметка бр. 40100-601-147760 и регис-
тарска влошка 1-23566-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, трговија на големо и мало и услуги 
�ЛИ-КОМЕРЦ� ДОО увоз-извоз од Скопје се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9390) 
___________ 

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

ние I. Ст. бр. 29/2001година од 25.04.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво за надворешна и 
внатрешна трговија �АУТОСКОПЈЕ� Јорданов Оливер и 
други ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул."Цицо 
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Поповиќ� бр. 9/19 и  жиро сметка 40100-601-205687, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за надворешна и внатрешна трговија �АУ-
ТОСКОПЈЕ� Јорданов Оливер и други ДОО експорт-импорт 
- Скопје, со седиште на ул. �Цицо Поповиќ� бр. 9/19 и жиро 
сметка 40100-601-205687 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на ог-

ласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                    (9518) 

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

шение II. Ст. бр. 404/01 од 02.04.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги �ГОЛДЕМ� Ц.О. увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. �Ангел Димовски� бр. 8-4/8 со  
жиро сметка бр. 40100-601-146630 и регистарска влошка 
1-22551-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги �ГОЛДЕМ� 
се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9519) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 122/02 од 29.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Друштво за градежни 
работи �СТОЛБ� ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Јуж-
номоравски бригади� бр. 14, со  жиро сметка бр. 40110-
601-419614, како и број на регистарска влошка 02005380?-
8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за градежни работи �СТОЛБ� ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9521) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 

бр. 56/98 годинa., од 1.3.2002 година е одобрено присилно 
порамнување предложено од стечајниот управник помеѓу 
должникот ПТУП �ВИКТОРИЈА-2�, експорт-импорт ДОО-
Тетово, ул. �183� бр. 6, со жиро сметка бр. 41500-601-50998, 
при ЗПП-фил. Тетово, и неговите доверители. 
Стечајниот должник ПТУП �ВИКТОРИЈА-2� ДОО Те-

тово, според ова порамнување, е должен да ги исплати об-
врските према своите доверители во 100% износ во рок од 
2 години по правосилноста на решението за одобреното 
присилно порамнување. 
Извршните пресуди и други одлуки кои имаат својство 

на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања 
што се утврдени во текот на постапката може да се извр-
шат само под услов на ова порамнување. 
Одобреното присилно порамнување има правно дејс-

твие и спрема доверителите кои учествувале во постапка-
та, а чии побарувања се оспорени ако дополнително бидат 
утврдени. 
Стечајната постапка над должникот ПТУП - �ВИКТО-

РИЈА-2� Тетово, се запира, а со тоа престануваат правните 
последици од отворање на стечајната постапка освен од-
луките за престанок на работен однос на работниците кои 
остануваат во сила. 
Од Основниот суд во Тетово.                                 (9611) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 25/2002 

од 2.4.2002 година, отвори стечајна постапка над должни-
кот Друштво за превоз, услуги и трговија Попоски Зоран 
�ЗОЗО-ПРОМ� увоз-извоз, ДООЕЛ с. Црешнево М. Брод 

и истата не се спроведува, поради немање на средства на 
стечајната маса, и се заклучува стечајната постапка над 
должникот, согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                                 (9616) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на 

овој суд Ст. бр. 20/2002 година од 1.04.2002 год., отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги ОЛНО-ЕКСПОРТ Олек и Новица ДОО 
од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (9714) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 248/01 од 

2.04.2002 година, над ДООЕЛ "СОНДА" Битола, бул. "1-
ви Мај� бр. 204, дејност услужна со жиро сметка 40300-
601-929483, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (9715) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 276/01 од 

2.04.2002 година, над ДООЕЛ "ЛЕА" Битола, ул. "Браќа 
Миладиновци" бр. 3, дејност услужна со жиро сметка 
40300-601-102072, при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (9712) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 76/02 од 

29.03.2002 година, над Холдинг претпријатие �Фринко� АД 
Битола, ул. "Индустриски дел" б.б., дејност производство со 
жиро сметка 40300-601-12846, при ЗПП - филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (9614) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 256/01 од 

27.03.2002 година, над ДОО "5-ти јуни" Битола, булевар  
"1-ви Мај" бр. 7, дејност производство и услуги со жиро 
сметка 40300-601-80118, при ЗПП - филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (9609) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 461/01 од 01.04.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало �САВЕН� 
ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. �Илија Димов-
ски� бр. 11, со  жиро сметка бр. 40100-601-172293 и регис-
тарска влошка 1-27985-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало �САВЕН� ДОО од Скопје се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (9220) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 65/02 од 02.04.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги �МЕ-ВИ - КОМЕРЦ� Исмет ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје со седиште на ул. �Цветан Димов� 
бр. 126-а, со  жиро сметка бр. 40100-601-426743 и регис-
тарска влошка 02012920?-8-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги �МЕ-ВИ-КОМЕРЦ� 
Исмет ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
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Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (9528) 
___________ 

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

ние II. Ст. бр. 29/02 од 02.04.2002 година се отвора стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво ДООЕЛ Бурак 
�ЕРОТЕКС-КОМЕРЦ� увоз-извоз Скопје со седиште на ул. 
�Ресенска� бр. 8/2-18, со  жиро сметка бр. 40100-601-386946 
и регистарска влошка 1-68319-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво ДООЕЛ Бурак �ЕРОТЕКС-КОМЕРЦ� увоз-
извоз од Скопје се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (9538) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 118/02 од 02.04.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за класична 
музика �ИНТЕРФЕСТ БИТОЛА� Кирил и Милица ДОО 
увоз-извоз со седиште на ул. �Никола Грчето� бр. 6, со  
жиро сметка бр. 300000001002240, како и број на  регис-
тарска влошка 02035435?-3-11-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за класична музика �ИНТЕРФЕСТ БИТОЛА� Кирил и 
Милица ДОО увоз-извоз се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (9588) 
___________ 

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

шение II. Ст.бр. 399/01 од 2.04.2002 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за трговија на го-
лемо и мало �ПАРАТИ� Здравко ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. "Методи Митевски" бр. 13-7/11, со жиро 
сметка бр. 40100-601-289681 и регистарска влошка 
02018358?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија на големо и мало �ПАРАТИ� Здравко ДООЕЛ 
од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (9643) 
___________ 

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

ние II. Ст.бр. 87/02 од 4.04.2002 година, се отвора стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и ма-
ло �КАЉИСИ� ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Ор-
дан Чопела" бр. 115, со жиро сметка бр. 40100-601-349139 и 
регистарска влошка 1-63132-0-0-0 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало �КАЉИСИ� ДОО 
увоз-извоз се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9689) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во 

Охрид Ст. бр. 60/2001 од 29.03.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги �Блажеска Оливера-Кри-

ма� - ДООЕЛ -Охрид ул. �Сатеска� бр. 64, Охрид, регис-
трирано во Основниот суд во Битола со решение Трег. бр. 
830/99 од 18.04.1999 година, и број на регистарска влошка 
010069777-8-01-000, се отвора но истата се заклучува и 
нема да се спроведе.  

Од Основниот суд во Охрид.                                  (9751) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 56/2002 

од 26.03.2002 година  отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство, промет, превоз на пат-
ници Пеце Смилески и др. ЕЛЕГАНТ-ЕКСПРЕС увоз-из-
воз ДОО Прилеп со седиште на ул. �Александар Македон-
ски� бр. 23, со основна дејност превоз на патници во 
друмскиот сообраќај, запишан во регистарска влошка 
01010930?-3-03-000 и Трег. бр. 187/2000 при Основниот 
суд во Битола со жиро сметка 30020000181716 во Комер-
цијална банка АД - Скопје. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9752) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 20/2002 

од 21.03.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за трговија и услуги Ангелески 
Алексо ЛЕЦЕ ПРОМ ул. �Нико Доага� бб, запишан во ре-
гистарска влошка 01015700?-8-01-000 при Основниот суд 
во Битола со број на жиро сметка во Стопанска банка фи-
лијала Крушево 200000033550837 со основна дејност тр-
говија на мало со стоки на тезги и пазари.  

Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9754) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 43/2002 

од 04.03.2002 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за трговија и услуги  увоз-извоз 
Дамески Златко �ДАМ ЗАМ� - Прилеп ДООЕЛ со седиш-
те на ул. � 5-та Прилепска бригада� бр. 68/3, со дејност тр-
говија на мало во продавници претежно со храна, пијала-
ци и тутун запишан во регистарска влошка  0101559?-9-
01-000 на Основниот суд во Битола Трег. број 4397/99. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9755) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 48/2002 

од 11.03.2002 година  отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско радиодифузно друштво на ПТУЗЏ-ФЕ-
РОНИКА - радио риниа ДООЕЛ с. Црнилиште, с. Долне-
ни, запишан во регистарска влошка 01001499?-8-09-
0006393?-03-09-000 на Основниот суд во Битола со деј-
ност  радио и телевизиски активности, жиро сметка 41100-
603-2393 во Агенција за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9756) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 47/2002 

од 21.03.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство и услуги и трговија на 
Лапческа Снежана КАТ-ВИК увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп 
со седиште на ул. �Борка Утот� бр. 2, со регистарска 
влошка 01005583?-8-03-000 на Основниот суд во Битола 
со дејност трговија на мало во продавница претежно со 
храна, пијалаци и тутун  со жиро сметка 300020000025740 
во Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп. 

 Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9757) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 51/2002 од 

21.03.2002 година, отвори стечајна постапка према должни-
кот Задруга за производство, промет и услуги ЏОРДАНО 
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КОМЕРЦ увоз-извоз Прилеп со П.О. Прилеп со седиште на 
ул. �Браќа Ламески� бр. 38, запишан во регистарска влошка 
бр.  2 - 635 на  Основниот суд во Битола со број на жиро 
сметка 41100-601-40482 во Агенција за блокирани жиро 
сметки со дејност производство на кожна галантерија.  

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради  немање на имот.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9758) 
___________ 

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

од 25.03.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Производно трговско претпријатие увоз-извоз 
�СВИЛТЕКСТ� Прилеп со седиште на  ул. �Целе Мавро-
ски� бр. 15, со основна дејност друга трговија со мешови-
ти стоки запишан во регистарска влошка  бр. 1-13564 и 
Срег. бр. 1975/94 од 01.06.1994 година при Основниот суд 
во Битола со жиро сметка заведена во Заводот за платен 
промет во Прилеп бр. 41100-601-32585.  

Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9759) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 49/2002 

од 21.03.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, услуги и трго-
вија  на големо и мало, увоз-извоз АГРО ДУЊЕ с. Дуње, 
Витолиште ДОО со основна дејност 52.11. трговија на ма-
ло во продавница, претежно со храна, пијалаци и тутун,  
запишано во регистарска влошка бр.  01007009?-3-03-000  
и Срег. бр. 862/99 при Основниот суд во Битола со жиро 
сметка 300200000232-18 во Комерцијална банка Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведува 
но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.  

Од Основниот суд во Прилеп.                                (9760) 
___________ 

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

ние II. Ст. бр. 91/02 од 04.04.2002 година се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за градежништво, произ-
водство, услуги и трговија �МЕТАЛ ТРЕИД� Сашо ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје со седиште на ул. �Боро Менков� бр. 
2/1-4, со  жиро сметка бр. 40100-601-441647, и регистарска 
влошка 02024034?-8-09-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за 
градежништво, производство, услуги и трговија �МЕТАЛ 
ТРЕИД� Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се брише 
од  регистарот кој го води Основниот суд Скопје  I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9723) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 9/02 од 20.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен 
и надворешен промет �ТРИМЕКС� Ц.О. Скопје со седиш-
те на ул. �Едвард Кардељ� бр. 61, со  жиро сметка бр.  
40110-601-29892, како и број на регистарска влошка 1-
3283-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет �ТРИМЕКС� 
Ц.О.  Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9774) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека  со реше-

ние Ст. бр. 34/2002 од 12.03.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за деловни услу-
ги, развој, трговија и производство �Тигар-Инкубатор� 
ДООЕЛ АД �Тигар� извоз-увоз од Крива Паланка со се-
диште на ул. �Маршал Тито� бр. 142, со жиро сметка број 
40910-601-53638 при Агенција за блокирани сметки. 

За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ 
член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се именува Марјан Цветковски 
дипломиран економист од Крива Паланка, ул. �Маршал 
Тито� бр. 50, телефон 070-609-583. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од 
денот на  објавување на огласот во �Службен весник на РМ�,  
да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижни предмети и правата на должникот, како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги (катастарот), и излачните пра-
ва на недвижностите што се запишани во јавните книги 
(катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� да ги пријават кај сте-
чајниот управник, а во пријавата да го означат предметот 
на кој постои разлачно право, начинот и основот за засно-
вање на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат дирекно на должникот туку на 
стечајниот управник на стечајниот должник. 

Отворањето на стечајна постапка да се запише во тр-
говскиот регистар, јавните книги во кој се запишани пра-
вата врз недвижностите (катастарот) како и правото од ин-
дустриска сопственост. 

Се закажува рочиште и тоа собир на доверители  за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања (ис-
питно рочиште) и Собрание на доверители (извештајно 
рочиште) на  09.05.2002 година во 9,00 часот во соба број 
90/II во Основениот суд во Куманово. 

Истакнато на огласна табла на судот на 15.03.2002 година. 
Од  Основниот  суд  во  Куманово.                        (9868) 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 114/2002 од 03.04.2002 година 
отворена е  стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на мало и големо �ТЕТ-МАН� Снежана увоз-из-
воз ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Врполе� бр. 5 б, и  
жиро сметка 40100-601-193117, па истата не се спроведува 
и се заклучува отворената стечајна постапка над должни-
кот Друштво за трговија на мало и големо �ТЕТ-МАН� 
Снежана ДООЕЛ Скопје 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  регистарот  на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                    (9811) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека  со реше-

ние на овој суд  Ст. бр. 30/2001 од 28.03.2002 година, е по-
ведена претходна постапка заради утврдување на услови 
за отворање на стечајна постапка над должникот Акцио-
нерско друштво �Карпош-Конфекција� од Крива Паланка. 

За стечаен судија се именува членот на Стечајниот со-
вет судијата, Невена Стојанова. 

За привремен стечаен управник се именува Марјан 
Цветковски, дипломиран економист од Крива Паланка, ул. 
�Маршал Тито� бр. 50, телефон 070-609-583. 

До донесување на Одлука за предлогот за отворање на 
стечајна постапка, должникот може да располага со својот 
имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен 
управник. 

Се запира одредување и спроведување на присилните 
извршувања и обезбедувања против должникот. 

Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� и 
на огласна табла на судот. 

Решението ќе се достави во трговскиот регистар на 
Основниот суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                            (9867) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 59/2002 од 05.03.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало �ИНТЕРНАЦИО-
НАЛ КОМЕРЦ� ЦО - Скопје  ул. Индустриска зона �ЈУГ� 
бб,  со жиро сметка 40100-601-248660. 
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За ликвидатор се определува лицето Митко Андоновски 
од Скопје, со стан на ул. �Исаија Мажовски� бр. 36/2-2, и 
тел. 335-634. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9543) 
___________ 

 
Ликвидаторот Буклески Христо од Скопје, ул. �Наро-

ден фронт� бр. 33/14, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3557/01 година  објавува дека Друштвото за производство, 
трговија и услуги УНИТАС КОМЕРЦ Христо и Перо 
ДОО увоз-извоз со број на жиро - сметка 
300000000593482,  отворена при ЗПП филијала Скопје   е 
во ликвидација, Комерцијална банка А.Д. Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�,а најдоцна  во 
рок од 15 дена  од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9546) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 47/02 од 

02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над ПУТП 
Ники 83 Штип и истата поради немање на имот се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                   (9703) 
___________ 

 
Ликвидаторот Балова Снежана дипл. економист од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд во Штип со решение П.Трег.бр. 
344/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
�Гроф� ДООЕЛ Штип  и со  број на жиро - сметка 41400-
601-15276,  отворена при ЗПП -Штип е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                     (9705) 
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 91/2002 од 02.04.2002 година. 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Услуж-
но трговско претпријатие �КЕРИМОГЛУ� ДОО експорт-
импорт-Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 27/39, со жиро 
сметка 40100-601-51649. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје со стан на бул. �Јане Сандански� бр. 27/39. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9686) 
__________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 2375/02 од 28.03.2002 година, објавува дека Друштво-
то за промет, услуги и угостителство ЕЗЕРЦЕ Томе и дру-
ги ДОО Скопје, �Градски Парк� бб и жиро сметка број 
300000000574567 отворена при Комерцијална банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.             (9687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I. Л. бр. 513/2000 од 25.12.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија �ЕМИ КОМЕРЦ�-Скопје, ул. 
�Драгиша Мишовиќ� бр. 7. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9657) 
__________ 

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

шението II. Л. бр. 62/2002 од 28.02.2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги на големо и мало �МЕР-
ЦЕР� ДОО експорт-импорт, ул. �Видое Смилевски Бато� 
А-3 Б-2, бр. 7, со жиро сметка 40100-601-322194. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават побарувањата во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9656) 
__________ 

 
Ликвидаторот Виолета Мандевска од Скопје, запиша-

на во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решението П. Трег. бр. 3435/01 објавува дека 
Друштвото �НАДЕРИС� ДОО Скопје, со број на жиро 
сметка 40100-601-243248 отворена при ЗПП Филијала 
Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.             (9648) 
__________ 

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

ето на овој суд I. Л. бр. 47/2002 од 15.02.2002 година, е отворе-
на ликвидациона постапка над должникот Друштво со ограни-
чена одговорност, транспорт, комерцијални услуги и промет на 
големо и мало �ЛУКС ТРАНСФЕР� ДОО-Скопје, ул. �Васил 
Ѓорѓов� бр. 11, со жиро сметка бр. 40100-601-367583. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје со стан на ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарување во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник ан РМ� до ликвидато-
рот 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.            (9642) 
__________ 

 
Ликвидаторот Драган Дамески од Скопје, ул. �Јуриј 

Гагарин� бр. 35/15, запишан во трговскиот регистар на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
1651/2002 од 22.03.2002 година објавува дека Друштвото 
за услуги, трговија и производство ПАНТА-АРТ Панче 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Јуриј 
Гагарин� бр. 51/25 со жиро сметка бр. 40120-601-441012 
при Агенцијата за блокирани сметка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.             (9716) 
__________ 

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

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

За ликвидатор се определува лицето Цветановска Миска 
од Скопје со стан на ул. �Методија Митревски� бр. 1-3/6. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9717) 
__________ 

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

шение на овој суд II Л. бр. 104/02 од 2.04.02 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги �ЕЛМАПЕР� увоз извоз 
ц.о. од Скопје, ул. �Виктор Иго� бр. 27, со жиро сметка 
40100-601-148196. 

За ликвидатор се определува лицето Даниела Столевска 
од Скопје, со стан на ул. �Виктор Иго� бр. 27. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9753) 
___________ 

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

шение на овој суд II Л. бр. 58/02 од 25.02.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет �УНИКОС� увоз-извоз ц.о. 
од Скопје, бул. �Илинденска� бр. 41/2, со жиро сметка 
40100-601-244154. 

За ликвидатор се определува лицето Мира Станковска 
од Скопје, со стан на ул. �Јани Лукровски� бр. 5/2-5. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9775) 
___________ 

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

шение на овој суд I Л. бр. 56/02 од 26.02.02 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие �26 ЈУЛИ-КОМПАНИ� Д.О.О. 
увоз извоз Скопје, од Скопје, ул. �Славе Георгиевски� бр. 
2 со жиро сметка 40100-601-311456. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче 
од Скопје, со стан на ул. �Лисец� бр. 23. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9785) 
___________ 

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

ние на овој суд I Л. бр. 399/2001г.  од 18.12.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за консалтинг, услуги и трговија �МОНД ТРЕЈД� ДОО - 
Скопје, ул. �ЈНА� бр. 25, со жиро сметка 40100-601-273973. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9794) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Ј. Сан-

дански� бр. 50, запишан во Судскиот регистар при Основ-
ниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4076/01 
од 21.12.2001 година објавува дека Друштвото за  тргови-

ја, производство и услуги  АГРОЕКСПОРТ Љубомир ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ѓорче Петров� бр. 1627-4-60 
и број на жиро-сметка 40120-601-25638 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                     (9812) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Ј. Сан-

дански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 
885/02 од 27.02.2002 година објавува дека Друштвото за  
производство и трговија ДР. ОЕТКЕР Аугуст Оеткер, ДО-
ОЕЛ  извоз-увоз Скопје, бул. �Србија� бр. 55, со број на 
жиро-сметка 3000000000538192 отворена при Комерци-
јална банка а.д. Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                     (9813) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Ј. Сан-

дански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 
940/02 од 04.02.2002 година објавува дека Друштвото за   
производство и трговија ГАЛИЧКИ БИСЕР Живко ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Бардовци ул.�14� бр. 52, от-
ворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                     (9814) 
___________ 

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

шение на овој суд II Л. бр. 1044/99 од 29.11.99 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија и услуги увоз-извоз �ТУША КОМЕРЦ� 
Гостивар, с. Беловиште со жиро сметка 41510-601-18257. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на бул. �Јане Сандански� бр. 50-3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9815) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Сопственикот Фетаов Салајдин од Скопје, ул. �Прохор 

Пчински� број 13, својата недвижност-1/2 идеален дел од 
нива класа IV со вкупна површина од 2966 м2, во м.в. 
�Горни Огради�, на К.П. 1120/6, КО Катланово, според 
Поседовен лист број 294, го продава за 120,00 денари за 
1м2 . 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. �2 
Македонски Бригади� бр. 54.            (9186) 

__________ 
 

Сопствениците Варсакевски Никче од Скопје, с. Мир-
ковци и Варсакевски Стојан од Скопје, с. Мирковци, сво-
јата недвижност, односно Варсакевски Никче 133/600 и 
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Варсакевски Стојан 105/600 идеални делови од-нива 5 
класа со површина од 12.394 м2, во м.в. �Долни Рид� на 
К.П. 249/1, КО Визбегово, според поседовен лист број 
436, го продаваат за 120,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат другите сосопственици и сопственици 
на граничните парцели чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. �2 
Македонски Бригади� бр. 54.            (9196) 

__________ 
 

Сопственикот Христов Ангел од Скопје, ул. �360� број 
16, својата недвижност-нива 5 класа со површина од 600 м2, 
во м.в. �Орманче� на К.П. 247/6, КО Визбегово, според по-
седовен лист број 462, го продава за 120,00 денари за 1 м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. �2 
Македонски Бригади� бр. 54.            (9197) 

__________ 
 

Сопствениците Анева Невена од Скопје, н. Лисиче, ул. 
�Аврора� бр. 8, Крстева Трајанка од Скопје, ул. �Г. Ди-
митров� К15-5-6, Скопје и Стојановски Миле од Скопје, 
ул. �399� број 8, својата недвижност-нива 5 класа, со по-
вршина од 3148 м2, во м.в. �Орманче Долни Рид�, на К.П. 
Визбегово, според поседовен лист број 172, го продаваат 
за 120,00 денари за 1м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. �2 
Македонски Бригади� бр. 54.            (9198) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
128/1-3-3, нива од 3 класа на м.в. �Сандарица�, со површи-
на од 2401м2, по П.Л. бр. 1095 за КО Неготино, сопстве-
ност на Меџети Вахедин Рифет од с. Неготино, за купоп-
родажна цена од 372.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот 
за земјоделското земјиште (�Службен весник на РМ� бр. 
25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудите. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј Брат-
ство� бр. 5-А.                                            (9295) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Ис-
тинџиоска Виолета од село Обршани, заведено во Поседо-
вен лист број 131 за КО Крушеани, број на парцела 48, 
м.в. �Жешлигански Пат�, нива класа 5, површина 3644 
метри квадратни, за продажна цена од 50.000,00 денари и 
број на парцела 691, м.в. �Градски Пат�, нива класа 6, по-
вршина 5828 метри квадратни, за продажна цена од 
60.000, 00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то  на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� број 8, 
Прилеп.                                                    (9297) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 903 и 
К.П. 904 ливада-нива од 3 класа на м.в. �Дрвен Мост�, со 
површина од 4635м2, по П.Л. бр. 977 за КО Врапчиште, 
сопственост на Шабани Аземи Ќемал, од с. Форино за ку-
попродажна цена од 248.000,00. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште (�Службен весник на РМ� 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј Брат-
ство� бр. 5-А.                                                    (9301) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КП. бр.1199 м.в. �Кула 
Лозје� кл. 5 пов.2539 м2, КП. бр.1200 м.в. �Кула Нива� кл. 5 
пов.5648 м2, КП. бр.1200 м.в. �Кула Нива� кл. 6 пов.2750 м2, 
КП. бр.1201 м.в. �Кула Пасиште� кл. 4 пов.1799 м2, КП. 
бр.1202 м.в. �Кула Ливада� кл. 4 пов.990 м2 заведено во И.Л. 
174 за КО Алданци сопственост на Ќука Сотир од Крушево, 
ул.�Питу Гули� бр. 31, по цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Соња Грца од Крушево,  ул. "Илинденска" бб. 

                                                                                   (9510) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Неготино-вон. Парцела број 2251/3 во место вика-
но �Црвеника� Интензивно лозје со површина од 4700 м2 
во Катастарска општина Неготино-вон. 

Сопственост на Ѓорѓиев Венцо од Неготино ул. �Ни-
кола Петров� бр. 5. Цена на продажба 114.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија", 
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 Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.                                                                                  (9511) 

___________ 
 

Се продава нива во КО Валандово, КП. бр. 2210, план 
6, скица21, класа 2, во м.в. �Копривка�, во површина од 
836 м2, во сопственост на Џивлиџиева Дивна од Валандо-
во, евидентирано во Поседовен лист бр. 24 издаден од 
ДЗГ-Одделение за премер и катастар Валандово, за вкупна 
цена од 10.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб, Валандо-
во.                                                                                    (9512) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот од 1500 м2 на КП. број 

23/1, план 53, викано место �Руен�, култура нива, 5 класа, 
во Катастарска општина Владиловци, и недвижен имот од 
1500,00 м2, на КП. број 23/2, план 53, викано место �Ру-
ен�, култура шума, 4 класа, во Катастарска општина Вла-
диловци, заведени во Поседовен лист број 179, сопстве-
ност на Стојанов Александар ул. �Самоборска� бр. 4, за 
цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да 
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се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го гу-
бат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Магдалена Ордева на ул. "Владимир Назор" бр. 2, 
Велес.                                                                               (9513) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 

на сите субјекти со право на првенствено купување, сопс-
твеникот Лазаревски Лазар ги нуди на продажба: нива 2 
класа од вкупно 690 м2 устроена на КП. 313/1, в.м. �Лива-
да� за купопродажна цена од 67.700,00 денари, нива 3 кла-
са од вкупно 803 м2, устроена на КП. 313/1, в.м. �Ливада� 
за цена од 77.000,00 денари, шума 4 класа од 378 м2, ус-
троена на КП. 314/1, в.м. �Ливада� за цена од 36.000,00 де-
нари, и лозје 5 класа од вкупно 835 м2, устроено на КП. 
505, в.м. �Падиште� за цена од 77.000,00 денари сите за-
пишани во ПЛ 21 за КО Маркова Сушица. 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет и трошоците за пренос на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да се достават до нотарот Верица Симоновска со седиште 
на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.                  (9269) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-лозје, кое лежи на 
КП број 1064, план 5, скица7, место викано �Купријан�, 
класа 5, на КО Батинци, во вкупна површина од 911 м2, 
сопственост на Рушидовска Хамдије, с. Батинци, Скопје, 
евидентирано во Поседовен лист број 95, за вкупна купоп-
родажна цена од 280.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, оп-
штина Кисела Вода, Скопје.                                         (9405) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. 685/4, 

план 4, скица 12, викано место �Кременјарник�, култура 
лозје, класа 4, со површина од 495 м2, запишана во посе-
довен лист бр. 1984 за КО. Волково, сопственост на Иц-
ковска Светлана за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 
бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.                               (9524) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. 685/3, 

план 4, скица 12, викано место �Кременјарник�, култура 
лозје, класа 4, со површина од 307 м2, запишана во посе-
довен лист бр. 1984 за КО. Волково, сопственост на Три-
фунова Биљана за цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 
бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.                               (9525) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште  катастарска култура 

нива класа 4 на КП. бр. 2889 во место викано �Рудина� во 
површина од 2124 м2 заведена во Имотен лист број 329 за 

КО Присад, сопственост на Талески Алексов Јордан, со 
живеалиште во Прилеп на ул. �Пиринска� бр. 6, за цена од 
30.000,00 денари.  

Се повикуваат заедничките сосопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со погоре наведената пар-
цела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република Македонија�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка Ѓорѓио-
ски� бб, Прилеп.                                                             (9603) 

___________ 
 
Се разменува земјоделско земјиште  катастарска кул-

тура нива класа 2 на КП. бр. 2015/1 во м.в. �Тополка� во 
површина од 1583 м2 заведена на И. л. број 4829 КО Ва-
рош, сопственост на Николоски Севанов Сотир, со живеа-
лиште во Прилеп на ул. �Гога Јанкулоски� бр. 29, Прилеп, 
со земјиште  катастарска култура нива класа 2 на КП. бр. 
2015/2 во м.в. �Тополка� во површина од 1583 м2 заведена 
на И. л. број 4829 КО Варош, сопственост на Илијески 
Илија Игор, со живеалиште во Прилеп на ул. �Менде Цр-
венкоски� бр. 4, Прилеп.  

Се повикуваат заедничките сосопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со погоре наведените пар-
цела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република Македонија�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство на размена на земјо-
делското земјиште. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка Ѓорѓио-
ски� бб, Прилеп.                                                            (9604) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено 

во Скопје на КО Дивље, на КП. 1795, нива 6 класа, на м.в. 
�Село�, во вкупна површина од 1680 м2, за цена од 50,00 де-
нари за метар квадратен, сопственост на Јаневски Томе. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се  граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана,  ул. �Антон  По-
пов� бр. 77 б.                                                                   (9545) 

___________ 
 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-
штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП. бр. 1414 ливада трета класа во 
место викано �Долни Ограѓе� со површина вкупно 1500 
м2, КО Кадино дека сопственикот наведената парцела Бог-
дановски Ангеле со живеалиште во с. Кадино, Скопје ја 
продава наведената парцела по цена од 30 денари по еден 
м2. Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-
димственото право за купување предвидено во Законот за 
земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од об-
јавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната 
цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја 
продаде на друг купувач.                                               (9556) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-

штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните пар-
цели со парцелата КП. бр. 13/1 нива трета класа во место ви-
кано �Поле� со површина од 1406 м2, КО Страхојадица дека 
сопственикот наведената парцела Грујовска Цветанка со жи-
веалиште во населба Пинтија, ул. �Саса� бр. 8/8, Скопје ја 
продава наведената парцела по цена од 30 денари по еден м2.  

Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-
димственото право за купување предвидено во Законот за 
земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од об-
јавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната 
цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја 
продаде на друг купувач.                                               (9557) 
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Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-
штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП. бр. 425/2  нива трета класа во 
место викано �Село� со површина  од 1100 м2, КО Кадино 
дека сопственикот наведената парцела Диманов Филип со 
живеалиште во с. Кадино, Скопје ја продава наведената 
парцела по цена од 60 денари по еден м2. Доколку наведе-
ните лица сакаат да го користат предимственото право за 
купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, 
потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, 
да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депо-
зит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купу-
вач.                                                                                   (9556) 

___________ 
 

Се продава 1/3 (една третина)  идеален дел од земјиш-
те построено на КП број 305/4, план 3, скица 9, на место 
викано �Рупа�, нива петта класа со вкупна површина од 
3827 м2, во КО. Бардовци, сопственост на Наташа Мило-
шевиќ од Скопје, според Поседовен лист број 587 за КО. 
Бардовци за цена од 280,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседи чие земјиште   граничат со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот 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 Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.                                                                  (9605) 

___________ 
 

Се разменува земјоделско земјиште-нива која лежи на 
КП. број 4861, план 17, и тоа 1/2 идеален дел од вкупната 
површина од  1.284 м2, во КО. Љубанци, во место викано 
�Лопушани, сопственост на разменувачот Петар Слади-
новски, со живеалиште во Скопје, ул. �Марко Крале� бр. 
60, заведено во Поседовен лист бр. 136, со земјоделско 
земјиште-нива која лежи на КП. број 3709, план 16, во по-
вршина од 645 м2, во КО. Љубанци, во место викано �Пу-
дарница�, сопственост на разменувачот Драган Сладинов-
ски, со живеалиште во Скопје, с. Љубанци, заведено во 
Поседовен лист бр. 889. 

Се повикуваат соседите чии земјишта  граничат со 
земјиштата што се разменуваат  во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифовски - Пи-
ту� бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Вода, 
Скопје, телефон: 400-949; 400-950; 400-951.               (9629) 

___________ 
 

Се продава од земјоделско земјиште, катастарска кул-
тура нива на КП. бр. 1622 во м.в. �Тополка� класа 2, во по-
вршина од 4926 м2 заведена во Имотен лист број 1533 за 
КО Прилеп, за цена од 170.000,00 денари, сопственост на 
Мирчески Владо Томе, од Прилеп, ул. �Круме Волнаро-
ски� бр. 160. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со горенаведената парцела,  
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски,  од Прилеп, ул. �Сотка Ѓорѓио-
ски� бб.                                                                            (9710) 

___________ 
 
Сопствениците Младеновска Лилјана од Скопје ул. 

�Методија Митевски� бр. 10 влез 6 стан број 12, Младе-
новска  Снежана од Скопје ул. �Боро Менков� бр. 5 влез 1 
стан број 9, својата недвижност-неплодно земјиште во по-
вршина од 2005 м2 во м.в. �Долно Патче� на КП. 534/1 
КО. Бутел според Поседовен лист број 882 го продаваат за 
110,00 денари 1м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски  општина  Чаир, Скопје  
ул .�2 Македонски  Бригади� бр. 54.                            (9719) 

___________ 
 
Сопственикот Реџепи Амза од Скопје, ул. �7 Албанска 

Бригада� бр. 50,  својата недвижност-нива 6 класа во 
површина од 650 м2 во м.в. �Орман� на КП 1457 КО 
Студеничани според Поседовен лист број 661 го продава 
за 200,00 денари 1м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски  општина  Чаир, Скопје  
ул .�2 Македонски  Бригади� бр. 54.                            (9531) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, построе-

но во Скопје на КО. Трубарево, на КП. 105/3, нива 3 кла-
са, на м.в. �Крива Ливада�, во вкупна површина од 1363 
м2, за цена од 300,00 денари за метар квадратен, сопстве-
ност на Николовска Стеванка. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се  граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана,  ул. �Антон  По-
пов� бр. 77 б.                                                                 (9718) 

___________ 
 
Сопствениците Груевска Доста и Груевски Миливоје 

од Скопје с. Мирковци својата недвижност и тоа нива 6 
класа во површина од 7784 м2 во место викано �Димкови 
Ораси�  на КП. 1226 и нива 5 класа во површина од 1208 
м2 во место викано �Димкови Ораси� на КП. 1270/1, КО Г. 
и Д. Оризари заведено во Поседовен лист број 117 го про-
даваат за 120,00 денари  1 м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до  нотарот Ирфан  Јонузовски општина  Чаир, Скопје  
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                             (9654) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива, КП. 6652/10, 

површина од 1495 м2, место викано �Домуз Јатак�, и КП. 
7268, површина од 1478 м2 и двете заведени во П.Л. бр. 
1262 за КО. Богданци, по цена од 50.000,00 денари, сопс-
твеност на Лулаџиев Ристо, ул. �Крушевска� бр. 26, Бог-
данци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 
се повикуваат заедничките сопственици и соседите чие 
земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, 
Гевгелија.              (9762) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел од 
КО �Сопот�, КП. бр. 2094/1, план 78, скица 846, м.в. �Вој-
чов Гроб�, култура-лозје, класа 6, со вкупна површина од 
3.760 м2 и 1/2 идеален дел од КО �Сопот�, КП. бр. 2095/3 
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план 68, скица 846, викано место �Војчов Гроб�, култура-
лозје, класа 4, со вкупна површина од 539 м2, во сопстве-
ност на Илчо Душков од с. Глишиќ, Кавадарци, евиденти-
рано во Поседовен лист бр. 479 издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар -  
Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат  сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи чие земјиште   граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, Кава-
дарци.                                                                               (9767) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 562064/95 издаден од УВР-Скопје на име  Ди-

нов Илија, ул. "Ј. Сандански" бр. 61/16,Скопје.          (9773) 
Пасош бр. 633744/95 издаден од УВР-Куманово на  име 

Рамадани Џабир, с. Слупчане, Куманово.                   (9776) 
Пасош бр. 1204058/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Ивановска Габриела, ул. "Мајаковски" бр. 39, Скопје. 
                                                                          (9789) 
Пасош бр. 1447394/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Сенад Ахметовиќ, ул. "Благоја Стевковски" бр. 111/1-2, 
Скопје.                                                                           (9790) 
Пасош бр. 734260/85 на име Ќазиме Салахи, с. Гајре, Те-

тово.                                                                                 (6373) 
Пасош бр. 1308153 на име Беким Арслани, нас. Плитиш-

та бб, Струга.                                                                  (9487) 
Пасош бр. 1389192 на име Арслани Ениса, нас. Плитиш-

та бб, Струга.                                                                  (9488) 
Пасош бр. 1308051 на име Максути Беким, с. Џепин, Ст-

руга.                                                                                 (8223) 
Пасош бр. 1697710 на име Саљији Ариф, с. Добри Дол, 

Гостивар.                                                                         (9680) 
Пасош бр. 675094 на име Саљији Махир, с. Добри Дол, 

Гостивар.                                                                         (9681) 
Пасош бр. 1088401 издаден од УВР-Скопје на име  Фи-

липоски Саво, ул. "И.Р. Лола" бр. 72 б/5, Скопје.      (9795) 
Пасош бр. 1234558 издаден од УВР-Скопје на име  Аса-

ни Сузана, ул. "М. Тито" бр. 30, с. Сарај, Скопје.      (9796) 
Пасош бр. 1356017/00 издаден од УВР-Скопје на име  

Љупчо Угуровски, бул. "АВНОЈ" бр. 68/21, Скопје.  (9797) 
Пасош бр. 147633 издаден од УВР-Тетово на име  Џе-

маили Несет, с. Џепчиште, Тетово.                 (9798) 
Пасош бр. 457616 издаден од УВР-Тетово на име  Џе-

маили Абиде, с. Џепчиште, Тетово.                (9799) 
Пасош бр. 1068093/98 издаден од УВР-Куманово на  име 

Бислими Бајрам, с. Лојане, Куманово.          (9801) 
Пасош бр. 25568/93 издаден од УВР-Тетово на име  Са-

ми Изаир, с. Шемшево, Тетово.                          (9802) 
Пасош бр. 1516424/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Рахман Беља, ул. "Г. Стојчевски" бр. 83, Скопје.       (9805) 
Пасош бр. 1084688/98 издаден од УВР-Тетово на име  

Несими Јакуп, с. Требош, Тетово.                          (9807) 
Пасош бр. 1095788/98 издаден од УВР-Куманово на  име 

Ибраимовски Амди, ул. "Средорек" бр. 12, Куманово. 
                                                                          (9809) 
Пасош бр. 1095787/98 издаден од УВР-Куманово на  име 

Ибраимовска Ѓулбада, ул. "Средорек" бр. 12, Куманово.
                                                                          (9810) 
Пасош бр. 1020662/97 издаден од УВР-Скопје на име  

Андоновска Маја, ул. "Волгоградска" бр. 10, Скопје. 
                                                                          (9820) 
Пасош бр. 555491/95 издаден од УВР-Скопје на име  Хи-

самедин Зуљбеари, ул. "Г. Стојчевски" бр .5/3-9,   Скопје.
                                                                          (9825) 
Пасош бр. 1322830/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Азири Зејнула, ул. "11 " бр. 24,  с. Арачиново, Скопје. 
                                                                          (9830) 
Пасош бр. Ѕ 0001225 издаден од Министерство за  над-

ворешни работи - Скопје на име Фелек Касами,  Скопје.
                                                                          (9834) 
Пасош бр. 1251151 на име Зеќири Рукмедије, с. За-јас, 

Кичево.                                                            (9854) 

Пасош бр. 1276498 на име Марков Виктор, с. Ново  Ко-
њарево бр. 207, Струмица.                              (9859) 
Пасош бр. 1217779/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Ристеска Наталија, бул. "Ј. Сандански" бр. 107/2-5,  Ско-
пје.                                                                          (9860) 
Пасош бр. 0156230 издаден од УВР-Скопје на име  Сто-

јановски Боро, ул. "Атинска" бр. 23/1, Скопје.           (9861) 
Пасош бр. 545472 издаден од УВР-Струмица на име Та-

шева Елеонора, ул. "Ѓорѓи Трајков" бр. 23, Струмица.  
                                                                                      (9884) 
Пасош бр. 1019292 издаден од УВР-Струмица на име 

Николов Васко, ул. "Ѓорѓи Трајков" бр. 39, Струмица. 
                                                                                      (9886) 
Пасош бр. 119067 издаден од УВР-Струмица на име 

Митевски Васил, ул. "М. Тито" бр. 131, Струмица.   (9764) 
Пасош бр. 575716 издаден од УВР-Скопје на име  Слав-

ковска Билјана, ул. "Ј. Гаргарин" бр. 51/3, Скопје.    (9874) 
Пасош бр. 1642802/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Славковски Синиша, ул. "Козле" бр. 81/1-6, Скопје. (9875) 
Пасош бр. 1576628/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Александар Вељанов, ул. "Ц. Димов" бр. 108, Скопје. 
                                                                          (9877) 
Пасош бр. 1508277/01 издаден од УВР-Гостивар на  име 

Зуди  Билали, с. Чегране, Гостивар.            (9878) 
Пасош бр. 449241/94 издаден од УВР-Скопје на име  Зо-

ран Заковски, ул. "Востаничка" бр. 21, Скопје.          (9879) 
Пасош бр. 1292164/99 издаден од УВР- Скопје на име  

Нури Сулејмани, с. Арачиново, Скопје.          (9885) 
Пасош бр. 1155007/98 издаден од УВР-Тетово на име  

Амети Нехат, с. Ларце, Тетово.                          (9899) 
Пасош бр. 1184073 издаден од УВР-Скопје на име  Фик-

ри Хоџа, с. Рашче, Скопје.                           (9900) 
Пасош бр. 1360941 на име Селоска Џејлан, ул. Струшка" 

бр. 21, Кичево.                                           (9994) 
Пасош бр. 1498044/01 издаден од УВР-Виница на име  

Стојчевски Орце, ул. "Крушевска Република" бр.46,  Ви-
ница.                                                                        (10011) 
Пасош бр. 1230812/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Савиќ Саша, ул. "А. Цезарец" бр. 3/3-16, Скопје.     (10016) 
Пасош бр. 896762/96 издаден од УВР-Скопје на име  

Јасмина Шошолчева, ул. "Скупи" бр. 55-а,Скопје.   (10112) 
Пасош бр. 1224773 издаден од УВР-Тетово на име  Ља-

зами Бардиле, ул. "М. Тито" бр. 12, Тетово.              (10114) 
Пасош бр. 152562/93 издаден од УВР-Скопје на име  На-

сер Чаљани, ул. "Кримска" бр. 11, Скопје.                (10116) 
Пасош бр. 1037487/97 издаден од УВР-Скопје на име  

Мерита Чајлани, ул. "Кримска" бр. 11, Скопје.        (10117) 
Пасош бр. 1293594/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Мамути  Џунејт, ул. "Виргино" бр. 71, Скопје.         (10162) 
Пасош бр.1374631/00 издаден од УВР-Куманово на  име 

Мемети Назиф, с. Руница, Куманово.                         (10191) 
Пасош бр. 1066933/97 издаден од УВР-Скопје на име  

Мирјана Петровиќ, ул. "Ј. Сандански" бр. 41/3-6, Скопје.
                                                                        (10210) 
Пасош бр. 478318/94 издаден од УВР-Скопје на име  Су-

лејмани Ариф, с. Кондово ул 3 бр. 45, Скопје.         (10244) 
Пасош бр. 1344971 издаден од УВР-Куманово на име  

Стојановски Игор, ул. "С. Симонов" бр. 19, Куманово. 
                                                                        (10265) 
Пасош бр. 1664984/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Мерсели Кенан, с. Грчец, Скопје.                        (10313) 
Пасош бр. 1678316 издаден од УВР-Скопје на име  Изер 

Рамадани, с. Грчец, Скопје.                                        (10316) 
Пасош бр. 1182036 издаден од УВР-Гостивар на име  

Месут Исени, с. Равен, Гостивар.                        (10322) 
Пасош бр. 1488500  на име Абази Бајрам, Кичево. 
                                                                        (10357) 
Пасош бр. 0261775 на име Радосавлевиќ Слободанка,  с. 

Логоварди, Битола.                                        (10371) 
Пасош бр. 1118554 на име Веби Аме, ул. "ЈНА", Дебар.

                                                                        (10380) 
Пасош бр. 1621796 на име Ристов Горги, Радовиш. 
                                                                        (10396) 
Пасош бр. 620723 на име Ибраими Исмаиљаки, с. Жи-

тоше, Крушево.                                                             (10076) 
Чек од тековна сметка бр. 1926258 со бр. 0006000577190 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на  име 
Марковска Софија, Скопје.                                          (9827) 
Чекови од тековна сметка бр. 8966774 од бр. 219182  до 

бр. 219185 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје на 
име Пачоски Јован, Скопје.              (9865) 
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Чекови од тековна сметка бр. 4714220 со бр. 5475320, 

5475322, 5475323, 5475325, 5475326, 5475328, 5475329, 
5132724 и бр. 5132725 издадени од Комерцијална банка  
АД Скопје на име Бајрамов Сербес, Скопје.              (9866) 
Чекови од тековна сметка бр. 4523290 од бр. 5663988  до 

5663992 и бр. 5665183 издадени од Комерцијална  банка 
АД Скопје на име Дамјановска Мирјана, Скопје.      (9937) 
Чековна картичка бр. 7178613 и чековите од бр. 567-42-

70 до бр. 5674278 издадени од Комерцијална банка АД  
Скопје на име Николовска Сузана, Скопје.           (9870) 
Чековна картичка бр. 7852/54 на име Зафирова  Цве-

танка, бул. "ЈНА" бр. 20/2, Штип.          (10012) 
Чековна картичка бр. 1012247 на име Зафиров Ацо,  бул. 

"ЈНА" бр. 20/2, Штип.                        (10013) 
Чекови од тековна сметка бр. 6287310 од бр. 5292605  до 

бр. 5292611 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје 
на име Алексовски Славко, Скопје.          (10240) 
Чекови од тековна сметка бр. 150/53 од бр. 6254843 до 

бр. 6254847, 6230106, 6238771, 6246250, 6246251 и бр.  62-
46252 издадени од Комерцијална банка АД Скопје  на име 
Нечовски Кире, Скопје.                          (10292) 
Чек од тековна сметка бр. 10156390 со бр 3006237274 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Зо-ран 
Марковски, Скопје.                                        (10302)   
Чековна картичка бр. 13603107 на име Павловска Вален-

тина, Виница.                                         (10317) 
Работна книшка на име Славка Бојаџиевска, Битола. 
                                                                          (9725) 
Работна книшка на име Карадакоски Марјанчо, Ох-рид.

                                                                          (9726) 
Работна книшка на име Пајазити Зенула,Скопје.     (9728) 
Работна книшка на име Раман Јашари, Скопје.       (9729) 
Работна книшка на име Трајковиќ Слаѓана, Куманово.

                                                                          (9731) 
Работна книшка на име Демирова Шасине, Радовиш. 
                                                                          (9735) 
Работна книшка на име Ристески Драган, Прилеп. 
                                                                          (9742) 
Работна книшка на име Петревски Горан, Кичево. 
                                                                          (9743) 
Работна книшка на име Садете Касами, Тетово.     (9744) 
Работна книшка на име Николоски Мирче, Тетово. 
                                                                          (9745) 
Работна книшка на име Смилевски Дејан, Скопје.      
                                                                                      (9746) 
Работна книшка на име Берзат Џамили,Тетово. 9749 
Работна книшка на име Котеска Марија,Прилеп.9777 
Работна книшка на име Христоска Даниела, Прилеп.                                                                           Работна книшка на име Маркоски Димче, Прилеп.          (9778) 
Работна книшка на име Веселоски Кадрија, Прилеп. 
                                                                          (9779) 
Работна книшка на име Жарко Горѓиоски, Прилеп. 
                                                                          (9780) 
Работна книшка на име Артан Исени, Скопје.        (9791) 
Работна книшка на име Ампевска Билјана,Скопје. 
                                                                          (9792) 
Работна книшка на име Наумчески Горан, Скопје. 
                                                                          (9793) 
Работна книшка на име Јандриеска Валентина, Скопје.  
                                                                                    (22793) 
Работна книшка на име Бранислав Прелоговски, Скопје.  
                                                                                    (22799) 
Работна книшка на име Лукин Марина, Скопје.     (9818) 
Работна книшка на име Иљаз Мамути, с. Брест,   Скопје.

                                                                          (9819) 
Работна книшка на име Вангел Штерјов,Скопје.    (9823) 
Работна книшка на име Скендер Љачи, Скопје.      (9824) 
Работна книшка на име Кире Котески,Прилеп.       (9836) 
Работна книшка на име Кадриу Назми, Струга.      (9838) 
Работна книшка на име Липоски Лазо, Струга.       (9839) 
Работна книшка на име Ибраим Ибраими, Тетово. (9841) 
Работна книшка на име Селвер Саити, Тетово.       (9842) 
Работна книшка на име Слободан Спасовски,  Кумано-

во.                                                                          (9844) 
Работна книшка на име Ѓорѓи Коцев, Штип.           (9847) 
Работна книшка на име Зукуш Алимов, Гевгелија.(9848) 
Работна книшка на име Трајанов Благоја,Скопје.    (9852)  
Работна книшка на име Ибраим Кадрија,Скопје.    (9862) 
Работна книшка на име Николовска Гордана, Скоп је. 
                                                                          (9869) 

Работна книшка на име Стојановски Томе, Скопје. 
                                                                          (9871) 
Работна книшка на име Бигоески Среќко, Гостивар. 
                                                                          (9872) 
Работна книшка на име Димчевски Живко, Скопје. 
                                                                          (9882) 
Работна книшка на име Трајковски Гордан, Скопје. 
                                                                          (9883) 
Работна книшка на име Наташа Таќева, Делчево.  (9926) 
Работна книшка на име Саљи Саљији,Куманово.    (9932) 
Работна книшка на име Димитриевска Мирјана, Ку-ма-

ново.                                                                          (9934) 
Работна книшка на име Апостолов Миле, Виница. 
                                                                          (9938) 
Работна книшка на име Крсте Димов, Велес.          (9949) 
Работна книшка на име Адемов Бедри, с. Бузалково,  Ве-

лес.                                                                          (9959) 
Работна книшка на име Демировски Мумин, Скопје. 
                                                                          (9969) 
Работна книшка бр. 34827 на име Елица Нечовска,  ул. 

"Мирче Ацев" бр. 3, Ресен.                               (9976) 
Работна книшка на име Душко Мисовски, Тетово. 
                                                                        (10001) 
Работна книшка на име Павлина Димеска, Скопје. 
                                                                        (10010) 
Работна книшка на име Ирена Стојановска, с. Зелени-

ково, Скопје.                                                        (10111) 
Работна книшка на име Ивица Јовановски, Скопје. 
                                                                        (10113) 
Работна книшка на име Петковски Митар, с. Огњанци, 

Скопје.                                                                      (10140) 
Работна книшка на име Муамет Амза, Скопје.      (10230) 
Работна книшка на име Додевски Миле,Скопје.    (10252) 
Работна книшка на име Мемедали Весељи, с. Арачи-

ново, Скопје.                                                        (10264) 
Работна книшка на име Тодоров Виктор, Кочани. 
                                                                        (10287) 
Работна книшка на име Велиу Бурим, Струга.      (10290) 
Работна книшка на име Наум Ристевски, Битола. (10293) 
Работна книшка на име Верка Стоиловска, Виница. 
                                                                        (10312) 
Работна книшка на име Јованова Јованка, Виница. 
                                                                        (10315) 
Работна книшка на име Јакимов Станче, Штип.   (10331) 
Работна книшка на име Јајов Риза, Радовиш.        (10333) 
Работна книшка на име Петров Ѓорги,Радовиш.    (10334) 

                                                                        (10345) 
Работна книшка на име Сивеска Наташа, Прилеп. 
                                                                        (10346) 
Работна книшка на име Дашмир Ахмеди, Кичево. 
                                                                        (10349) 
Работна книшка на име Славко Сарафилоски, Ско-пје.

                                                                        (10435) 
Работна книшка на име Љиљана Бошевска, Скопје. 
                                                                        (10437) 
Воена книшка на име Коцев Јонче, с. Ораовица, Ра-до-

виш.                                                                          (9733) 
Воена книшка на име Ташков Мите, с.Ораовица, Ра-

довиш.                                                                          (9734) 
Воена книшка на име Љубе Кузманоски, ул. "К. Ох-рид-

ски" бр. 15/13, Битола.                                (9730) 
Воена книшка на име Аљи Саит, Скопје.          (9806) 
Воена книшка на име Борче Младеновски, с. Клечовце, 

Куманово.                                             (9843) 
Воена книшка на име Стојковски Благоја, Скопје. 
                                                                                                 (9858) 
Воена книшка на име Игор Смилевски, с. Раштак,  Ско-

пје.                                                                          (9863) 
Воена книшка на име Ласте Ицковски, с. Булачани,  

Скопје.                                                                          (9864) 
Воена книшка на име Гривчевски Драган, Скопје. 
                                                                          (9923) 
Воена книшка на име Манасиевски Горан, Скопје. 
                                                                          (9967) 
Воена книшка на име Блажевски Дарко, с.  Непроштено, 

Тетово.                                                          (10019) 
Воена книшка на име Сабајдин Ајризов,Скопје.    (10145) 
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Воена книшка на име Беким Незири, с. Романовце,  Ку-

маново.                                                         (10299) 
Воена книшка бр. 104 на име Алачкоски Зоран, Струга.

                                                                        (10353) 
Свидетелство на име Бесник Афузи, Куманово.     (9724) 
Свидетелство на име Мустафов Рустем, Гевгелија. 
                                                                          (9727) 
Свидетелство на име Мустафов Ислам, Гевгелија. 
                                                                                                 (9730) 
Свидетелство за 4-то оделение на име Горгиевска Не-

венка, Делчево.                                            (9732) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "М Ти-

то " с. Арачиново - Скопје на име Асани Имер, с. 
Арачиново, Скопје.                                          (9739) 
Свидетелство на име Петковска Јасмина, Крушево. 
                                                                          (9740) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Абдулоска Ури-

ја, Прилеп.                                                          (9741) 
Свидетелствоа за 1, 2, 3 и 4-та година на име Минибе 

Зендели, Куманово.                                          (9748) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Б.  

Шабани"-Куманово на име Сафете Шерифи, Куманово. 
                                                                          (9831) 
Свидетелство на име Шефкети Неџаире, Куманово. 
                                                                          (9833) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "К.  

Охридски"-Прилеп на име Џафероски Едис, Прилеп. 
                                                                          (9835) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мамути  Буку-

рије, Тетово.                                                          (9840) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Митевски  Де-

јан, Делчево.                                                          (9845) 
Свидетелство на име Јованова Даница, Штип.        (9846) 
Свидетелство на име Џелковска Муамед,Велес.     (9849) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназија Зеф 

Љуш Марку-Скопје на име Сафије Џеладини, Скопје. 
                                                                          (9822) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25-ти Мај 

"-Скопје на име Стојковски Тимче, Кичево.               (9876) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Абдулазис  Ра-

мадани, Куманово.                                          (9930) 
Свидетелство на име Љатифов Селим, Велес.         (9941) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ќенан Зекиров, 

Велес.                                                                              (9947) 
Свидетелство за 4-та година издадено од "Борис  Кид-

рич"-Велес на име Петревска Василка,Велес.               (9954) 
Свидетелства за 1,2 и 3 година издадени од ММУЦ 

"Панче Арсовски" Скопје на име Фара Џемаил, Скопје.   
                                                                                (10020) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од Работнички 

Универзитет "Кочо Рацин" Скопје на име  Јовановски 
Никола, Скопје.                                         (10115) 
Свидетелство за 4 година издадено од ЕМУЦ "Никола 

Тесла" Скопје на име Стојановски Драган, Скопје. (10147) 
Свидетелство на име Тодорова Светлана, Струмица. 
                                                                        (10289) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Камбери  Иба-

дете, Куманово.                                                    (10294) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ  "Кул-

тура" с. Матејче на име Бакија Маир, Куманово.     (10296) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од УСО "Перо 

Наков" на име Арсим Селмани, Куманово.               (10297) 
Свидетелство од 1-ва година издадено од "Киро  Бурназ" 

на име Беким Незири, Куманово.         (10301) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Кирил 

и Методи"-Романовце на име Беким Незири,  Куманово.
                                                          (10303) 
Свидетелство: за 7-мо одделение на име Амети  Абдул-

меџит, Куманово.                                          (10306) 
Свидетелство за 8 одделение на име Илмибер Алији, 

Куманово.                                                        (10309) 
Свидетелство на име Јанков Драгољуб, Кочани.  (10319) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ибраимоски  

Медисак, Прилеп.                                       (10337) 
Свидетелство на име Фросина Трајкоска, Струга. 
                                                                        (10339) 
Свидетелство за 7 одделение на име Асаноски  Мустафа, 

Прилеп.                                                          (10340) 
Свидетелство на име Дашмир Блаца, Тетово.       (10354) 

Свидетелство на име Гикрије Ќамили,Тетово.      (10389) 
 
Уверение на име Андовски Манцо,Пробиштип.   (10017) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Ацо Шопов"  Скопје 

на име Зекири Мевљуде, Скопје.              (9826) 
Индекс на име Димитриева Славица, бул. "ЈНА" бр.  

30/9, Штип.                                                        (10328) 
Индекс бр. 11900 на име Михов Анде, ул. "Д. Груев"  бр. 

35, Велес.                                                        (10393) 
Диплома за завршено средно образование на име Гор-

гиевска Марика, Радовиш.                              (9736) 
Диплома на име Миније Зендели, Куманово.          (9761) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"  Ско-

пје на име Селмани Мазлам, Скопје.                    (9803) 
Диплома издадена од ММУЦ "Панче Арсовски"   Скопје 

на име Фера Џемаил, Скопје.               (9821) 
Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"  Ско-

пје на име Насер Билали, с. Батинци, Скопје.           (10007) 
Диплома за 3-ти степен на име Стефанов Тони,  Штип.

                                                                        (10330) 
Диплома на име Спасова Дежда, Прилеп.        (10395) 
Здравствена книшка на име Димоски Звонко, Крушево.

                                                                          (9737) 
Здравствена книшка на име Марија Наумова, Битола. 
                                                                          (9837) 
Здравствена книшка на име Етоска Фикрета, Велес. 
                                                                          (9850) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевска Ирена, Ве-лес.

                                                                          (9851) 
Здравствена книшка на име Ташева Емилија, Велес. 
                                                                          (9950) 
Здравствена книшка на име Зорниќ Емира, Крушево. 
                                                                          (9960) 
Здравствена книшка на име Агуш Рустемов, Битола. 
                                                                          (9973) 
Здравствена книшка на име Николоски Ило, Прилеп.   
                                                                    (10018) 
Здравствена книшка на име Никодинов Ненад, Проби-

штип.                                                                        (10327) 
Здравствена книшка на име Имеровска Ќефсере,  Велес.

                                                                        (10335) 
Здравствена книшка на име Османи Газмет,  Гостивар.

                                                                        (10351) 
Лична карта на име Павловска Валентина, Виница. 
                                                                        (10318) 
Лична карта на име Конески Никола, с. Небрегово,  

Прилеп.                                                                        (10343) 
Избирачка легитимација бр. 12244709-01-01 издадена  

од Министерство за правда - Скопје на име  Новоселова 
Мика, Скопје.                                                          (9721) 
Даночна картичка бр.5030992132820 издадена од  Уп-

рава за приходи Скопје на име Зоран Смиљковски, Скопје.
                                                                        (10118) 
Даночна картичка бр.4030992272911 издадена од  Уп-

рава за приходи Скопје на име Мотобенз,Скопје.    (10137) 
Даночна картичка бр.5030996125321 издадена од  Уп-

рава за приходи Скопје на име Иванка Јакимовска  адво-
кат, Скопје.                                                        (10324) 
Даночна картичка на име Пенов Златко, Гевгелија. 
                                                                        (10369) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност Борис Аџи 

Крстев, с. Визбегово бр. 37, Скопје.                (30356) 
__________________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки при ЈП �Македонски шуми� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК  БР. 03-610/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП �Македонски 

шуми�, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за на-

бавка на услуга - тековно одржување и поправка на хидра-
улични системи на механизациони машини и возила по 
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спецификација (која може да се подигне во дирекцијата на 
ЈП �Македонски шуми� - Скопје, секој работен ден од 
7:30 до 15:30 часот) и тоа: 

- Комплетен преглед (мерење, дијагностика и подесу-
вање) на хидрауличните системи; 

- Поправка на хидрауличните системи на повик; 
- Поправка на хидрауличните компоненти (пумпи, ци-

линдри, разводници и др.); 
- Замена на хидрауличните компоненти (пумпи, ци-

линдри, разводници и др.); 
- Замена на хидраулична арматура (црева, цевки, прик-

лучоци и др.); 
- Замена на хидраулични филтри; 
- И други активности потребни за да се доведе хидрау-

личниот систем во исправна состојба. 
1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 

изврши со прибирање на понуди во согласност со Законот 
за јавни набавки. 

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

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

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечната цена по 

услуга и цена изразена во денари (со сите давачки во сог-
ласност со член 54 став 3 од Законот за јавни набавки, ако 
набавката е од странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот 
на понудените делови. 

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

ње на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-

личина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од судска регистрација на дејноста (истов-

ремено дејноста да биде заокружена). 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 
32/98 и 55/98). 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - потврда од надлежен Основен суд - не постара од 
шест месеци). 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност (извод 
од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - 
Оддел за прекршоци) - не постаро од шест месеци. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 
шест месеци. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната доку-
ментација треба да бидат доставени во оригинален приме-
рок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Из-
водот од судска регистрација на дејноста кој може да се 
достави како копија. 

3.6. Список на извршени услуги од овој вид во претход-
ните три години со називи на корисниците на услугите. 

Понудите кои нема да го содржат горенаведениот спи-
сок ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од 
понатамошна постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни (оценети). 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена     40 поени; 
- Квалитет    30 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Рок за извршување на набавката  10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да 
учествува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 де-
на од објавувањето на повикот во средствата за јавно ин-
формирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Јавно претпријатие �Македонски шу-
ми�, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 А, Скопје. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок, како и оние понуди кои не ја содржат потребна-
та документација нема да се разгледуваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши 17-от ден од де-
нот на последното објавување на Отворениот повик во 
средствата за информирање (вклучувајќи го и денот на об-
јавувањето на истиот), во 11 часот, во просториите на ЈП 
�Македонски шуми�, на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 А - 
Скопје, во присуство на овластените претставници. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 
02-775-711; 775-616.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јав-
ни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македонија�- 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-85/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  НА  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ,ПРЕКИНУВАЧИ ТИП 3Р-123 И 

3Р-420 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-85/2002 е 

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

1.2.  Предметот  на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за прекинувачи тип  3Р-123 
количина 4 (четири) сета и тип 3Р-420  2 (два) сета за пот-
ребите на Подружница Ел. Пренос, во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата  понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на  А.Д. �ЕСМ�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, (стара зграда)  9 спрат соба бр. 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 А.Д.�ЕСМ�- Скопје (даночен број  4030 
989128346 депонент на Стопанска банка Скопје) со назна-
ка за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
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 физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
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 се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи  единечна и фиксна 

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 реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажниот курс  
на девизната берза. 

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

на стоката. 
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2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
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 во Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

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

ска и економска  способност. Домашните понудувачи тре-
ба да приложат документ за бонитет од Централниот ре-
гистар, а странските понудувачи треба да достават реви-
зорски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција, регистрирана за вршење на ревизија, со подато-
ци за последните три години.  

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

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

3.5. Сите документи треба да се оригинал или завере-
ни копии, верни на оригиналот и не постари од шест месе-
ци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУ-

ДУВАЧ (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 ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57од 

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

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

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

на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
29.04.2002 во 11 часот во просториите на А.Д. �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во 
присуство на овластените  претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, оние кои немаат целокупна документа-
ција која се бара во отворениот повик  и оние кои нема да 
ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер доку-
ментацијата,  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 јав-
ни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македонија�- 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-86/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  НА  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ПРЕКИНУВАЧИ ТИП К3АЅ1 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-86/2002 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за прекинувачи тип К3АЅ1  за 
потребите на Подружница Енергетика во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата  понудувачите ќе можат да ја по-
дигнат во просториите на  А.Д. �ЕСМ�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, (стара зграда)  9 спрат соба бр. 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 А.Д. 
�ЕСМ�-Скопје (даночен број  4030989128346 депонент на Сто-
панска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
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 физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
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 се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи  единечна и фиксна 

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 реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажниот курс  
на девизната берза. 

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

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

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 во Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач.  

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

ска и економска  способност. Домашните понудувачи тре-
ба да приложат документ за бонитет од Централниот ре-
гистар, а странските понудувачи треба да достават реви-
зорски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција, регистрирана за вршење на ревизија, со подато-
ци за последните три години.  

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 26 од Законот за јавни набавки.  

3.3. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

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

3.5. Сите документи треба да се оригинал или завере-
ни копии, верни на оригиналот и не постари од шест месе-
ци, свен ревизорскиот извештај. о 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУ-
ДУВАЧ (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 ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57од 

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

понуда. 
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5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
29.04.2002 во 13 часот во просториите на А.Д. �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во 
присуство на овластените  претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, оние кои немаат целокупна документа-
ција која се бара во отворениот повик  и оние кои нема да 
ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер доку-
ментацијата,  нема да се разгледуваат. 

                                               Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот - Програма Со-

цијална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/6/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач 
Единица за раководење со проектот - Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2 Предмет на набавката 
Избор на понуда за изведба на проектот: �Регулирање на 

Фуденски канал и изградба на дел од улицата �Партизанска� 
- Берово�. Вкупната должина на регулирањето на каналот ќе 
биде 510 м., должината за работите на улицата ќе биде 200 м. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитаци-

оните документи кои заинтересираните понудувачи можат 
да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раково-
дење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп Арсов� бр. 
14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари не-
повратни 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 прило-

жени во лицитационите документи, на соодветни места за 
пополнување. 

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите назначени 
во лицитационите документи за реализација на проектот. 

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

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1 Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2 Економско-финансиски бонитет од носителот на 

платниот промет или Централниот регистар, оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

4.3 Техничко-технолошки бонитет. 
4.4 Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци 

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 изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод 
од судска евиденција). 

4.6 Сертификат за квалитет на техничките карактеристи-
ки на материјалите предвидени во лицитационите документи. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
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 приме-

рок 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 лично на 
адреса на набавувачот: �Единица за раководење со проек-
тот - Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3 Краен рок за прием на понудите е 23 април 2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристиг-
нат 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 раз-
гледуваат. 

7.2 Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 23 април 2002 година, во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, на 
адреса наведена во точка 6.2 погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни 
набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3 Претставниците на понудувачите треба на Комиси-
јата за јавни набавки да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавно отворање. 

7.4 Дополнителни информации понудувачите можат 
да добијат во просториите на Единицата за раководење со 
проектот, секој работен ден од 9:00 до 14:30 часот или на 
телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

                                                Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот - Програма Со-

цијална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/7/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач 
Единица за раководење со проектот - Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2 Предмет на набавката 
Партерно уредување на дел од централното подрачје 

на град Охрид и тоа: 
- Плоштадот Крушевска Република (кај Чинарот)  

2.332,0 м2 и улиците  
кои гравитираат: 
- улица �Гоце Делчев�   1.983,6 м2, 
- продолжение на ул. �Гоце Делчев� до Чинарот  

   281,0 м2, 
- улица �7-ми Ноември�  1.615,0 м2, 
- тротоарите на улицата �Даме Груев�  

   170,0 м2.  
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитаци-

оните документи кои заинтересираните понудувачи можат 
да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раково-
дење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп Арсов� бр. 
14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900,00 денари не-
повратни 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 прило-

жени во лицитационите документи, на соодветни места за 
пополнување. 

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите назначени 
во лицитационите документи за реализација на проектот. 

3.3 Понудувачите се должни да стават свои единечни 
цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкуп-
на вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 
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4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА (прилог кон понудата) 

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

платниот промет или Централниот регистар, оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

4.3 Техничко-технолошки бонитет. 
4.4 Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци 

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 изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод 
од судска евиденција). 

4.6 Сертификат за квалитет на техничките карактеристи-
ки на материјалите предвидени во лицитационите документи. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
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 приме-

рок 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 лично на 
адреса на набавувачот: �Единица за раководење со проек-
тот - Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3 Краен рок за прием на понудите е 22 април 2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристиг-
нат 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 раз-
гледуваат. 

7.2 Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 22 април 2002 година, во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, на 
адреса наведена во точка 6.2 погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни 
набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3 Претставниците на понудувачите треба на Комиси-
јата за јавни набавки да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавно отворање. 

7.4 Дополнителни информации понудувачите можат 
да добијат во просториите на Единицата за раководење со 
проектот, секој работен ден од 9:00 до 14:30 часот или на 
телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

                                                Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набав-

ки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Ко-
мисијата за јавни набавки на општина Куманово, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04/2002 

ЗА   ПРИБИРАЊЕ    НА   ПОНУДИ   ЗА   ИЗГРАДБА   НА   ФЕ-
КАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА-ГЛАВНА И СЕКУНДАРНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА  НА  ДЕЛ ОД  УЛ. �НИКОЛА ТЕСЛА� 
ВО  ГРАД  КУМАНОВО  СО  ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 04/02 е општи-

на Куманово со седиште на ул. �11 Октомври� бб. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: Из-

градба на фекална канализација-главна и секундарна канали-
зација на дел од ул. �Никола Тесла�, во град Куманово. 

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

1.4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно За-
конот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерска документација со која располага наба-

вувачот се однесува за изградба на фекална канализација-
главна и секундарна канализација на дел од ул. �Никола 
Тесла�, во град Куманово. 

2.2. Тендерската документација од набавувачот на јав-
ниот повик им се става на увид на заинтересираните пону-
дувачи во просториите на општина Куманово- одделение 
за комунални работи, патишта и сообраќај, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бб, секој работен ден од 7 до 15 часот 
во времетраење на јавниот повик. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Цената на секоја позиција посебно, како и вкупна-

та цена за набавката, валутата и начинот на плаќањето. 
3.3. Квалитетот и стандардот. 
3.4. Можност да се подели набавката на делови. 
3.5. Рок и важност на понудата. 
3.6. Рок за изведување на работите, пенали ако не се из-

вед  работата во рок и гаранција за квалитетот на истите. е
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот (преку документ за бони-
тет, издаден од носителот на платниот промет согласно 
членот 22 од законот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
оспособеност, согласно член 23 од законот. 

4.3. Потпишана изјава од страна на одговорното лице 
на понудувачот дека понудувачот не е под стечај. 

4.4. Критериум за избор на најповолен понудувач, сог-
ласно член 25 од законот. 

4.5. Потпишана изјава од страна на одговорното лице 
на понудувачот дека понудувачот не е под стечај и доказ 
од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка 
на безбедност забрана на вршење на дејноста. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 

од законот и истата се доставува во еден оригинален при-
мерок што треба да биде потпишан од страна од одговор-
но лице на понудувачот. 

5 .2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик ќе трае до 10.05.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

13.05.2002 година во 10 часот во просториите на општина 
Куманово, на ул. �11 Октомври� бб, во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

6.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние кои не се изработени според тен-
дерска документација, како и оние кои нема да се придр-
жуваат согласно горе наведените членови од законот нема 
да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
тел. 031/ 25-127 и 26-833 или www.welcome.to/kumanovo. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Согласно член 14 и член 15 од Законот за јавни набав-

ки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки во ЈП �Македонијапат� - Скопје, објавува 

 
О Т В О Р Е Н    П О В И К   БР. 6/2002 

ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО 
БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ  
М ЕШАВИНИ ЗА ПОДРУЖНИЦА �СКОПЈЕ� 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 6/2002 е ЈП 

�Македонијапат� - Скопје, со седиште на ул. �Даме Гру-
ев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- камен агрегат (варовничко потекло) за изработка на 

асфалтни мешавини 
1. од 0 - 4 мм   38000 Т 
2. од 4 - 8 мм   21500 Т 
3. од 8 - 16 мм   24500 Т 
4. од 16 - 31 мм          200 Т 
- камено брашно (филер)   3000 Т 
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1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен по-
вик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 

- камениот агрегат да ги задоволува следните стандар-
ди: MKS B.B3.100, MKS B.B8.032, MKS B.B8.040, MKS 
B.B8.044, MKS B.B8.045, MKS B.B2.009,  

- филерот да го задоволува стандардот МКС Б.Б3.045. 
1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни бази 

се дадени во следната табела:  
Асфалтна база 

Фракција од 
варовничко 
потекло 

Скопје 

0-4 мм 11000 
4-8 мм 6000 

8-16 мм 8000 
 
1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е сукцесив-

но во текот на 2002 година, со динамика која ќе се регули-
ра со договорот. 

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

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Вкупната единечна цена да биде изразена во де-

нарска вредност. 
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат 

вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од набавка, до 
утовар на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, 
даноци, давачки за патишта, осигурување, пресметан ДДВ 
и сите останати давачки кои би ја теретеле цената. 

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфа-
ти целокупниот обем на набавката или одредени делови 
од истата. 

Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, набав-
ката може да се подели на делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2. Понудувачот треба да достави докази за финан-

сиската и економската способност согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки, ако како понудувач се јави стран-
ско правно лице, бонитетот треба да има задолжително 
превод на македонски јазик. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет од Централниот регистар, а странските понуду-
вачи документ спрема член 16 од Законот за измени и до-
полнувања на законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или за-
верена копија верна на оригиналот. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Со понудата треба да се достави банкова гаранција 
во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки, 
како и други докази, потврди и тоа: 

3.5.1. Доказ за техничка способност за извршување на 
предлогот на понудата, односно список на главни испораки во 
последните три години, со износите, датумите и набавувачите. 

3.5.2. Атест за квалитет на материјалот издаден од 
надлежна институција. 

3.6. Понудувачот да достави доказ дека на понудува-
чот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 од Законот за јавни набавки и член 18 од Законот 
за измени и дополнувања на законот за јавни набавки.  

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НА-
БАВУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- квалитет    40 поени; 
- оддалеченост на произведениот 
  материјал до асфалтната база на  
  ЈП �Македонијапат�   30 поени; 
- цена    20 поени; 
- начина на плаќање   10 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
26/98). 

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

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
29.04.2002 година, во 12,00 часот во просториите на ЈП 
�Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје, во са-
лата на VI кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата од 
Отворениот повик, како и оние кои не се изработени сог-
ласно Законот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
26/98) нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за Јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Ко-
мисијата за јавни набавки на Општина Бач, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 1/2002 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Бач-Бач. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
2.1. Предмет на набавката: изработка на главен проект 

на брана со придружни објекти �ЖИВОЈНО 2�. 
2.2. Обемот на работата е даден и опишан во проектна-

та задача. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
3.2. Цена изразена во денари, 
3.3. Услови и начин на плаќање, 
3.4. Рок за изработка, 
3.5. Гаранција и квалитет. 
 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Извод од регистрација на дејноста, 
4.2. Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, 
4.3. Доказ дека не е изречена мерка за забрана на вр-

шење дејност, 
4.4. Изјава дека понудувачот не е под стечај. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Рок за доставување на понудите е 8 (осум) дена, 

сметано од денот на објавувањето на ова барање. 
5.2. Понудите што ќе пристигнат по одредениот рок, ќе 

се сметаат за ненавремени и нема да бидат разгледувани. 
5.3. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.4. Понудата треба да биде доставена на начин одре-

ден со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
5.5. Понудите во согласност со член 52 од Законот за 

јавни набавки, можат да се доставуваат преку пошта на 
адреса: Општина Бач 7225-Бач или да се предадат во архи-
вата на Општина Бач. 

5.6. Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

 
6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Тендерската документација може да се подигне во 

Општина Бач. 
Д ополнителни информации на телефон 047/289-289. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 7 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02) и член 33 од 
Статутот на ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ и Одлуката бр. 02-17491 од 27.03.2002 го-
дина, Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, Подрачна единица - Кочани, ул. 
�Никола Карев� бб, објавува 

 
Б А Р А Њ Е БР. 2/2002 

ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА ЕЛЕКТРОХИДРАУ-
ЛИЧНИ АВТОМАТСКИ РАМПИ НА ТЕРМИНАЛ 

�ДЕЛЧЕВО� - ДЕЛЧЕВО  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, Подрачна единица - Кочани, ул. 
�Никола Карев� бб, Кочани, 

- Предмет на барањето број 2/2002 е набавка и монта-
жа на електрохидраулични автоматски рампи - броја 2 на 
терминал �Делчево� - Делчево.  

А) Во понудата да бидат дадени: 
- Единечна и вкупна цена во ЕУР/ДЕН. со пресметан ДДВ; 
- Рок на изведба; 
- квалитет на производот (автоматика), обезбеден сер-

вис и резервни делови; 
- Услови на плаќање; 
-  Гарантен рок. 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
- Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет 

на барањето, своето учество да го пријават со документа-
ција со која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност; 
- Економско-финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар - оригинал или копија заверена од нотар; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-

ка за стечај или ликвидација, не постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар; 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изре-
чена мерка безбедност - забрана на вршење дејност не поста-
о од 6 месеци, во оригинал или копија заверена од нотар. р 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 
НА ДОСТАВУВАЊЕ 

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-
кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како и 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2; 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените об-

врски и права; 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и ли-

це овластено за потпишување на документите во име на 
останатите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката �не отворај�, како и бројот на јавниот повик. 
Тој не треба да содржи никаква ознака, со која би можел 
да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, Подрачна единица - 
Кочани, ул. �Никола Карев� бб, со назнака за Комисијата 
за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање 
во архивата на набавувачот, најдоцна за 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараните содржини во повикот, нема да се разгледуваат; 

- Секој понудувач учествува само со една понуда. 
Дополнително појаснување може да се добие во ПЕ - 

Кочани, на тел. 273-200, секој работен ден од 07-15 часот.  
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 7 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02) и член 33 од 
Статутот на ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ и Одлуката бр. 02-1747/1 од 27.03.2002 го-
дина, Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, Подрачна единица - Кочани, ул. 
�Никола Карев� бб, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, Подрачна единица - Кочани, ул. 
�Никола Карев� бб, Кочани, 

- Предмет на повикот број 3/2002 е изведба на објект 
за царинска служба (банка и шпедиција) и потпорен ѕид, 
на терминал �Делчево� - Делчево. 

Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 
сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на 
дејност со седиште во Република Македонија, согласно 
чле  42 од Законот за јавни набавки. н 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
- Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет 

на барањето, своето учество да го пријават со документа-
ција со која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност; 
- Економско-финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар - оригинал или копија заверена од нотар; 
- Потврда од управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-

ка за стечај или ликвидација, не постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар; 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изре-
чена мерка безбедност - забрана на вршење дејност не поста-
ро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена од нотар; 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 
за јавни набавки); 

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со наз-
начена вкупна инвестициона вредност, име на инвестито-
рот, како и мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите; 

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката; 
- Список на квалификувани работници за реализација 

на набавката; 
- Список на подизведувачи.  
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 

НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-

кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како и 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точ-
ка 2; 

- Потпишан и заверен договор за точно наведените об-
врски и права; 

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и ли-
це овластено за потпишување на документите во име на 
останатите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката �не отворај�, како и бројот на јавниот повик. 
Тој не треба да содржи никаква ознака, со која би можел 
да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, Подрачна единица - 
Кочани, ул. �Никола Карев� бб, со назнака за Комисијата 
за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање 
во архивата на набавувачот, најдоцна за 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето. 
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4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараните содржини во повикот, нема да се разгледуваат; 

- Секој понудувач учествува само со една понуда. 
Дополнително појаснување може да се добие во ПЕ - 

Кочани, на тел. 273-200, секој работен ден од 07-15 часот.  
Комисија за јавни набавки 

___________  
Врз основа на член 7 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02) и член 33 од 
Статутот на ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ и Одлуката бр. 02-1747/1 од 27.03.2002 го-
дина, Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, Подрачна единица - Кочани, ул. 
�Ни  Карев� бб, објавува кола 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, Подрачна единица - Кочани, ул. 
�Никола Карев� бб, Кочани, 

- Предмет на повикот број 4/2002 е изведба на покриена че-
лична рампа и метална ограда, на терминал �Делчево� - Делчево. 

Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 
сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на 
дејност со седиште во Република Македонија, согласно 
член 42 од Законот за јавни набавки.  

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
- Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет 

на барањето, своето учество да го пријават со документа-
ција со која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност; 
- Економско-финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар - оригинал или копија заверена од нотар; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-

ка за стечај или ликвидација, не постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар; 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изре-
чена мерка безбедност - забрана на вршење дејност не поста-
ро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена од нотар; 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 
за јавни набавки); 

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со наз-
начена вкупна инвестициона вредност, име на инвестито-
рот, како и мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите; 

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката; 
- Список на квалификувани работници за реализација 

на набавката; 
- Список на подизведувачи. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 

НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-

кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како и 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2; 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените об-

врски и права; 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и ли-

це овластено за потпишување на документите во име на 
останатите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката �не отворај�, како и бројот на јавниот повик. 

Тој не треба да содржи никаква ознака, со која би можел 
да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, Подрачна единица - 
Кочани, ул. �Никола Карев� бб, со назнака за Комисијата 
за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање 
во архивата на набавувачот, најдоцна за 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето.  

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараните содржини во повикот, нема да се разгледуваат; 

- Секој понудувач учествува само со една понуда. 
Дополнително појаснување може да се добие во ПЕ - 

Кочани, на тел. 273-200, секој работен ден од 07-15 часот.  
Комисија за јавни набавки 

___________  
И З В Е С Т У В А Њ Е 

Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
ги известува сите подносители на пријави на Ограничени-
от јавен повик бр. 1/2002 за прибирање на документација 
за претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација) без јавно отворање, објавен на 
17.01.2002 година во �Нова Македонија�, �Дневник� и 
�Службен весник на РМ� бр. 2/02  дека постапката се за-
пира и јавниот повик ќе се повтори во согласност со Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002). 

                                Агенција на Република Македонија 
                           за приватизација 

__________________________________________________ 
 
Врз основа на член 622 од ЗТД, Трговското друштво за 

производство промет и услуги КАПРИ ДОО екс-порт-
импорт Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 6 и Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало и услуги 
ОРМАН ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани-Студеничани 
на 19.03.2002 година, објавува  

 
ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ  

Член 1 
Учесници во спојување се: 
1. Трговското друштво за производство промет и услуги 

КАПРИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 6. 
2.Друштвото за производство трговија на големо и ма-

ло и услуги ОРМАН ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани, 
Студеничани. 

Член 2 
Спојувањето се врши со намера да се отворат можности 

за поголема ефикасност во работењето и намалување на 
трошоците при работата, постигнување поголемо 
производство и промет на поквалитетни производи и услуги. 

Целта на спојувањето е Друштвото ОРМАН ДООЕЛ 
преку спојувањето да го пренесе својот имот на пос-
тојното Трговско друштво КАПРИ ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 6. 

По завршувањето на постапката за спојување прес-та-
нува да постои правниот субјективитет на Друштвото 
ОРМАН ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани и истото се 
брише од трговскиот регистар. 

Правата и обврските настанати спрема трети лица во 
правниот промет до денот на спојувањето од Дру-штвото 
Орман ДООЕЛ ги презема Трговското друштво КАПРИ 
ДО  експорт-импорт Скопје. О 

Член 3 
Основачкиот влог на Друштвото ОРМАН ДООЕЛ во 

вредност од 158.100,00 денари во противвредност од 2.594 
ЕВРА со спојување се пренесуваат на КАПРИ ДОО, односно 
на содружниците од КАПРИ ДОО по половина, така што 
износот на пренесениот влог им дава право на учество во 
добивката на секој основач од КАПРИ ДОО по половина. 

Член 4 
Сметководствените операции ќе се сметаат за изврше-

ни во двете друштва по денот на објавата на планот за 
спојување во "Службен весник на РМ". 
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Член 5 С О Д Р Ж И Н А 

                                                                                 Страница  
387. Указ бр. 43 од Претседателот на Република 

Македонија........................................................ 1
388. Указ бр. 44 од Претседателот на Република 

Македонија........................................................ 1
389. Указ бр. 45 од Претседателот на Република 

Македонија........................................................ 1
390. Одлука за давање согласност на Одлуката за 

кредитно задолжување на ЈП за водостопан-
ство Лисиче за машинската опрема и дел од 
градежните објекти каде што ќе биде вгра-
дена опремата на браната со придружни об-
јекти Лисиче во Велес...................................... 1

391. Одлука за распределба на дел од вишоците 
на приходите над дозволеното ниво на пот-
рошувачка во 2001 година............................... 1

392. Одлука за прераспределба на дел од вишо-
кот на приходи на Заводот за вработување 
на Република Македонија по завршна смет-
ка за 2001 година.............................................. 2

393. Одлука за пренесување на правото на корис-
тење на материјално-технички средства........ 2

394. Одлука за давање концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минералната 
суровина - мермери на Г.Д за производство и 
истражување �Ларин Мрамор Компани� А.Д. 
експорт-импорт од Скопје, на локалитет во 
близина на с. Крстец, општина Прилеп.............. 2

395. Одлука за давање концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минералната 
суровина - мермери на Г.Д за производство и 
истражување �Ларин Мрамор Компани� А.Д. 
експорт-импорт од Скопје, на локалитетот 
�Ридон� кај с. Дабница, општина Прилеп......... 2

396. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на државниот инспекторат за живот-
на средина......................................................... 3

397. Решение за именување директор на Држав-
ниот инспекторат за животна средина........... 3

398. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на бирото за туризам............................ 3

399. Решение за именување на директор на биро-
то за туризам..................................................... 3

400. Решение за именување директор на нацио-
налниот безбедносен авторитет на Републи-
ка Македонија во НАТО контекст.................. 3

401. Решение за разрешување и именување член 
на Националната комисија за УНЕСКО на 
Република Македонија..................................... 3

402. Решение за разрешување од должноста др-
жавен секретар во Министерството за над-
ворешни работи................................................ 4

403. Решение за именување државен секретар во 
Министерството за надворешни работи......... 4

404. Решение за утврдување на јавен интерес за 
споменикот на културата �Куќа на Татарче-
ви� - Ресен......................................................... 4

405. Годишна програма за премер и катастар на 
недвижностите во 2002 година....................... 4

406. Решение за количествата на суров тутун во 
лист што ќе се произведуваат во 2002 година... 9

407. Решение за давање согласност на статутар-
ната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа - Тетово........................... 10

Планот за спојување ќе се достави до Основниот суд 
Скопје 1-Скопје, Регистарски уд. с

 
Член 6 

Со денот на уписот на статусната промена-спојување 
на двете друштва во трговскиот регистар, истовремено се 
врши бришење на поранешното друштво ОРМАН ДООЕЛ 
ув з-извоз с. Студеничани - Студеничани. о 

    ОРМАН ДООЕЛ                                  КАПРИ ДОО 
__________________________________________________ 

 
Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење на 

нотарските работи (�Службен весник на РМ� бр. 56/96 и 
25/98), Министерството за правда, распишува 

 
О Г Л А С 

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ  

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува 
следните услови: 

- да е дипломиран правник и 
- да има работно искуство исклучиво на правни работи 

најмалку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните доку-

менти до архивата на Министерството за правда ул. �Ди-
митрије Чупоски� бр. 9, Скопје: 

- диплома за завршен Правен факултет, 
- потврда со која ќе докаже дека има работно искуство на 

правни работи најмалку пет години и тоа со опис и попис 
спред Правилникот за систематизација на работните места, 

- уверение ако има положено правосуден испит, и 
- молба со задолжителна административна такса од 50 

денари и во која читко ќе бидат наведени личните генера-
лии, точна адреса, број на телефон, домашен и од работно-
то место, број на лична карта и единствен матичен број, 

- уплатница за исплатен износ. 
Секој кандидат треба да достави уплатница во износ 

од 6.500 денари, уплатени на жиро сметка на Министерс-
твото за правда, број 070 010 014 063 112 со назнака за по-
лагање на нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 
13, програма 11, на име на средства на Министерството за 
правда - Скопје со бројот на трезорската сметка на Народ-
на банка на Република Македонија - 1 000 000 000 63 095. 

Потребните документи (во оригинал или оригинално 
заверено кај нотар фотокопие) се поднесуваат во архивата 
на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот 
на полагање на испитот. 

Нотарскиот испит (писмен дел кој е елиминаторен) се 
закажува за: 

22 април  2002 година ..........................во 14 часот; 
20 мај  2002 година ..........................во 14 часот; 
03 јуни  2002 година ..........................во 14 часот; 
23 септември  2002 година ..........................во 14 часот; 
24 октомври  2002 година ..........................во 14 часот; 
25 ноември  2002 година ..........................во 14 часот; 
23 декември  2002 година ..........................во 14 часот. 
Терминот за устен испит се закажува дополнително. 
Испитот се одржува во просториите на Апелациониот 

суд Скопје. 
Министерството за правда, за денот на полагањето на 

поправниот испит, дополнително ќе ги извести кандидати-
те кои не покажале задоволителен резултат по еден пред-
мет, односно биле вратени на поправен испит. 

Кандидатите треба да се пријават за полагање на поп-
равниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на овој рок 
се закажува и датумот на полагањето на поправниот испит 
и притоа треба да приложат уплатница на износ од 
3250,00 денари, уплатени на жиро сметка на Министерс-
твото за правда 070 010 014 063 112, со назнака за полага-
ње на поправен нотарски испит, со карактеристичен број 
72 30 13, програма 11, на име на средства на Министерс-
твото за правда - Скопје и трезорска сметка на Народна 
бан  1 000 000 000 63 095. ка на Република Македонија                                                

                                                   Министерство за правда  

  

 
 
 
 
 

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

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  129-036,  117-460.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

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

 

 


	ЗА ПРИ�БИ�РА�ЊЕ НА ПО�НУ�ДИ
	МЕ�ША�ВИ�НИ ЗА ПОД�РУЖ�НИ�ЦА “Ѐ

