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496. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА 
 
Се поставува 
 

I 
Г-дин Коста Стоименовски, за вонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Македонија во Репуб-
лика Литванија, со седиште во Варшава. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
 Указ број 7    Претседател 

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

___________ 
497. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА  

СТОЛИЦА - ВАТИКАН 
 
Се отповикува 
 

I 
Г-дин Димитар Мирчев, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
при Светата Столица - Ватикан, со седиште во Љубља-
на. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
 Указ број 8    Претседател 

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

498. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА - ВАТИКАН 
 
Се поставува 

I 
Г-дин Иван Ангелов, за вонреден и ополномоштен 

амбасадор на Република Македонија при Светата Сто-
лица - Ватикан, со седиште во Рим. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
 Указ број 9    Претседател 

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

___________ 
499. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.05.2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД СИСТЕ-
МОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНАТА СТАНДАР-
ДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

(ISCED-97) 
 
1. Заради споредливост на статистичките податоци 

од системот на образованието во Република Македони-
ја со меѓународните статистички податоци од оваа об-
ласт, прибирањето, обработката и публикувањето на 
статистичките податоци за образованието во Републи-
ка Македонија ќе се врши и по ISCED- 97. 

2. Сведувањето на податоците од системот на обра-
зованието во Република Македонија со ISCED- 97 ќе се 
врши преку: 

- Дијаграм на образовните програми во системот на 
образованието во Република Македонија според 
ISCED- 97 и 

- Нумеричка листа на шифри на полиња на образо-
ванието во Република Македонија според ISCED- 97. 

3. Дијаграмот и нумеричката листа на шифри од 
точката 2 се составен дел на оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
Бр. 23-2401/2                       Претседател на Владата 

14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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500. 
Врз основа на член 81 став 4 од Законот за ветери-

нарното здравство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА 
ВОЗИЛАТА КОИ ВЛЕГУВААТ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
За извршената дезинфекција на возилата кои влегу-

ваат во Република Македонија, се плаќа надоместок 
според видот на возилото и тоа: 

 
1. За патнички возила 2,5 ЕУР или денарска против-

вредност. 
 
2. За минибуси, автобуси и товарни возила со но-

сивост до 10 тона 5 ЕУР или денарска противвред-
ност. 

 
3. За товарни возила со носивост повеќе од 10 тона 

7,5 ЕУР или денарска противвредност. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
     Бр. 23-2153/1                        Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

501. 
Врз основа на член 88, став  2 од Законот за врабо-

тување и осигурување во случај на невработеност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 37/97, 
25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.05.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутарната одлука за дополнување на Ста-
тутот на Заводот за вработување на Република Маке-
донија, бр. 03-510/2-1 од 12.04.2002 година, донесена 
од Управниот одбор на Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
12.04.2002 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-2163/1                       Претседател на Владата 

14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 
     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

502. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ 
�ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО 
СЕЛО ВЕЛЕШТА - ОПШТИНА ВЕЛЕШТА� 
 

Член 1 
За реализација на проектот �Изградба на фекална 

канализација во село Велешта-Општина Велешта� се 
доделуваат средства во износ од 17.500.000 денари. 
Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од сметката 
637, потставка 467114, Програма 12-Функција, раздел 
090.02 Министерство за финансии-функции на држава-
та опфатени во посебниот дел на Буџетот на Република 
Македонија за 2002 година. 

 
Член 2 

Средствата за оваа цел ќе се исплатат од страна на 
Министерството за финансии по доставени времени 
ситуации од страна на изведувачот за извршени работи 
и нивно заверување од страна на Министерството за 
транспорт и врски. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии за реа-
лизација на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр. 23-2386/1                      Претседател на Владата 
14 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

503. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за Агенци-

јата на Република Македонија за управување со сред-
ства (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
70/01), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  СТАТУТОТ  НА 
АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Агенцијата на Република Македо-
нија за управување со средства, донесен од Управниот 
одбор на Агенцијата на 10.10.2001 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
    Бр. 23-6155/1                      Претседател на Владата 
8 мај 2002 година                    на Република Македонија, 

   Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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И С П Р А В К И 
 
Секторот за управно-стручни и кадровски работи 

во Владата на Република Македонија во Решението на 
Владата на Република Македонија бр. 17-2303/1 од 23 
април 2002 година, објавено во Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 31/2002) ја дава следната  

 
И С П Р А В К А 

 
- наместо �Мусадик Беќири� треба да стои �Садик 

Беќири�. 
Сектор за управно-стручни 
       и кадровски работи 

___________ 
 
Секторот за управно-стручни и кадровски работи 

во Владата на Република Македонија во Решението на 
Владата на Република Македонија бр. 17-2193/2 од 23 
април 2002 година, објавено во Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 31/2002) ја дава следната  

 
И С П Р А В К А 

 
- наместо �се именува Александар Ставрев, дипл. 

земјоделски инженер�, треба да стои �се именува 
Александар Ставров, земјоделски инженер�. 

 
Сектор за управно-стручни 
       и кадровски работи 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителот 
Февзие Ибраим од Скопје, против тужениот Зубел Џе-
маил, со непознато место на живеење и престојување. 
Со оглед да тужениот има непознато живеалиште и 

престојувалиште судот го повикува во рок од 15 дена 
по објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да 
земе учество во судската постапка. Во спротивно, су-
дот ќе му постави привремен застапник согласно член 
78 став 2 точка 4 од ЗПП, од редот на адвокатите ре-
гистрирани во Адвокатска комора на РМ, кој ќе биде 
назначен со решение од Центарот за социјални работи 
на град Скопје. 
Поставениот привремен застапник ќе го застапува 

тужениот во постапката се додека тужениот или него-
виот полномошник не се јави пред судот и да ги презе-
ме дејствијата како тужено лице. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П.бр. 517/02. 

                           (13990) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужите-

лот Џемал Куртиши од с. Лопате, против тужената Кај-
мете Куртиши моминско Зендиљи, родена 8.12.1974 го-
дина од татко Невзад и мајка Џемиље Зендељи, за раз-
вод на брак. 
Со оглед за тужената судот е известен од МВР-СВР 

Куманово, дека истата живее во с. Лопате, а истата таму 
не живее се враќаат неуредни доставници, тоа на туже-
ната Кајмете Куртиши за привремен застапник и се наз-
начува адвокат Јордан Серафимовски од Куманово. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во 
оваа постапка се додека тужената во оваа постапка или 
нејзиниот полномошник не се појави пред судот, однос-
но додека Центарот за социјални работи не ќе го извести 
судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.бр. 29/2002. 

                           (14042) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, по тужба на 

тужителката Џемаиљи Фетије од село Долно Свиларе, 
Скопје, застапувана од полномошник адвокат Владо 
Марковски од Скопје, против тужениот Џемаиљи Бер-
зат со непозната адреса на живеење во Република 
Шведска, се води постапка за развод на брак. 
Судот со решение IX. П. бр. 594/02 од 14.05.2002 го-

дина, на тужениот Џемаиљи Берзат согласно член 78 
став 2 точка 4 од ЗПП му назначи привремен застапник 
за да ги штити неговите интереси во постапката и тоа 
адвокат Сашо Тасевски од Скопје ДТЦ Мавровка л.ц. 
кат III канцеларија 6. 
Се повикува тужениот Џемаиљи Берзат да се јави во 

судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок туже-
ниот Џемаиљи Берзат и неговиот полномошник не се 
јават во судот, истиот се предупредува дека назначени-
от привремен застапник адвокат Сашо Тасевски, од 
Скопје, ќе го застапува тужениот во постапката се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се поја-
ват пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX. П.бр. 

549/02.                (13982) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е вонпроцесна постапка по 

предлог на предлагачите Снежана Јовановска и други 
преку адвокат Владо Петров од Скопје, према против-
никот Стефка Добелхамер од Скопје, сега со непозната 
адреса на престојување во странство за физичка делба 
на заеднички недвижен имот. 
Согласно одредбите на член 135 од ЗПП се повикува 

противникот Стефка Добелхамер од Скопје, да во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот се јави во овој 
суд или ја достави својата точна адреса на живеење или 
престојување како би можело да се постапува по пред-
логот. Во спротивно, на нејзин трошок судот ќе и наз-
начи привремен застапник овластен за примања на 
писмена како и за водењето на оваа вонпроцесна пос-
тапка се до нејзиното појавување во суд. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. ВПП.бр. 

52/02.                (13987) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ  

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Во судскиот регистар на политички партии под Рег. 

бр. 116 се запишува политичката партија ПАРТИЈА 
НА ЗЕЛЕНИТЕ, со седиште во Скопје, на ул. �Козле� 
бр. 16 б. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 26.04.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П.П. бр. 

19/02.                  (13215) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 714/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01001590, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на одлуки за именување и разрешува-
ње на Надзорен одбор на Акционерското друштво за 
електротехника, електроника и автоматика �МИКРОН� 
Прилеп, Прилеп, ул. �Крушевско Џаде� бб. 
Запишување на одлуките за разрешување и имену-

вање на членовите на Надзорниот одбор, согласно за-
писникот од вонредното собрание, одржано на 
05.10.2001 година во Прилеп, заведено под бр. 02-1113. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

714/2002.                                                             (14005) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 715/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 01001590, го запиша во трговскиот ре-
гистар уписот на одлуки за именување и разрешување 
на Управен одбор и застапник на Акционерското друш-
тво за електротехника, електроника и автоматика �МИК-
РОН� Прилеп, Прилеп, ул. �Крушевско Џаде� бб. 
Запишување на одлуките за разрешување и имену-

вање на членовите на Управниот одбор и за промена- 
именување на претседател и членови на Управен од-
бор, согласно записникот од Годишното собрание на 
акционери, одржано на 07. 50.2002 година.  
Се брише овластениот застапник Боцески Златко. 

Се запишува Николоски Звонко-претседател на Упра-
вен одбор. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

715/2002.                                                             (14006) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 634/2001 од 12.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001892?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија Маком-Треф ДОО ул. 
�Ленинова� бр. 41, Радовиш. 
Содружникот на друштвото за трговија Маком-

Треф ДОО Радовиш врши зголемување на својот осно-
вен влог во пари во износ од 47.000,00 евра. Со зголе-
мувањето основниот влог на содружникот Бојаџиева 
Олгица изнесува 52.130.00 евра, а вкупниот износ на 
основната главница на друштвото изнесува 57.181,00 
евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

634/2001.                                                                  (13780)        
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 320/2002 од 04.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002624?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство и промет Бела-М ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Берово ул. �Јуриј Гагарин� бб, 
Берово. 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 799/01 од 14.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003800?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалувањето на главницата и кон-
верзија на влогот на Друштвото за производство и тр-
говија Макпромет ад Штип ул. �Ванчо Прќе� бр. 119, 
Штип. 
Упис на намалување на основната главница за из-

нос од 1.559.602 ДЕМ или 48.597.200,00 денари со тоа 
што намалената основна главница сега изнесува 
5.999.300 ДЕМ или 186.987.000,00 денари и конверзија 
на вредноста на основната главница од 5.999.300 ДЕМ 
во 3.067.442 евра или 186.987.000,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

799/2001.                                                                  (13781)        
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 145/02 од 27.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 0300-2213?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемување и конверзија на основ-
ната главница на Друштвото за производство, услуги и 
трговија Ицо - Комерц увоз-извоз ДОО Пробиштип. 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 295/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005113?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство, трговија и услуги 
АЛУМИНА-ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. �Го-
це Делчев� бр. 46. 
Зголемување на основна главница на друштвото за 

741.995,00 денари односно 12.136,00 евра. Зголемената 
основна главница на друштвото изнесува 1.268.995,00 
денари односно 20.636,00 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

295/2002.                                                                  (13783)        

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 333/02 од 20.04.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 03006310?-3-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за угостителство, трговија и туризам Сан Нико 
ДОО Пробиштип, ул. �Јордан Стојанов� бр. 2. 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 338/2002 од 28.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009666?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник, зго-

лемување на основната главница и конверзија на Тр-
говското друштво за вработување на инвалидни лица 
за производство и услуги ИНДУС-ПЛАСТИК ДОО 
увоз-извоз Св. Николе ул. �Индустриска� бб. 
Кон Трговското друштво за вработување на инвалид-

ни лица за производство и услуги ИНДУС-ПЛАСТИК 
ДОО увоз-извоз Св. Николе, пристапува: Трговско 
друштво за вработување на инвалидни лица за произ-
водство и услуги ИНДУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул. �Босна и Херцеговина� бр. 55, Скопје. 
Основната главница се зголемува од 159.000,00 дена-

ри или 2.600,00 евра на 20.722.210,00 денари или 
339.923,00 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

338/2002.                                                                  (13786)        
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 317/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001817?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главница 
на Друштвото за трговија и услуги Нишелектро ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. �Велко Влаховиќ� бр. 37, Св. Николе. 
Досегашната основна главница 4.276.246,00 денари 

се зголемува за 1.100.000 денари. 
Вкупно основната главница изнесува 5.376.246,00 

денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

317/2002.                                                                  (13788)        
___________ 

 

Друштвото за производство и промет Бела-М ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Берово  врши намалување на ос-
новната главница за износ од 116.649 ЦХФ (швајцар-
ски франци) или 3.837.752,00 денари. По намалување-
то, вкупниот износ на основната главница изнесува 
191.593 ЦХФ (швајцарски франци) или 6.345.000,00 де-
нари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

320/2002.                                                                  (13789)        
___________ 

 

Упис на зголемување на основната главница за из-
нос од 2.834 евра или 172.732,00 денари со што основ-
ната главница изнесува 7.992 евра или 517.777,00 дена-
ри. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

145/2002.                                                                  (13790)        
___________ 

 

Се врши зголемување на основната главница. Сод-
ружникот Димитар Петров од Скопје, ул. �Чедомир 
Кантарџиев� бр. 11а, со досегашен влог од 240.000,00 
денари во противвредност од 4.066 ЕУР, го зголемува 
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основниот влог со нов влог од 1.492.800,00 денари во 
противвредност од 24.472 ЕУР, или вкупен влог 
1.740.800,00 денари во противвредност од 28.538 ЕУР. 
Чедо Петров од Пробиштип, ул. �Јаким Стојков� 

бр. 42/15, досегашен влог од 31.000,00 денари во про-
тиввредност од 580 ЕУР. 
Игор Петров од Пробиштип, ул. �Браќа Миладино-

ви� бр. 15, досегашен влог од 31.000,00 денари во про-
тиввредност 508 ЕУР. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

333/2002.                                                                  (13791)        
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 341/02 од 28.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009769?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на главницата на 
Друштвото за транспорт, трговија и услуги увоз-извоз 
ЈУЛИЈА-ТРЕЈТ ДООЕЛ Струмица ул. �Маршал Тито� 
бр. 111. 
Се врши зголемување на главницата на друштвото 

со преземање на нов основен влог од страна на единс-
твениот содружник Крмзов Ристо од Струмица. 
Досегашната главница на износ од: 162.938,00 дена-

ри, се зголемува за износ од: 3.901.000,00 денари, па 
сега главницата на друштвото изнесува: 4.063.938,00 
денари или во противвредност на: 67.350 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

341/2002.                                                                  (13792)        

Дејности: 17, 17.1, 17.11, 17.15, 17.17, 17.2, 17.21, 
17.25, 17.3, 17.30, 17.4, 17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.52, 
17.53, 17.54, 17.6, 18.2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50, 
50.1, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52, 52.1, 
52.11, 52.12, 52.2, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.60, 74.70, 74.61, 74.82, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, увоз-извоз со складирање, увоз на опрема под за-
куп-лизинг, малограничен промет со соседните земји. 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 351/02 од 01.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001882?-3-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-Прециз 
ДОО Штип, ул. �Железничка� бр. 95, Штип. 
Содружникот Моневски Тони од Штип вложува но-

ви 99.810 евра или 6.102.337,00 денари основни сред-
ства согласно проценка од овластен судски процени-
тел. 
Новата зголемена основна главница на друштвото  

сега изнесува 386.146 евра или 23.568.877,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

351/2002.                                                                  (13793)        
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 118/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008955?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник, 
трансформација на ДООЕЛ и зголемување на основна-
та главница на Друштвото за производство, промет и 
услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, 
ул. �Индустриска� бб. 
Пристапува ЛУЕНА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД Нико-

зија Кипар со влог од 3.302.343,48 евра или 
201.101.203,00 денари. Основната главница се зголему-
ва од 264.416 евра или 16.117.000,00 денари на 
3.566.764,48 евра или 286.069.103,00 денари. 
Друштво за производство, промет и услуги ИМО-

БИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДООЕЛ Свети Николе, ул. �Ин-
дустриска� бб, се трансформира во Друштво за произ-
водство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ 
ДОО Свети Николе, ул. �Индустриска� бб. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

118/2002.                                                                  (13794)        
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 304/2002 од 27.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009290?-3-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнителното вложување и зголе-

мување на основната главница на Друштвото за произ-
водство, услуги, транспорт, угостителство и трговија 
увоз-извоз Сабрина-Транс ДОО Радовиш, ул. �Дојран-
ска� бр. 8. 
Се зголемува основната главница на друштвото за 

4.000 евра односно 244.000,00 денари, така да сега 
вкупно изнесува 17.850 евра односно 1.088.900,00 де-
нари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

304/2002.                                                                  (13795)        
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 2945/99 од 28.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006845?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД и трансфор-
мација согласно ЗТПОК на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги Југотекс а.д. Струмица, ул. �Го-
це Делчев� бр. 58. 

Неограничени овластувања. Потполна одговорност. 
Љупчо Георгиев - претседател на УО со неограничени 
овластувања. 
Основна главница на друштвото 5.000.000 ДЕМ 

или 155.000.000,00 денари. Вкупно 73.529 акции од 
кои: 71.838 обични, 1.691 приоритетни. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

2945/1999.                                                                (13971)        
___________  

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 14/02 од 14.03.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-145-0, го запиша во трговскиот регистар усог-
ласувањето на Јавната  установа за деца - Детска гра-
динка �Павлина Велјанова� Кочани, ул. �9-ти мај� бб. 
Усогласување на организацијата, работењето и ак-

тите на Работна организација за згрижување, воспиту-
вање и образование на деца од предучилишна возраст 
�Павлина Велјанова� Кочани, ул. �9-ти мај� бб, со од-
редбите од Законот за заштита на децата со назив: Јав-
на установа за деца - Детска градинка �Павлина Велја-
нова� Кочани, ул. �9-ти мај� бб. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр .  

14/2002.                                                                    (13972)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2787/2002 од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035386?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар конверзијата во ЕВРА, промена на 
управителот на Друштвото за трговија, инженеринг и 
градежништво ПАКОМ 2000 ДОО Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 18/3. 
Конверзија на основната главница во ЕВРА. 
Се брише: Крстев Вањо - управител без ограничу-

вања. 
Се запишува: Кацаров Звонко - управител без огра-

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

2787/2002.                            (13572) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2044/2002 од 8.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006438?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапување, пристапување на сод-
ружник, промена на назив, зголемување на основен 
влог и конверзија на основен влог на Друштвото за тр-
говија и услуги ВАКАВ ДОО експорт-импорт ул. �Х.Т. 
Карпош� бр. 11, с. Трубарево. 
Од друштвото истапува содружникот Катарина 

Шулајковска Јанашлиева, а својот влог во друштвото 
му го отстапува на содружникот Дуко Трајановски. 
Кон друштвото пристапува содружникот Деска Па-

невска. 
Се менува називот на друштвото. 
Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за тр-

говија и услуги ВАКАВ ДОО експорт-импорт с. Труба-
рево. 
Се зголемува основниот влог на друштвото за износ 

од 15.800,00 денари или 259,00 ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2044/2002.                            (13573) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1066/2002 од 22.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027037?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар промена на фирма, содружник, пре-
нос на удел и конверзија на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги ЕУРОБОСС-92 Фери-
де и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Живко Брај-
ковски� бр. 6, Скопје - Чаир. 
Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 

за производство, трговија и услуги ЕУРОБОСС-92 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Живко Брајковски� 
бр. 6, Скопје - Чаир. 
Истапува содружникот Фериде Ламалари Исуфи од 

Скопје, а пристапува содружникот Мухамед Ламалари 
од Скопје.  
Се врши пренос на уделот и конверзија на основна-

та главница од ДЕМ во ЕВРА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1066/2002.                            (13543) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2921/2002 од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041015?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапување на содружник, пренос на 
удел на Друштвото за транспорт, трговија и услуги 
КАРГО ПРЕВОЗ СПЕДИТИОН ДОО увоз-извоз Ва-
ландово, ул. �Димитар Гунов� бр. 26, с. Јосифово Ва-
ландово. 
На ден 19.04.2002 година истапил Атанасов Бранко.  
Се зголемува главнината за 3.233.700,00 денари или 

52.967 ЕВРА.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2921/2002.                            (13544) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2988/2000 од 29.10.2001 година, во регистар-
ската влошка, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејност и усогласување со НКД на 
ГИПС И ГИПСЕНИ ПРЕФАБРИКАТИ �КНАУФ-РА-
ДИКА� А.Д. ул. �8 Септември� бб, Дебар. 
Дејноста се проширува со: 28.00, 28.11, 28.12, 

28.72, 28.73. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2988/2000.                            (13545) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2555/2002 од 7.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02003238?-4-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар промена на фирма, конверзија на Тр-
говското друштво за производство и промет на стоки и 
услуги ТРГОЈУГ, АД увоз-извоз Скопје, ул. �III Маке-
донска бригада� бр. 48-а. 
Промена на системот на управување од двостепен 

во едностепен, адресата, дополнување на називот - 
фирмата, конверзија на основачкиот влог од ДЕМ во 
ЕВРА, проширување на дејноста. 
Се брише Дигаловски Васко, а се запишува Лалов-

ска Славица, извршен директор на Одборот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2555/2002.                            (13546) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1831/2002 од 11.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02015377?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар промена на капиталот на Друштвото 
за производство и трговија на крзно и крзнени произ-
води �ДИМКО МИТРЕВ� А.Д. увоз-извоз Велес, ул. 
�Димко Најдов� бр. 94, Велес. 
Промена на структурата на капиталот: Друштво за 

производство и трговија на крзно и крзнени производи 
�ДИМКО МИТРЕВ� А.Д. увоз-извоз Велес, ул. �Димко 
Најдов� бр. 94. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1831/2002.                            (13547) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3180/2001 од 15.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-0200183-002-09, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејност на Јавното 
претпријатие за поштенски сообраќај �Македонска 
Пошта� ц.о. - Скопје, Подружница - Главен центар за 
поштенски сообраќај Скопје 2 - Пошта Скопје 2, ул. 
�Никола Карев� бб, - Скопје. 
Во внатрешен промет се проширува дејноста: про-

дажба на судски марки и вредносници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3180/2001.                            (13548) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3176/2001 од 15.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-0200183-007-01, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејност на Јавното 
претпријатие за поштенски сообраќај �Македонска 
Пошта� ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за региона-
лен поштенски сообраќај Гостивар - Пошта Гостивар, 
ул. �Илинденска� бр. 35 - Гостивар. 
Во внатрешен промет се проширува дејноста: про-

дажба на судски марки и вредносници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3176/2001.                            (13549) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3188/2001 од 15.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-0200183-014-09, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејност на Јавното 
претпријатие за поштенски сообраќај �Македонска 
Пошта� ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за региона-
лен поштенски сообраќај Кочани - Пошта Кочани, ул. 
�Маршал Тито� бб, - Кочани. 
Во внатрешен промет се проширува дејноста: про-

дажба на судски марки и вредносници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3188/2001.                            (13550) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3184/2001 од 15.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-0200183-012-09, го запиша во тргов-
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скиот регистар проширувањето на дејност на Јавното 
претпријатие за поштенски сообраќај �Македонска 
Пошта� ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за региона-
лен поштенски сообраќај Струмица - Пошта Струмица, 
бул. �Маршал Тито� бр. 22, - Струмица. 
Во внатрешен промет се проширува дејноста: про-

дажба на судски марки и вредносници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3184/2001.                            (13551) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2767/2002 од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043824?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на МКС-Македонско трговско друштво за сертифи-
кација и оценување ДОО Скопје Скопје, ул. �Желево� 
бр. 1-4/11. 
Зголемување на основната главница со преземање 

на нов основачки влог од содружникот Веле Темелко-
ски, за износ од 6.000,00 денари или 98,44 ЕВРА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2767/2002.                            (13552) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3057/2002 од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02039551?-4-04-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на измена на Стату-
тот на Стопанска банка АД Скопје, ул. �11 Октомври� 
бр. 7. 
Запишување на измена на Статутот на: Стопанска 

банка АД Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 7. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3057/2002.                            (13553) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3058/2002 од 8.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02039551?-4-04-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на Одлуката за нама-
лување на основната главница на Стопанска банка АД 
Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 7. 
Запишување на Одлуката за намалување на основ-

ната главница и запишување на извршено намалување 
на основната главница на Стопанска банка АД Скопје, 
ул. �11 Октомври� бр. 7. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3058/2002.                            (13554) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 785/2002 од 4.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02015577?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар промена на назив, содружници, зголе-
мување на основната главница на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЏАКАРТА-ММ експорт-им-
порт Ацо и други ДОО бул. �Климент Охридски� бр. 
34/1, Скопје. 
Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за производство, трговија и услуги ЏАКАРТА-ММ 
експорт-импорт ДОО бул. �Климент Охридски� бр. 
34/1, Скопје. 
Во друштвото пристапуваат содружниците Андон 

Дудулоски од Струга и Вилетка Дудулоска од Струга, 
а истапуваат содружниците Ацо Дудулоски од Струга 
и Жаклина Серафимова од Скопје со Одлука од 
14.01.2002 година. 
Основната главница се зголемува и изнесува 

7.544.700,00 денари или 123.732,00 ЕУР. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

785/2002.                            (13555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2688/2002 од 24.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023711?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемување на основната главница 
и промената на управителот на Друштвото за произ-
водство и трговија БИГ СОЛД увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Радишанска� бр. 106. 
Се врши зголемување на основната главница за из-

нос од 3.145.500,00 денари. 
Се запишува новиот управител Милан Мицев упра-

вител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2688/2002.                            (13556) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2534/2002 од 5.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025884?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемување на основната главница 
и конверзија на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ИГМА Маргарета ДООЕЛ Скопје ул. �Иво Ло-
ла Рибар� бр. 72-б/27. 
Се запишува зголемување на основната главница и 

конверзија од ДЕМ во ЕВРА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2534/2002.                            (13557) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4234/2001 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004368?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширување на дејноста и зголему-
вање на основната главница на Друштвото за произ-
водство и трговија БИБО-КОМЕРЦ Данчо ДООЕЛ 
увоз-извоз Велес, ул. �Јане Сандански� бр. 34. 
Дејноста се проширува со: 01.21, 01.22/1, 01.23, 

01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.87, 
63.12. 
Основачот Данчо Лазов го повлекува од друштвото 

основачкиот влог комората за одржување и замрзнува-
ње од 35 м-кубни со вредност од 24.000 ДЕМ што во 
денари изнесува 744.000,00 денари. 
Основната главница е зголемена и сведена на 

37.380 Евра што изразено во денарска противвредност 
на Еврото на Европската унија по средниот курс на На-
родната банка на Република Македонија изнесува 
2.280.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4234/2001.                            (13558) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2348/2002 од 25.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02031821?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар промена на фирма, содружник, пре-
нос на удел, зголемување на основната главница и кон-
верзија на Друштвото за трговија, транспорт и услуги 
ТАУЛ-КОМПАНИ Муса и др. ДОО експорт-импорт, 
Брвеница, с. Радиовце. 
Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за трго-

вија, транспорт и услуги ТАКИ-КОМПАНИ ДОО ек-
спорт-импорт, Брвеница, с. Радиовце. 
Истапува содружникот Муса Зибери, а пристапува 

содружникот Мерсел Зибери, се врши пренос на уде-
лот, зголемување на основната главница и конверзија 
од ДЕМ во ЕВРО. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2348/2002.                            (13559) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2140/2002 од 17.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02005276?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемување на основната главница 
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на Трговското друштво за внатрешен и надворешен 
промет КОМПРАД Владо ДООЕЛ Скопје, ул. �Мајков-
ски� бр. 26. 
Основната главница се зголемува за 311.431 ЕВРА 

или 19.003.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2140/2002.                            (13560) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2519/2002 од 15.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02029122?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемување на основната главница 
и конверзија на Друштвото за трговија и услуги НИП-
ПОН АВТО, Иван и др. ДОО извоз-увоз Скопје, ул. 
�Првомајска� бр. 10, Скопје. 
Се врши зголемување на основната главница и кон-

верзија од ДЕМ во ЕВРА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2519/2002.                            (13562) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4433/2001 од 20.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033449?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемување на основната главница 
на Трговското друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство на средства за хигиена МАКИТАЛ 
ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул. �Христо Смирненски� 16. 
Со Одлука на содружникот на Друштвото основна-

та главница се зголемува за износ од 1.625.900,00 дена-
ри или 52.448 ДЕМ или 26.896 ЕВРА. 
Вкупниот износ на главницата изнесува 

1.784.000,00 денари или 57.548 ДЕМ или 29.511 ЕВРА. 
Со одлука на управителот за конверзија на износот 

на основната главница е извршено нејзино конвертира-
ње и таа гласи: 1.784.000,00 денари или 57.548 ДЕМ 
или 29.511 ЕВРА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4433/2001.                            (13563) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2169/2002 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004552?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалување на основната главница 
на Друштвото за производство, промет и услуги МИ-
НАСТАРТ Ѓорѓи и Гордана ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �Елисије Поповски� бр. 43, Скопје. 
Се врши намалување на основната главница за из-

нос од 154.800,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2169/2002.                            (13564) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3091/2001 од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 4-02000184-000-09, го запиша во тр-
говскиот регистар проширување на дејност на Акцио-
нерското друштво за телекомуникации МАКЕДОН-
СКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје, ул. �Орце Нико-
лов� бб, Скопје. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-

рува со: други активности на телекомуникациската деј-
ност и други активности поврзани со телекомуника-
циската дејност 74.20/3, 22.31, 45.31, 45.34, 51.43, 
52.45, 52.72, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 
74.60. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3091/2001.                            (13615) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2646/2002 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-0200183?-015-09, го запиша во тр-

говскиот регистар промена на лице овластено за заста-
пување на Јавното претпријатие за поштенски сообра-
ќај �Македонска Пошта� ц.о. - Скопје, Подружница - 
Центар за регионален поштенски сообраќај Тетово - 
Пошта Тетово, бул. �Илинден� бб, - Тетово. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

и тоа:  
Се брише: Ејуп Муртезани - раководител на Под-

ружница, без ограничување. 
Се запишува: Љика Пајазит - раководител на Под-

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

2646/2002.                            (13728) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1242/2002 од 7.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 7-0200183-008-09, го запиша во трговски-
от регистар промена на лице овластено за застапување 
на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај �Маке-
донска Пошта� ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за 
регионален поштенски сообраќај Куманово - Пошта Ку-
маново, ул. �11-ти Октомври� бб, - Куманово. 
Се брише: Веби Исмаили - раководител на Подруж-

ница, без ограничување. 
Се запишува: Шабан Муслију - раководител на 

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

1242/2002.                            (13726) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2361/2002 од 23.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 4-02000455-000-01, го запиша во тр-
говскиот регистар промена на лице овластено за заста-
пување на Промет и услуги ТУТУН АД Скопје, ул. 
�Кочо Рацин� бр. 97. 
Се бришат досегашните извршни директори Ми-

лош Буцевски и Кирил Бошков, а се запишуваат новите 
извршни директори Томислав Таневски и Пандо Кос-
товски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2361/2002.                            (13732) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 489/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008379?-4-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намеруваното намалување на основ-
ната главница на Друштвото за производство, трговија 
и услуги Пирин Комерц ДООЕЛ експорт-импорт Дел-
чево, ул. �Методи Митевски Брицо� бр. 15, Делчево. 
Упис на намеруваното намалување на основната 

главница за износ од 772.300 евра или 47.074.700,00 де-
нари, со тоа што основната главница на друштвото ќе 
изнесува 187.800 евра или 11.447.500,00 денари. 
Друштвото Пирин Комерц ДООЕЛ Делчево објаву-

ва дека е согласно, врз основа на барање на доверите-
лите да им го исплати побарувањето или да им даде га-
ранција. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

489/2002.                                                             (14004) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 8/2000 од 28.03.2002 година, стечајната постап-
ка над должникот Македонка Енергетика АД Штип, 
привремено се запира. 
Одборот на доверители да формира Управен одбор 

како орган на управување и ги определи лицата на кои 
и го доверува организирањето и застапувањето на 
должникот. 
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Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена да до-

несе програма за финансиска и сопственичка транс-
формација и да ја достави до судот. 
Од Основниот суд во Штип.                            (14135)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

224/1995 од 24.05.1995 година над должникот ДОО 
�Карномак� од Битола, отвори стечајна постапка, но не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (13090) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 19/2002 од 12.04.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија, транспорт и услуги �Серџо� ДОО увоз-извоз од 
Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (13091) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 24/2002 од 12.04.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија, транспорт, угостителство и услуги 
�ПРЕГЕЛ�-Шаќир ДООЕЛ експорт-импорт од Гости-
вар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (13092) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 30/2002 од 19.04.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Трговија на мало 
ЖУПАНИ Авни Фазли Илјази ТП од с. Србиново, гос-
тиварско, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (13093) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 23/2002 од 12.04.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија, производство и услуги �Ре-текс� експорт-импорт 
ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (13094) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 28/2002 од 19.04.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги БОН 
АМИ Зифер и др. ДОО увоз-извоз од Гостивар, со се-
диште во с. Србиново, но истата не се спроведува пора-
ди немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (13095) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 17/2002 од 26.04.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, трговија и услуги експорт-импорт �Зебра-1� 
ЦО од с. Чегране, гостиварско, но истата не се спрове-
дува поради немање на имот, па отворената стечајна 
постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (13096) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 45/2002 од 29.04.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Зоки-транс Иљачев Љупчо Зоран ТП од 
Струмица, со жиро сметка 41300-601-70931 што се во-
ди при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (13097) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 809/1996 од 01.04.2002 година, 

стечајната постапка над стечајниот должник АДМС 
ЗИК �Струмица� ДОО �Струмичко поле� с. Василево, 
привремено запрена, со решение Ст. бр. 809/1996 од 
25.03.1999 година, продолжува. 
За стечаен управник се определува Шеќерџиев Дра-

ган, дипл. правник. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (13099) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 35/2001 од 08.05.2002 година, отвори стечајна 
постапка над должникот ПТП за промет на големо и ма-
ло �Деликатес� Кочани, со седиште на ул. �29-ти Ноем-
ври� бр. 4, Кочани, со регистарска влошка бр. 1-743-0 
при Основниот суд во Штип, со жиро сметка бр. 40400-
601-4291 при ЗПП-Кочани, но истата не ја спроведе по-
ради немање имот на должникот и ја заклучи. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (13101) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 41/2001 од 08.05.2002 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производство 
на конфекција и промет �Конфекција-Деликатес� ек-
спорт-импорт ДОО Кочани, со седиште на ул. �Штипски 
пат� бб, Кочани, со регистарска влошка бр. 1-2193-0 при 
Основниот суд во Штип, со жиро сметка бр. 40400-601-
8105 при ЗПП-Кочани, но не ја спроведе поради немање 
на имот на должникот и истата ја заклучи. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (13102) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 35/2002 од 07.05.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за градежништво, техника и електротехника 
�Термо-техника� ЦО од с. Чегране, гостиварско, но ис-
тата не се спроведува поради немање на имот, па отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (13139) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 22/2002 од 08.05.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за внатрешна и 
надворешна трговија, услуги и производство �Импре-
сија�-М-Комерц ц.о. ул. �Тоде Думба� бр. 78-7, со ис-
тото решение е заклучена стечајна постапка над Прет-
пријатието за внатрешна и надворешна трговија, услу-
ги и производство �Импресија�-М-Комерц ц.о. ул. �То-
де Думба� бр. 78-7. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија што се води  
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (13194) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 86/2002 од 13.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �ВАСИЛ КОМЕРЦ� 
Ванчо ДООЕЛ, со седиште на ул. �Димитрија Чупов-
ски� 32-Б, со жиро сметка бр. 40100-601-402001 и број 
на регистарска влошка 02008172?-8-01-000 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за производство, трговија и услуги 
�ВАСИЛ КОМЕРЦ� Ванчо ДООЕЛ, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (13198) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 117/2002 од 03.04.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �ПАРТНЕР ТТ� ДОО-Скопје, со седиште 
на ул. �Мечкин Камен� бр. 42 и жиро сметка 40120-
601-309963 и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Трговско претприја-
тие �ПАРТНЕР ТТ� ДОО-Скопје, со седиште на ул. 
�Мечкин Камен� бр. 42 и жиро сметка 40120-601-
309963, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (13221) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 166/2002 од 13.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП �ЧЕЛО� 
Фуат Јусуф Лединиќ, со седиште на бул. �Македонско 
Косовска бригада� бр. 3/51, со жиро сметка бр. 300000 
000189477, како и број на регистарска влошка 0200366 
6?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечај-
на постапка над должникот ТП �ЧЕЛО� Фуат Јусуф 
Лединиќ, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (13203) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 65/2001 од 02.04.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за градежниш-
тво, угостителство и трговија �Соби Комерц� увоз-из-
воз ЦО Куманово, ул. �Тодор Велков� бр. 1-4-2 и жиро 
сметка 40900-601-22769 при Агенција за блокирани 
сметки и девизна сметка 40900-620-16-25730651 при 
КИБ Куманово, со број на регистарска влошка 1323-19-
0-0-0 и Срег. бр. 754/93 од 17.02.1993 година на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение е заклучена стечајна постапка 

над Претпријатието за градежништво, угостителство и 
трговија �Соби Комерц� увоз-извоз од Куманово, ул. 
�Тодор Велков� бр. 1-4-2 и жиро сметка 40900-601-
22769 при Агенција за блокирани сметки. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (13287) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 51/2002 од 02.04.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над Друштвото за трговија и услуги 
�Лугина� Авдији Сулејман ДООЕЛ Липково с. Липко-
во-Липково, со жиро сметка 40900-601-20299 при 
Агенција за блокирани сметки и број на регистарска 
влошка 02015466?-8-01-000 и Трег. бр. 240/99 од 
10.06.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение е заклучена стечајна постапка 

над Друштвото за трговија и услуги �Лугина� Авдији 
Сулејман ДООЕЛ Липково с. Липково-Липково, со жи-
ро сметка 40900-601-20299 при Агенција за блокирани 
сметки на РМ. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (13289) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 131/2002 од 14.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет и услуги �ЛАРОШ� увоз-извоз ДОО Скопје, 
со седиште на ул. �Крсте Асенов� бр. 7/2-9, со жиро 
сметка бр. 40100-601-103379 и регистарска влошка 1-
15130-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
и услуги �ЛАРОШ� увоз-извоз ДОО од Скопје, се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (13470) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 140/2001 од 13.05.2002 
година, се запира стечајната постапка отворена над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги �ОДИ-
СЕЈ� Скопје, со седиште на кеј �13-ти Ноември� бб и 
жиро сметка бр. 40100-601-57343 при Агенција за бло-
кирани сметки, со решение на овој суд Ст. бр. 140/2001 
од 30.01.2001 година, поради тоа што не постои имот 
што влегува во стечајната маса. 
По запирањето на стечајната постапка должникот 

да се брише од регистарот кој го води овој суд. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13761) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 126/2001 од 29.03.2002 
година, се запира стечајната постапка отворена над 
должникот Трговско претпријатие за транспорт и услу-
ги �ФРИТИ� Азби и други Скопје, со седиште во с. 
Долно Свилари, Сарај и жиро сметка бр. 40120-601-
34355 при Агенција за блокирани сметки, со решение 
на овој суд Ст. бр. 126/2001 од 26.09.2001 година, пора-
ди тоа што не постои имот што влегува во стечајната 
маса. 
По запирањето на стечајната постапка должникот да 

се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13763) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд IV. Ст. бр. 310/2001 од 08.04.2002 
година, се отвора стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и меѓународна шпедиција 
�ЏОДЕКС� Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 
70, со жиро сметка бр. 40100-601-207585. 
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За стечаен управник се определува лицето Симон 

Михајловски од Скопје, со седиште на ул. �Белишка� 
бр. 18-А, тел. 129-061. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник со 
пријави во два примерока со докази. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижен и предмети на недвижности на дол-
жникот, како и доверителите кои имаат разлачни права 
на недвижности на должникот кои не се запишани во 
јавните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на ден 19.06.2002 година во 10,00 часот, 
во судница бр. 23, III спрат. 
Се закажува рочиште-извештајно за одлучување на 

понатамошниот тек на стечајна постапка на ден 
19.06.2002 година во 10,00 часот, во судница бр. 23, III 
спрат. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (13764) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 139/2002 од 05.04.2002 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
�ЈУКАН ИНЖЕНЕРИНГ� ДОО друштво за проектира-
ње, изведба и консалтинг-Скопје, со седиште на ул. 
�12-та Ударна бригада� бр. 2-а и жиро сметка бр. 
40100-601-248928 и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот �ЈУКАН ИНЖЕ-
НЕРИНГ� ДОО друштво за проектирање, изведба и 
консалтинг-Скопје, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13768) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 19/02, 

20/02, 26/02, 29/02, 30/02, 31/02, 50/02, 53/02, 54/02, 
55/02, 61/02, 62/02 од 08.05.2002 година, отвори стечај-
на постапка према должникот Трговско друштво за 
производство на прехранбени производи АД �11 Ок-
томври Еурофод� Прилеп, запишан во регистарска 
влошка 01013920?-4-03-000 на Основниот суд во Бито-
ла, со жиро сметка бр. 41100-601-12232 што се води во 
Агенцијата за работа за блокирани жиро сметки, со ос-
новна дејност производство на леб и бели печива во 
свежа состојба. 
Стечајната постапка е отворена на ден 08.05.2002 

година. 
За стечаен судија е определена судиката Татјана 

Сусулеска, судика во Основниот суд во Прилеп и член 
на стечајниот совет. 
За стечаен управник е определен Ордан Бунтески, 

дипл. економист од Прилеп, ул. �Свети Наум Охрид-
ски� бр. 20-а, тел. 047/417-365 и 070/526-098. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса на  
стечајниот управник. Пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600,00 денари судски такси уплатени на 
жиро сметка 840-017-03338, трезорска сметка 
100000000063095, приходна шифра 722211-00, даночен 
број 6000000000002 депонент на Народна банка на МК.  
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот, како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги и разлачните пра-
ва на недвижностите што се запишани во јавните кни-

ги, да ги пријават во рок од 15 дена сметано од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� кај стечајниот управник, а во пријавата да означат 
на кој предмет постои разлачното право, начинот и ос-
новата на засновање на тоа право, како и обезбеденото 
побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запи-
шани правата на недвижностите, како и правата од ин-
дустриска сопственост. 
Се закажуваат рочишта и тоа Собир на доверители 

за испитување и утврдување на побарувањата (испитно 
рочиште) и Собрание на доверители (извештајно ро-
чиште) за ден 25.06.2002 година во 11,00 часот, во суд-
ница голема сала при Основниот суд во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (13769) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

123/2002 од 08.05.2002 година над Трговското друштво 
за трговија на големо и мало �Сајбер спејс� Алексан-
дар ДООЕЛ Демир Хисар, Трег. бр. 01009620?-8-01-
000, со дејност трговија и жиро сметка 40301-601-
100356 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (13770) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

124/2002 од 08.05.2002 година над ДОО за производ-
ство, трговија и услуги �Прех компани� од Битола, ул. 
�Крали Марко� бр. 5, со дејност трговија и жиро смет-
ка 40300-601-80165 при ЗПП-Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (13771) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

115/2002 од 08.05.2002 година над Приватното прет-
пријатие за услуги, трговија на големо и мало �Астор� 
увоз-извоз ул. �Ѓорче Петров� бр. 59-б, Битола, со деј-
ност трговија и жиро сметка 40300-601-10194 при 
ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (13772) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 92/2002 од 13.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговија на 
мало �УНЕЛ� ТП, со седиште во с. Долно Количани, со 
жиро сметка бр. 40100-601-463989, како и број на ре-
гистарска влошка 02015808?-6-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Трговија на мало �УНЕЛ� ТП, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (13782) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 80/2002 од 13.05.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Т.П. Авто 
превозник такси �ВЛАБОТА� Скопје, со седиште на 
ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 7/4/12, со жиро сметка бр. 
40110-601-442574, како и број на регистарска влошка 
02021135?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Т.П. Авто пре-
возник такси �ВЛАБОТА� Скопје, се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (13784) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 106/2002 од 03.04.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за превоз на патници и стока �КОМПАНИЈА 
С� ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Коз-
ле� бр. 136-б и жиро сметка бр. 200000016161356, па 
истата не се спроведува и се заклучува, отворената сте-
чајна постапка над должникот Друштво за превоз на 
патници и стока �КОМПАНИЈА С� ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13798) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Врз основа на решение бр. 1512-111/2 (Рег. бр. 

1282) од 08.05.2002 Скопје, на Министерството за еко-
номија на Република Македонија, се објавува дека: 
Се брише од Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија претставниш-
твото на странското правно лице �METALSIVAS 
GmbH� - Франкфурт /М, кое е регистрирано под назив 
�МЕТАЛСИВАС - претставништво Скопје�. 
Од ликвидаторот.                                              (13538) 

___________ 
 

 Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 345/2001 од 13.11.2001 
година, е отворена ликвидациона постапка над  дол-
жникот Претпријатие  за производство, промет  и услу-
ги �АНЕВПРОМЕТ� увоз-извоз ДОО Скопје, ул. �Жан 
Жорес� бр. 6-2/5, со жиро сметка 40110-601-362480. 
За ликвидатор се определува лицето Тони Блажо 

Анев од Скопје, ул. �Жан Жорес� бр. 6/2-5. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13627) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 75/2002 од 18.03.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над  дол-
жникот Претпријатие  �НИКОЛОВСКИ� увоз-извоз 
ДОО Скопје, ул. �Панче Неделковски� бр. 69.  
За ликвидатор се определува лицето Николовски 

Владимир од Скопје, ул. �Панче Неделковски� бр. 69. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13752) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 116/02 од 15.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над  дол-
жникот Услужно трговско претпријатие �ГАЛАНТЕ-
РИЈА-2� увоз-извоз од Тетово, ул. �Мирче Ацев� бр. 
50, со жиро сметка 41500-601-52277. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 

од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13745) 

___________ 
 
Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, обја-

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

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, а нај-
доцна 30 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (13746) 

___________ 
 

Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, обја-
вува дека со решение П.Трег. 2303/2002 од 09.04.2002 
година при Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена 
е ликвидација на Друштвото  за производство, тргови-
ја, транспорт, туризам и услуги ТРУСТ Стојан ДООЕЛ 
увоз-извоз Гостивар, со жиро сметка  бр. 41510-601-
17020, отворена кај Завод за платен промет - филијала 
Гостивар, и мигрирана кај Радо банка Скопје - филија-
ла Гостивар со број 260-0004377591-56. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, а нај-
доцна 30 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (13748) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 115/2002 од 17.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над  дол-
жникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
�ЧАМУР КОМЕРЦ�-ЦО увоз-извоз Тетово, ул. �Радо-
ван Цониќ� бр. 22, со жиро сметка 41500-601-25339. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 

од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13750) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Л. бр. 246/2001 донесено од овој суд на 
18.04.2002, е завршена ликвидацијата над Претпријати-
ето за производство, промет и услуги �ВАЛКОР� ДОО 
увоз-извоз Куманово, ул. �ЈНА� бр. 16, и жиро сметка 
40900-601-44892, и истото се брише од регистарот на 
овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13749) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 93/2002 од 12.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над  дол-
жникот Претпријатие за трговија и услуги �СОНИ 
БАС� увоз-извоз ЦО-Куманово ул. �Иво Лола Рибар� 
бр. 57.  
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За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски 

од Куманово, ул. �Живко Чало� бр. 92, тел. 0901/29-535. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (13751) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 80/02 од 05.04.2002 година се отвора ликвидаци-
она постапка поднесена од Трговското претпријатие 
�Еленка� п.о. Св. Николе, но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговското претпри-

јатие �Еленка� п.о. Св. Николе се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (13753) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И  
Се продава земјоделско земјиште во: 6/10 идеален 

дел од КО Росоман, КП бр. 4536, дел 2, план 018, скица 
011, ул. �Пролетерска�, култура-нива, класа 2, со вкуп-
на површина од 938 м2, КО Росоман, КП бр. 4536, дел 
1, план 017, скица 017, ул. �Пролетерска�, култура-ни-
ва, класа 2, со вкупна површина од 407 м2 и КО Росо-
ман, КП бр. 4536, дел 1, план 017, скица 017, ул. �Про-
летерска�, култура-шума, класа 1, со вкупна површина 
од 312 м2, во сопственост на Радислав Кареов од с. Ро-
соман, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
265 и бр. 87 издадени од Државен завод за геодетски 
работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 100.000,00 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 РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставува-

ат до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� 
бб, Кавадарци.                                                (13993) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник 

парцела бр. 1652 во м.в. �Дисански пат� шума со повр-
шина од 653 м2 во КО Тимјаник и парцела бр. 1653 во 
м.в. �Дисански пат� нива со површина од 1.673 м2 во 
КО Нива, сопственост на Соколов Мирослав од с. Тим-
јаник. Цена на продажба 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                                                 (14055) 

___________      
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ни-

ва, чија вкупна површина изнесува 787 м2, на КП бр. 
2151, м.в. �Лопатка� кл. 2, за КО Трновци, култура ни-
ва, чија вкупна површина изнесува 1.618 м2, на КП бр. 
2415, м.в. �Лопатка� кл. 4, за КО Трновци, култура ни-
ва, чија вкупна површина изнесува 1.204 м2, на КП бр. 
3250, м.в. �Лопатка� кл. 5, за КО Трновци, заведени во 
Поседовен лист бр. 111, во сопственост на Билбилов-
ски Степан од Охрид, ул. �Питу Гули� бр. 166. Наведе-
ните недвижности се продаваат за цена од 300.000,00 
денари. 

Горенаведеното лице е сосопственик заедно со Сте-
пановски Бојко од Охрид, ул. �Питу Гули� бр. 166 на 
култура нива, чија вкупна површина изнесува 1.559 м2, 
кл. 5, на КП бр. 2415, за КО Трновци. Наведената нед-
вижност се продава за цена од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 

наведената недвижност, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на истата. Во спротивно, го 
губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставува-

ат до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. 
�Иван Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.           (14057)                           

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Скопје, пос-

троено на КО Трубарево, на КП 428, на м.в. �Шамак 
Чукар�, нива 3 класа, во површина од 3.040 м2 за цена 
од 300,00 денари за метар квадратен, на која е сопстве-
ник Бошковска Цвета. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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 доставува-

ат до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Ан-
тон Попов� бр. 77б.                                                 (14002) 
_______________________________________________     

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1609159/01 издаден од СВР-Гостивар на 
име Дончо Ѓорѓевски, с. Беловиште, Гостивар.  (13998) 
Пасош бр. 1542573 на име Илиоски Ѓоко, Струга. 
                                                                    (14039) 
Пасош бр. 1101652/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Уневски Панче, ул. "К. Липнехт" бр.4-3/5, Скопје.                                

       (14041) 
Пасош бр. 1663270/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Шакировска Бахтије, с. Радишани, ул."3" бр.12, Скопје.
                                                                    (14043) 
Пасош бр. 1663454/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Шакировски Шаин, с. Радишни, ул."3" бр.12, Скопје.
                                                                    (14044) 
Пасош бр. 0448023 издаден од УВР-Скопје на име 
Ефка Кузмановска, ул. "Румена Хаџи Панзова" бр. 20-
а, нас. Драчево, Скопје.                               (14056) 
Пасош бр.1572317 издаден од УВР-Тетово на име 
Амети Ештреф, с. Ново Село 1, Тетово.        (14059) 
Пасош бр. 1671395 на име Рамов Зоранчо, с. Марена, 
Кавадарци.                                                          (12895) 
Пасош бр. 364592 на име Азизи Неки, ул. "Аџи Мус-
тафа" бр. 23, Охрид.                                             (11385) 
Пасош бр. 1207673  на име Исмаил Лирије, с. Мали 
Папраник, Дебар.                                                   (13324) 
Пасош бр. 1712253/02 издаден од СВР-Велес на име 
Стојанов Благој, ул."К. Пејчиновиќ" бр.12, Велес.                                
                   (14068) 
Пасош бр. 853446/96 издаден од СВР-Куманово на 
име Младеновиќ Мика, с. Алгуња, Куманово.    (14070) 
Пасош бр. 1663614 издаден од УВР-Скопје на име 
Вујачиќ Надица, Скопје.                                      (14071) 
Пасош бр. 1285140/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Синадиновски Александар, с. Доброште, Тетово. (14072) 
Пасош бр. 364503 на име Сали Мустафа, ул. "А. Мус-
тафа" бр. 71, Охрид.                               (14092) 
Пасош бр. 1382322 издаден од УВР-Струмица на име 
Пецанов Ване, с. Дабиља бр. 204, Струмица.      (14093) 
Пасош бр. 1069401/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Милевски Благоја, ул. "Ѓ. Сугаре" бр. 43/2-17, Скопје.
                                                                    (14095) 
Пасош бр. 1032691 издаден од УВР-Скопје на име 
Гургуровци Башким, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 45/55, 
Скопје.                                                                    (14113) 
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Пасош бр. 1477901 издаден од УВР-Куманово на име 
Рамадани Фуад, ул. "Карл Маркс" бр. 62, Куманово.                                                                     Свидетелство на име Велјаноски Сотир, Прилеп. 

                 (14115) 
Пасош бр. 1448570/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Рахмани Емруш, ул. "Џон Кенеди" бр. 12, Скопје.                                                                     

Свидетелство за 1-ва година издадено од "Орде Чо-
пела"-Прилеп на име Матески  Зоран, Прилеп. 

                 (14117) 
Пасош бр. 1644542 издаден од УВР-Скопје на име Ра-
мадани Мустафа, с. Студеничани, Скопје.         (14119) 
Пасош бр. 0355167 издаден од УВР-Скопје на име 
Наумовски Александар, Скопје.                            (14106) 
Во огласот објавен во Службен Весник бр. 

32/17.05..2002 под реден број 13604 наместо Ѓулнар Ја-
ќариу треба да стои Ѓулнеар Јашари. 
Чекови од тековна сметка бр. 150-53 со од бр. 6222-

953 до бр.6222957, бр.1708598, бр.1708599 и бр.1708-
600 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Неловски Кире, Скопје.                              (14094) 
Работна книшка на име Исмаили Љуљзим, Скопје.                                                                     

Индекс бр. 1765 на име Митревска Сузана, Бито-ла.
                                                                    (14085) 

                  (13984) 
Работна книшка на име Цветановска Наташа, Кума-
ново.                                                                    (13991) 
Работна книшка на име Стоименов Златко, Би-тола.

                                                                    (13999) 
Работна книшка на име Неџат Шазиман, Охрид. 
                                                                    (14000) 
Работна книшка на име Петачки Стојан, Пехчево.                                                                                       (14025) 

                  (14010) 
Работна книшка на име Ангелов Раде, Кочани. 
                                                                    (14011) 
Работна книшка на име Диме Атанасов, Кочани. 
                                                                    (14014) 
Работна книшка на име Милан Отовиќ, Скопје. 
                                                                    (14016) 
Работна книшка на име Таири Садик,Струга.  (14031) 
Работна книшка на име Африм Селмани, Тетово. 
                                                                    (14033) 
Работна книшка на име Рамовиќ Салем, Скопје. 
                                                                    (14061) 
Работна книшка на име Зоран Деловски, Скопје. 
                                                                    (14065) 
Работна книшка на име Ќани Адеми,Скопје.   (14067) 
Работна книшка на име Бедри Сулејман, Скопје. 
                                                                    (14069) 
Работна книшка на име Мурат Мурати, Скопје. 
                                                                    (14073) 
Работна книшка на име Бујар Мурати, Скопје. 
                                                                    (14074) 
Работна книшка на име Бојаџиев Викторија, Скопје.

                                                                    (14075) 
Работна книшка на име Белевски Сребре, Битола.                                                                     

Решение бр. 0705-7675/2 за  царински контингент из-
дадено од Министерство за економија - Скопје на  име 
ДПП " Диме", Скопје.                              (14015)                    (14077) 

Работна книшка бр. 2302965485027 на име Пановска 
Павлина, Куманово.                                      (14087) 
Работна книшка на име Николоски Трајче, Кичево.                                                                     Ј А В Н И    П О В И Ц И 

                  (14088) 
Работна книшка на име Рама Лулзим, Кичево. 
                                                                    (14089) 
Работна книшка на име Рамадани Беким, Тетово. 
                                                                    (14090) 
Воена книшка на име Игор Десподив, с. Орашец, Ку-
маново.                                                            (14007) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ 

"Владимир Назор"-Скопје на име Јовановиќ Јовашевиќ  
Саша, Скопје.                                             (13986) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Маршал Тито"-с. Арачиновона име Бедрије Рама, с. 
Арачиново, Скопје.                                       (13988) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Милошевска 
Јулијана, Злетово, Пробиштип.               (13992) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Аземи Илбер, 
Куманово.                                             (14003) 
Свидетелство од 5-то одделение на име Зухале Ха-
сани, Куманово.                                             (14008) 
Свидетелство на име Алија Садбере, Куманово. 
                                                                    (14009) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Сејдиноски 
Кујдим, Прилеп.                                             (14019) 

Свидетелство на име Нури Азизи, Скопје.        (14020) 

                                                                    (14021) 

                                                                    (14022) 
Свидетелство на име Јонузи Наиле, Тетово.     (14032) 
Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Панче 
Арсовски " Скопје на име Сејди Насер, Скопје.  (14034) 
Свидетелство на име Мојсовски Никола, Струга. 
                                                                    (14079) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Темелковска 
Емилија, Ресен.                                             (14080) 
Свидетелство на име Тодоровиќ Јелена, Кумано-во.

                                                                    (14081) 
Свидетелство на име Шалиќ Хамза, Велес.      (14082) 

Диплома за 3-та година издадена од ДСУ "Кочо Ра-
цин" на име Семија Амет, Скопје.                       (14120) 
Здравствена книшка на име Стефан Пеев, Велес. 
                                                                               (14018) 
Здравствена книшка на име Лена Танчевска, Би-тола.

                                                                    (14024) 
Здравствена книшка на име Михаело Роме, Битола.                                

Здравствена книшка на име Флорин Наумовски, Би-
тола.                                                                    (14026) 
Здравствена книшка на име Натевска Весна, Бито-ла.

                                                                    (14027) 
Здравствена книшка на име Натевски Пеце, Битола.

                                                                    (14028) 
Здравствена книшка на име Оливер Митровски, Би-
тола.                                                                    (14029) 
Здравствена книшка на име Добрила Митревска, Би-
тола.                                                                    (14030) 
Здравствена книшка на име Ајдарпашиќ Есад, Велес.

                                                                    (14083) 
Здравствена книшка на име Силјановски Никола 
Оливер, Битола.                                             (14084) 
Здравствена книшка на име Наташа Ноколовска, Би-
тола.                                                                   (14086) 
Пропусница В. П. 7925/3 за влез во касарната Ј. Сан-
дански на име Филипов Благојче, с. Мамутчево, Велес.
                                                                    (14017) 
Даночна картичка бр.4030994235380 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име ДТУ "ЏЕМИНИ - 2" 
Иво ДООЕЛ, Скопје.                              (14060) 

_______________________________________________ 
 

 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, 

членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки при Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2002-163 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за од-

брана на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје. 

1.2. Предмет: Прибирање на писмени понуди за ре-
конструкција-уредување на станбени објекти за живее-
ње на војници во касарната �Илинден� во Скопје. 

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

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 40 дена од денот на воведувањето во работата. 

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат 
во денари по единица мерка. 
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1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни  

и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 
1.8. Понудата не е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
�Климент Охридски� бр. 15, секој работен ден од 10,00 
до 12,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јав-
ниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 
денари на благајната во ВП 1722 - Скопје. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки, сите останати ќе бидат отфрлени. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на набавката по дадената 

спецификација. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од спе-

цификацијата изразени во денари, како и начинот на 
плаќањето. 

3.6. Рок и место на набавката, односно целосно из-
вршување на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата е од денот на от-
ворањето на понудите. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација, 

согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста, и 

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

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот 
понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни на-
бавки е цената. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворено плико се доставува преку 

архива, или преку пошта на адреса на Министерството 
за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. �Ор-
це Николов� бб, со назнака во горниот лев агол �пону-
да не отворај�, јавна набавка бр. 02/2002-163, соба бр. 
512. Пликото не смее да биде со ништо обележано со 
што ќе се идентификува понудувачот. 
Во ова плико се ставаат други две плика и тоа: пр-

вото со назнака �документација�, кое во себе ја содржи 
документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за 
јавни набавки и второто со назнака �понуда� кое во се-
бе ја содржи тендерската документација со други пра-
течки елементи. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во �Службен 

весник на РМ� и дневните весници �Утрински весник�, 
�Македонија денес� и �Вест�. Рокот за прибирање на 
понуди тече од последната објава во средствата за јав-
но информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши прв 
работен ден по истекот на 20 дена од денот на објаву-
вањето во �Службен весник на РМ�, со почеток во 
10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, во присуство на претставниците на пону-
дувачите. 

6.3. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана 
или по телефон 28 21 01 или 28 25 97. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-2920/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на медицинска опрема за потребите на Заводот 
за превенција, лекување и рехабилитација на кардио-
васкуларни заболувања-Охрид. 

3. Спецификацијата, со потребните количини на оп-
ремата е дадена во тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување-
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15 секој рабо-
тен ден, откако ќе се уплатат 2.000,00 денари неповрат-
ни средства на жиро сметка 220524100141521 на Фон-
дот за здравствено осигурување-Скопје, со назнака �за 
тендерска докуметнација�. Даночен број на Фондот е 
4030991261703-депонент Македонска банка. 

5. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

8. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- опис на понудената опрема, 
- цена на опремата со сите давачки, 
-  начин, услови и рок на плаќање. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) за извршени слични испораки 

извршени во претходниот период, 
- каталози за основните технички карактеристики 

на опремата и упатство за ракување со опремата. 
4. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соод-

ветен документ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар.  
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
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3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
06.06.2002 година до 11,00 часот. 

4 . Секој учесник може да достави само една понуда. 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки. 
Предуслов за избор на најповолен понудувач е ква-

литетот и техничките карактеристики на опремата, што 
ќе ги цени стручна комисија формирана за оваа намена.  

VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141521 Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-2920/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

06.06.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 06.06.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. 
�50 ја� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.  Дивизи 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
ово  повик, нема да бидат разгледувани. ј 

      Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
2/02) и Одлука бр. 02-5241/1 од 16.05.2002 година, Ко-
мисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија Подрачна единица Скопје, повторно 
објавува  

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4-2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавно прет-

пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија - Подрачна единица 
Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 138, Скопје. 

- Предмет на повикот е прибирање документација 
за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те како можни носители на набавка за изградба на 
следните објекти во населба Бутел 2, општина Чаир во 
Скопје: 

I. Објект К1 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.4,  
II. Објект К4 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.5. 
- 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. 

- Набавката е делива. 
- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 

повикот, своето учество да го пријават со документа-
ција со која ќе го докажат следното: 

- Документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност; 

- Економско-финансиски бонитет (член 24 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- Документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар; 

- Техничко-технолошки бонитет (член 25 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- Список на изведени станбено-деловни објекти со 
наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвес-
титорот за квалитетот и навременото изведување на ра-
ботите; 

- Опис на расположива опрема и други физички ка-
пацитети за реализирање на набавката; 

- Организациона поставеност; 
- Список на квалификувани работници за реализа-

ција на набавката; 
- Има менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
- Предлози за работите кои би биле дадени на по-

дизведувачи со нивно именување; 
- За посочените подизведувачи да се достават исти-

те документи како и за главниот изведувач како и дого-
вор за заеднички настап (договор со подизведувачот); 

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-
тапка за стечај или ликвидација не постара од 6 месе-
ци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар; 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е 
изречена мерка за безбедност-забрана на вршење деј-
ност не постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И 

РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ  
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик ка-
ко и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон). 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведени во 

точка 2; 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права; 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во име 
на останатите партнери. 
Документацијата и другите податоци се доставува-

ат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката �не отворај�, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот 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 
Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 138, со назнака за Ко-
мисија за јавни набавки, препорачано по пошта, или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае десет дена од објавува-
њето (согласно член 16 од Законот за јавни набавки). 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот нема да се разгле-
дуваат. 

     
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 15, 16 и 17 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 - пречис-
тен текст), Ј.П. за поштенски сообраќај �Македонска 
Пошта� ц.о. Скопје, објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/2002 
ЗА НАБАВКА НА BRAND NAME РС И РС РАБОТНИ 
СТАНИЦИ,  ЛАСЕРСКИ  ПЕЧАТАРИ, РАЗВОЈНИ 
ПАКЕТИ, КОМПОНЕНТИ И АЛАТКИ, FIREWALL 

И АНТИВИРУС  
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сооб-

раќај �Македонска Пошта� ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. �Орце Николов� бб. 

1.2. Предмет на набавката:  
I. 25 Brand name РС работни станици; 
II. 63 РС работни станици;  
III. 69 Ласерски печатари; 
IV. Развојни пакети: 
- Borland Delphi 6 Enterprise Edition; 
- Visual Studio Net Enterprise Architect; 
- Sybase Data Architect 9.0 Standard; 
V. Компоненти и алатки; 
- Seagate Crystal reports 8.5 Developer Edition; 
- Component One Studio; 
- Woll 2 Woll Infopower 3000 Professional for Delphi 6; 
VI. Check point Firewall; и  
VII. Aladdin Antivirus E-safe Enterprise. 
1.3. Вид и количина: дадени во тендерската доку-

ментација. 
1.4. Квалитет: предметот на набавка треба да биде 

изработен согласно тендерската документација и бара-
ните технички карактеристики. 

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

1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02).  

1 .7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
За ставките I, II, IV, V, VI и VII:    За ставката III: 
а) цена - 50 бода;       а) цена - 40 бода; 
б) рок на испорака - 10 бода;      б) квалитет - 10 бода; 
в) начин на плаќање - 40 бода;   в) рок на испорака - 10 бода; 

       г) начин на плаќање - 40 бода. 
1.8. Рок за поднесување  на понудите: до 12.06.2002 

година (вторник), до 10,00 часот, кога е и јавното отво-
рање на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од де-
нот на прифаќање на понудата.   

2.  ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со технички карак-

теристики на предметот на набавката може да се по-
дигне во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски 
сообраќај �Македонска Пошта� ц.о. Скопје, секој рабо-
тен ден од 08,00 до 14,00 часот. Износот на надоместо-
кот кој што треба да се плати при подигање на специ-
фикацијата е 1.000,00 денари, со уплата на жиро сметка 
360016010016786 со даночен број 4030997339674 Пош-
тенска банка депонент. 

- Само понудувачите кои ќе ја подигнат специфика-
цијата ќе имаат право да поднесат понуди.  

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи единечни цени по 

вид на производ, како и вкупна вредност.  
3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во евра, 

со вкалкулирани сите даночни обврски, царина и оста-
нати зависни трошоци (франко магацин на Ј.П. �Маке-
донска Пошта� ц.о. Скопје).  

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка способност на понудувачот (согласно член 25 
од Законот за јавни набавки), како гаранција за квали-
тетно работење и тоа: 

- референтна листа за опремата која е предмет на 
набавка; 

- кадровска екипираност на понудувачот; и 

- доказ за овластен дистрибутер од произведувачот 
за опремата која ја нуди понудувачот. 

3.5. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот-
издаден од Централниот регистар (согласно член 24 од 
Законот за јавни набавки, �Службен весник на РМ� бр. 
21/02, Правилникот за содржината на документот  за  
бонитет, �Службен весник на РМ� бр. 32/98); 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Извод од судската евиденција како доказ дека по-

нудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација; 
- Извод од судската евиденција како доказ дека не 

му е изречена мерка за безбедност-забрана  на вршење 
на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 
26 од Законот за јавни набавки); и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар, но не постари од шест месеци.  

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или 
со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштен-
ски сообраќај �Македонска Пошта� ц.о. Скопје, на ул. �Орце 
Николов� бб и тоа сé до 10,00 часот на денот на отворањето 
на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази 
за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата 
на претпријатието или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено �не отворај� како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај �Маке-
донска Пошта� ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени  плика. 
Едниот внатрешен  плик ја содржи понудата и носи 

ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака �документација� и точ-
нат  адреса на понудувачот. а 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овлас-
тени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 
11.06.2002 година во 10,00 часот во салата за состаноци на 
Дирекцијата на Ј.П. �Македонска Пошта� ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за зас-
тапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши  по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 
За дополнителни информации, понудувачите можат 

да к нтактираат на телефон 02/105-172. о 
                              ија за јавни набавки              Комис___________  
Врз основа на член 14 и член 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 и 40 од Законот за јавни набавки (пречистен текст), 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
наб вки на Македонскиот народен театар, објавува а 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ПО-
НУДУВАЧИТЕ ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА  

ФАЗА - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Македон-

скиот народен театар, кеј �Димитар Влахов� бб. 
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1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на 
техничка документација од понудувачите заради претква-
лификација на понудувачите (прва фаза-фаза на претква-
лификација) како можни носители на следната набавка: 

1.2.1. Техничко решение изведбен проект со пред-
мер и пресметка за санација и за трајна заштита на пок-
ривот на новиот објект на Македонскиот народен теа-
тар со реализација на предложеното решение. 

1.2.2. Предложените технички решенија не треба да ја 
менуваат архитектурата на објектот, потребно е да се овозмо-
жи ограничена проодност на покривот (заради одржување на 
интервенции итн.), и да се земат во предвид потребата од 
функционалноста и исправноста на постоечките лантерни. 

1.3. Набавката не е делива. 
1.4. Изведбата и материјалите кои се вградуваат, 

треба да одговараат на пропишаните стандарди или 
стандардите прифатени во Република Македонија. 

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

1.6. Постапката се спроведува со ограничен повик во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.  

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. МНТ има потреба од претквалификација на по-

нудувачите, без присуство на нивни претставници за-
ради утврдување на нивната способност преку доку-
ментација за извршување на предметната набавка.  

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара да достават понуда за извршување на предмет-
нат  набавка. а 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-СОДРЖИНА 
НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
3.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 

понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на 
работа - предмет на набавка. 

3.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници.  

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, 
во согласност со Законот за трговски друштва, завере-
на копија од страна на нотар. 

3.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економска способност во согласност со член 22 
од Законот за јавни набавки. Документот за бонитетот 
треба да биде во оригинал или заверен од страна на нотар. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ дека врз 
него не е изречена мерка за безбедност забрана за вр-
шење на дејност, во оригинал или заверена копија од 
страна на нотар. 

3.6. Понудувачот треба да достави доказ дека врз 
него не е поведена стечајна постапка и ликвидација во 
оригинал или заверена копија од страна на нотар. 

3.7. Референтна листа за вакви или слични изведби 
во последните пет години со износи, датуми и нарача-
тели како и доказ за извршените работи во договорени-
от т.е. предвиден рок. 

3.8. Доказ за техничко-технолошки бонитет, доказ 
за расположива опрема и други физички капацитети 
потребни за реализација на изведбата. 

3.9. Доказ за кадровска опременост и екипираност 
за изведување на вакви работи. 

3.10. Назначување на кооперанти за кои се бара ре-
ферентна листа, кадровска опременост, техничка опре-
меност, како и договор за деловно-техничка соработка 
со назначените кооперанти. 

3.11. Изјава дека е во состојба да обезбеди банкар-
ска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на 
набавката. 

3.12. Исполнувањето на условите од точка 3 на овој 
повик се докажува со документи и податоци кои се 
приложуваат кон пријавата за понуда. 

3.13. Документите од точка 3 на овој повик треба да 
бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај нотар 
и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен доку-
ментот за регистрација. 

3.14. Документите кои не ги содржат бараните по-
датоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во 
предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе 
се оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификацијата се лажни, неточни или некомплетни 
ќе бидат исклучени. 

3.15. Документите на странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик од овластен 
судски преведувач и да бидат заверени од нотар.   

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата и другите податоци се доста-

вуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол тре-
ба да носи ознака �не отворај� како и бројот на овој ја-
вен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака 
од која би можел да се идентификува понудувачот. 

4.2. Документацијата да се доставува на адреса: Ма-
кедонски народен театар кеј �Димитар Влахов� бб, 
преку пошта или во архивата на МНТ. 

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, 
сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик. 
Јавниот повик ќе се објави во �Службен весник на РМ� 
и дневниот весник �Дневник�, а во случај на неистов-
ремено објавување важи рокот од објавувањето во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на прис-
тигнатите понуди ќе го изврши Комисијата за јавни на-
бавки, без присуство на понудувачите. Понудувачите кои 
ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да подиг-
нат тендер документација и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, како и оние кои не се изработени според ба-
рањето на ограничениот повик нема да се разгледуваат. 
Сите дополнителни појаснувања можат да се доби-

јат о МНТ - Сценска техника, тел. 222-652. в 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки - Пречистен текст (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 21/2002) Комисијата за јавни набав-
ки објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2М/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
Во согласност со учеството на Владата на Републи-

ка Македонија и договорот за заем склучен со Европ-
ската банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 го-
дина, наменет за имплементација на �Акциона програ-
ма за унапредување на општините и животната среди-
на�  МЕАП  - 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина број 4, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: 
Надградба и реконструкција на постоечки објект за 

потребите на лаборатории, магацин и баждарница за 
ЈП Водовод Куманово. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица од Републи-
ка Македонија. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки - Пречистен 
текст.  

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот на работите во целост се наведени во тех-

ничката документација која понудувачите можат да ја 
подигнат во просториите на Министерството за тран-
спорт и врски на Република Македонија, ул. �Црвена 
Скопска општина� бр. 4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 
15 часот, секој работен ден, во времето на траењето на 
јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 4.500,00 де-
нари, на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство 
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за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 
100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, 
приходно конто 724125, програма 11 на Министерство 
за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 
4030990278246 НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тен-
дерска документација за градежни и градежно-занает-
чиски работи за надградба-реконструкција на постоеч-
ки објект за потребите на лаборатории, магацин и баж-
дарница за ЈП Водовод Куманово. 
Предвидена е посета на локацијата на ден 30.05.2002 

година во 10 часот, во просториите на ЈП Водовод Кума-
ново, ул. �Фетка Насова� бб, Куманово. Трошоците за 
предвидената посета ќе ги сноси самиот понудувач. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи на-

ведени во тендерската документација. 
3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите на-

ведени во услови за тендерска документација на Про-
ектот. 

3.3. Понудувачите се должни да достават свои еди-
нечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ. 

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 
5% од понудената цена. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон 

понудата) 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

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

- Бараната документација не смее да биде постара 
од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар; 

- Доказ за техничка способност на понудувачот, 
согласно член 25 од Законот за јавни набавки - Пречис-
тен текст; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во 
последните 3 години; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични 
работи во последните 3 години; 

- Профил на компанијата, квалификација и иску-
ство на раководниот тим за проектот; 

- Техничко-технолошки бонитет. 
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ) 
5.1. Цена и начин на плаќање. 
5.2. Рок и време на изведба. 
5.3. Методологија, пристап на работа и работен 

план. 
5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна 

листа. 
5.5. Гарантен рок. 

    Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Агенцијата на Република Македонија  за приватиза-

ција, соопштува дека Јавниот повик за продажба на 
удели објавен во �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 32 на ден 17.05.2002 година, поради напра-
вена техничка грешка го  поништува и истиот со извр-
шената исправка го објавува повторно. 

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ Д СЛЕДНИВЕ  ДРУШТВА О 

1. ДОО �МИНИ ТРЕЈД Властимир и др.� - Куманово 
- дејност - разни животни продукти и пијалоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

24.086 ЕУР, што претставува 8,91% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%; 
-  минимална продажна цена на уделот: 2.409 ЕУР. 
2. ДОО �АНЕЛ Софија и др.� - Куманово 
- дејност - разни животни продукти и пијалоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

21.947 ЕУР, што претставува 8,13% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 2.195 ЕУР. 
 
3. ДОО �АНГРОПРОМЕТ 99 Милорад и др.� - Ку-

маново 
- дејност - разни животни продукти и пијалоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

22.906 ЕУР, што претставува 8,04% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 2.291 ЕУР. 
 
4. ДОО МЗТ �ТУРС� - Скопје 
- дејност - услуги во друмскиот сообраќај; 
-  број на вработени - 10 (состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

114.318 ЕУР, што претставува 81,00% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
-  минимална продажна цена на уделот: 11.432 ЕУР. 
5. ДОО �ДЕПЛАСТ - МЕКА ПРОГРАМА� - Дебар 
- дејност - друга преработка на пластични маси; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

96.828 ЕУР, што претставува 35,21% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
-  минимална продажна цена на уделот: 9.683 ЕУР. 
6. ДОО �СТАВРОВ� - Кавадарци 
- дејност - текстил и конфекција; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од  

58.599 ЕУР, што претставува 41,68% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%; 
-  минимална продажна цена на уделот: 5.860 ЕУР. 
7. ДОО �ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА� - 

Битола 
- дејност - електрични апарати и уреди; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од  

65.181 ЕУР, што претставува 31,62% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%; 
-  минимална продажна цена на уделот: 13.036 ЕУР. 
8. ДОО �МЕГАПРОЕКТ� - Штип 
- дејност - производство на градежни објекти; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од  129.076 ЕУР, 

што претставува 61,67% од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 70%; 
- минимална продажна цена на уделот: 38.723 ЕУР. 
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9. ДОО �ЕМ ФЕРТ - НИКОЛОСКИ� - Прилеп Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-
говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 

- дејност - трговија на прехранбени производи; 
- број на вработени - нема податоци 
- за продажба: удел со вредност од 73.547 ЕУР, што 

претставува 34,61% од главнината на друштвото; 
жиро-сметка на Агенцијата: 
Број:                                            240-0100000350-94 

- максимален дисконт: 50%; Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 
- минимална продажна цена на уделот: 36.774 ЕУР. Единствен даночен број:                 4030993262472 

  
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: 
10. ДОО �КАРГОИНСПЕКТ - МИЛЕ� - Скопје 
- дејност - контрола и квалитет на стоки; 

Агенција на Република Македонија за приватизација, 
ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410 1000 Скопје. 

- број на вработени - нема податоци 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од  

19.768ЕУР, што претставува 6,60% од главнината на 
друштвото; 

Неуредните и неблаговременo доставените понуди 
нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800- 1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.977 ЕУР. 
 
11. ДОО �ЦЕНТРОПРОМЕТ - ГОЛД� - Прилеп   - дејност - трговија со парфимерија, злато, срчарија, 

текстил; 
                                               Агенција 

на Република Македонија  
- број на вработени - нема податоци;                                               за приватизација 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од  

47.486 ЕУР, што претставува 23,22% од главнината на 
друштвото; 

___________ 
 
Во отворениот повик бр. 01/2002 за прибирање пону-

ди за набавка на комбинирана градежна машина ровоко-
пач - утоварувач, објавен во �Сл. весник на РМ� бр. 31 
од 15.05.2002 година и тоа од страна на Комисијата за 
јавни набавки при ЈП за комунални дејности �Комуна-
лец� - Кичево, се врши исправка и тоа во точка 5.3. намес-
то 30.05.2002 година треба да стои 31.05.2002 година. 

- максимален дисконт: 50%; 
- минимална продажна цена на уделот: 23.743 ЕУР. 
 
12. ДОО �ЈУГОТУТУН - УГОСТИТЕЛСТВО� - Ох-

рид 
- дејност - угостителство и туризам; 

  - број на вработени - нема податоци; 
Комисија за јавни набавки - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од  

55.076 ЕУР, што претставува 24,24% од главнината на 
друштвото; 
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- максимален дисконт: 30%; 
- минимална продажна цена на уделот: 38.553 ЕУР. 
 
13. ДОО �МИГ� - Скопје 
- дејност - поставување и поправка на градежна ин-

сталација; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од  

277.951 ЕУР, што претставува 54,72% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 99,00%; 
- минимална продажна цена на уделот: 2.780 ЕУР. 
 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 
Понудата треба да содржи: 
- Вредност на уделот што купувачот сака да го ку-

пи; 
- Износот на средства што купувачот е подготвен да 

го плати; 
- Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% 
од продажната цена на уделот. 
Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.   
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