
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 4 февруари 2003 
Скопје 

Број 8                        Год.  LIX 

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
176. 
Врз основа на член 7 став 2, а во врска со член 64 

од Законот за локалните избори (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 46/96, 48/96, 49/96, 56/96, 
17/97, 50/97 и 31/02), претседателот на Собранието на 
Република Македонија, на 30  јануари 2003 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА 
ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ КОЧАНИ, ШУ-
ТО ОРИЗАРИ, ОРИЗАРИ, ВАСИЛЕВО И ДЕМИР  ХИСАР 

 
I 

Се распишуваат предвремени избори за градоначал-
ници на општините Кочани, Шуто Оризари, Оризари, 
Василево и Демир Хисар. 

 
II 

Предвремените избори ќе се одржат на 6 април 
2003 година. 

III 
Роковите за извршување на изборните дејства поч-

нуваат да течат од денот на објавувањето на ова реше-
ние во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
IV 

Предвремените избори ќе ги спроведат изборните 
комисии на општините Кочани, Шуто Оризари, Ориза-
ри, Василево и Демир Хисар. 

 
V 

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

 
   Бр. 07-419/1                              Претседател 

31 јануари 2003 година      на Собранието на Република 
      Скопје    Македонија, 

  м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

177. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Владата на Република Македони-
ја, на Предлог на Советот за радиодифузија, на седни-
цата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-
дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, бр. 23-624/1 од 9 март 1998 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 13/98 од 18 март 
1998 година), во точка 1, став 3, да се избришат имиња-
та на населбите: с. Ларце (општина Желино), с. Долно 
Добарце (општина Желино), с. Чифлик (општина Же-
лино) и с. Ново Село (општина Желино). 

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

 
Бр. 23-6514/3-02                 Претседател на Владата      

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
178. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Владата на Република Македони-
ја, на Предлог на Советот за радиодифузија, на седни-
цата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање ради-

одифузна такса на корисници на радио и ТВ приемни-
ци од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизи-
ски сигнал, бр. 23-302/1 од 30 март 1998 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/98 од 02 април 1998 година), во точка 1, став 2, да 
се избрише името на населбата: с. Копачин Дол (оп-
штина Желино). 

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

 
Бр. 23-6514/2-02                 Претседател на Владата      

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
179. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Владата на Република Македони-
ја, на Предлог на Советот за радиодифузија, на седни-
цата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 
1.  Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, бр. 23-5596/1 од 14 декември 1999 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 81/99 
од 21 декември 1999 година), во точка 1, став 1, алинеја 
2, да се избрише името на населбата: с. Групчин (оп-
штина Желино), вкупно 110 домаќинства. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-6514/1-02                 Претседател на Владата      
27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
180. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Владата на Република Македони-
ја, на Предлог на Советот за радиодифузија, на седни-
цата одржана на 27.01.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 

1.  Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-
дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, бр. 23-1888/1 од 17.07.1998 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 34/98 од 
17.07.1998 година), во точка 2, став 2, да се избрише 
името на населбата: с. Равен (општина Вруток). 

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

 
  Бр. 23-6456/1                     Претседател на Владата      

27 јануари 2003 година          на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
181. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за презема-

ње на акционерски друштва (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 4/2002 и 37/2002), а во врска 
со член 163 став 1 точка 4 од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 
15.01.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се забранува �НАСТЕЛ� ДООЕЛ - СКОПЈЕ да 

даде понуда за откуп на акциите издадени од ИНТЕКС 
АД Скопје, во рок од една година, сметано од денот на 
откажувањето на намерата за давање понуда за откуп. 

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

 
     Бр. 07-2047/9-2002        Комисија за хартии од вредност 
15 јануари 2003 година                 Претседател,                         
               Скопје              проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
 
По извршената проверка на изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Упатството за реализација на 
Одлуката за начинот и условите на купопродажба на 
странски платежни средства во Република Македонија 
- пречистен текст У.бр. 09/5-13/1 од 22 јануари 2003 го-
дина (�Службен весник на РМ� бр. 4/03), направена е 
техничка грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРО-
ДАЖБА  НА  СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ  СРЕДСТВА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 
Во Упатството за реализација на Одлуката за начи-

нот и условите на купопродажба на странски платежни 
средства во Република Македонија - пречистен текст 
У. бр. 09/5-13/1 од 22 јануари 2003 година (�Службен 
весник на РМ� бр. 4/03) во точка 46 по ставот 1 се до-
дава ставот 2 од точка 47, а во точка 47 истиот став 2 се 
брише. 

                Од Народна банка на 
                                          Република Македонија 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје поведена е 
тужба за измена на Одлуката за доделување на деца од 
тужителката Исние Демири против тужениот Ибраим 
Демири. Со решение XI. П. бр. 1082/02 од 14.01.2003 
година, судот на тужениот Ибраим Демири му постави 
привремен застапник, Биљана Вуловска, адвокат од 
Скопје, која ќе ги застапува интересите на тужениот до 
правосилното завршување на постапката. 
Се повикува тужениот Ибраим Демири со непозна-

та адреса во странство во рок од 30 дена да се јави во 
судот лично или преку полномошник за да ја преземе 
постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи, преку 
поставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI.П. бр. 

1082/02.                                                                      (1878) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет П. 

бр. 997/02 по предлог на тужителот Шабан Биба од с. 
Горно Врановци, против тужениот Ќазим Емини од с. 
Горно Врановци, сега со непознато место на живеење и 
престојување, за привремен застапник на тужениот го 
постави стручниот соработник во Основниот суд во 
Велес, Зоран Лозановски, согласно член 78, став 2 точ-
ка 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот Ќазим Емини или неговиот полно-
мошник не се јави пред судот, односно се додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека поставил 
старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 977/02.      (1349)                            
                                                                            

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево, во тек е постапка-

та за утврдување на сопственост, по тужбата на тужи-
телот Јанковски Ванчо од Делчево, против тужениот 
Заизов Азиз од Делчево, сега на работа во Германија со 
непозната адреса. Вредност 10.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужениот се назначува 

Стојчевска Наташа дипломиран правник од Делчево. 
Застапникот ќе го застапува тужениот во оваа постапка 
се додека тужениот и неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека Центарот за социјал-
ни работи Делчево, не го извести судот дека назначил 
старател. 
Од Основниот суд Делчево, П. бр. 315/2002.   (1917) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4537/2002 од 31.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048480?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја АТЛАС БЈ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �Битпазар-
ска� бр. 46 Скопје. 
Основач-единствен содружник на друштвото е Беј-

тула Јонуз од Скопје, ул. �Места� бр. 21. 
Дејности:  22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 50.10, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.13, 74.14, 74.84. 
Надворешно-трговско работење:  надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнација, комисиона 
продажба, застапување на странски фирми, малограни-
чен промет со Р. Албанија, Р. Бугарија, Р. Грција и СР 
Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, како друштво со це-
лосна одговорност. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, друштвото одговара со сите свои средства. 
Функцијата управител на друштвото како во вна-

трешниот така и во надворешниот трговски промет, ќе 
ја врши лицето Бејтула Јонуз - управител со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4537/2002.                                                     (31782) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4655/2000 од 11.07.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032461?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското друштво 
за трговија и услуги САРАМАРИ ДООЕЛ ул. �Сава 
Ковачевиќ� бр. 19 Скопје. 
Основач на трговското друштво е Даниела Радуло-

виќ - Таневска од Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 19, 
со Изјава за основање на трговското друштво од 
3.7.2000 година. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.17, 51.3, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.50, 
52.6, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 71.32, 74.40, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
превоз на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските пре-
земени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување на друштвото е Дание-

ла Радуловиќ - Таневска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4655/2000.                                                     (31783) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4850/2002 од 19.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048793?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги САНКРИС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �АВНОЈ� број 116/7 Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 18.21, 18.22, 18.23, 25.22, 
25.23, 25.24, 45.31, 45.32, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/2, 51.42/1, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, 
посредување, застапување, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ. 
Основач е Бобан Јовановиќ-управител на друштвото. 
Основен влог од 2.600,00 евра или 158.600,00 дена-

ри. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4850/2002.                                                     (31785) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4460/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048403?-001-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на подружница на Тр-
говското друштво ХЕЛАС-СЕРВИС д.о.о. Тирана, по-
ранешна фабрика за чоколади �Зогу и Зи� Подружница 
ХЕЛАС-СЕРВИС 1 Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 
22/3-6 Скопје. 
Дејности: 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.12, 

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.61, 51.65, 51.66, 51.17, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 64.20, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпе-
диција, меѓународен превоз на стоки, меѓународен пре-
воз на патници, комисиона продажба, малограничен 
промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија 
и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица, подружницата 

настапува во свое име и за своја сметка на странското 
друштво. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица на подружницата, одговара странското друштво 
со сиот свој имот. 
За раководител на подружницата во внатрешното и 

надворешното трговско работење, се именува лицето 
Маја Филиповиќ од Скопје, раководител без ограничу-
вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4460/2002.                                                     (31787) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4608/2002 од 19.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048551?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство, сообраќај, гра-
дежништво и услуги БАЗДАВИНА БАУ ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Корито Чегране. 
Седиште: с. Корито, Чегране. 
Основач е Ванде Мемеди од с. Корито, Чегране. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
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17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 
52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, изведување на инвестици-
они работи во странство со домашни работници, врше-
ње на стопанска дејност во странство, заклучување на 
договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки во странство и нивна 
продажба, меѓународно-агенциско работење, меѓунаро-
ден транспорт на стока и патници, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Ваиде Мемеди - управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4608/2002.                                                     (31788) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4716/2002 од 21.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048659?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основање на ДОО на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство, транспорт, гра-
дежништво и услуги НИГ НАСА ТРАНС ДОО екс-
порт-импорт с. Балиндол, Гостивар. 
Седиште: с. Балиндол, Гостивар. 
Основачи: Насер Сулејмани од с. Балиндол, Гости-

вар и Газменд Сулејмани од Гостивар, ул. �Балиндол-
ска� бб. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 
52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24,   63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, изведување на инвестици-
они работи во странство со домашни работници, врше-
ње на стопанска дејност во странство, заклучување на 
договори за вршење на инвестициони работи во 
странство, купување на стоки во странство и нивна 
продажба, меѓународно-агенциско работење, меѓунаро-
ден транспорт на стока и патници, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Насер Сулејмани - управител со неограничени ов-

ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4716/2002.                                                     (31789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4740/2002 од 11.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048683?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги 
ЕУРОАРБИ ГМБХ ДОО експорт-импорт с. Форино, 
Чегране. 
Седиште: с. Форино, Чегране. 
Основачи: Салиу Сали од с. Форино, Чегране и 

Ибраими Мефаил од с. Форино, Чегране. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.33, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40/1, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71,  
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 
25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 
51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.57, 
51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство со 
домашни работници, вршење на стопанска дејност во 
странство, склучување на договори за вршење на инве-
стициони работи во странство, купување на стоки во 
странство и нивна продажба, меѓународно-агенциско 
работење, меѓународен транспорт на стока и патници, 
меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Салиу Сали - управител со неограничени овласту-

вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4740/2002.                                                     (31791) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

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

Рег. ЗГФ. бр. 64/2002 од 15.01.2003 година, во региста-
рот за Здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Тетово, под Рег. бр. 64/2002 го запиша 
Здружението на жени ВРЛ с. Теарце, �ФЕНИС�. 
Работата и активностите на Здружението е еманци-

пација, економски и социјален развој на жената, хума-
нитарни активности, на мирот и животната околина, 
унапредување и признавање на неотуѓивите човекови 
права и достоинство на жените и сл.  
Седиштето на Здружението е во с. Теарце, а истото 

ќе делува на подрачјето на Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 64/2002.                             
                                                                              (1631) 

___________ 
 
Се брише и престанува да постои Здружението на 

граѓани со име �Форум за цивилна мировна служба� - 
Струмица, кое беше регистрирано под ЗГФ. бр. 9/2002 
година. 
Од Основен суд во Струмица, ЗГФ. бр. 9/2002. (1632) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 2/03 

од 23.01.2003 година, го запишува следното: 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишува основање на Хуманитарно самостојно 
здружение на згрижувачки семејства на деца со посеб-
ни потреби "Гушни ме мамо"- Македонски Брод. 



4 февруари 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 8 - Стр. 5 
 
Здружението ќе се залага, односно ќе врши посети на 

домаќинства на згрижувачките семејства, разговори со 
згрижените лица, создавање на услови за подобар престој 
на згрижените лица, соработка со хуманитарни организа-
ции, увид и соработка со центрите за социјални работи 
што работат со хуманитарни здруженија од Републиката, 
се грижи за примена на законските прописи и нивно спа-
зување од групите и членовите како целина и др. 
Седиштето на Здружението е во М. Брод, на ул. 

"Орце Николов" бр. 4. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Славко Павлески од М. Брод, ул."Орце Николов" бр. 4. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 23.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Згф. бр. 2/03.    (1999) 

___________ 
 
Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Ресен, под Рег. Згф. бр. 1/03 
се запишува Здружение на граѓани со назив Здружение 
на еколозите "Еко-Протекшн" Ресен. 
Здружението има за цел да ја чува човековата око-

лина од загадување, да води посебна грижа за заштита 
на природните култури и историските богатства и кул-
турно-историските споменици околу езерото и за раз-
вивање и продлабочување на еколошката свест и кул-
тура на населението. 
Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен, на 

ул. "Јосиф Јосифовски"бр. 208. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

претседателот Нејаре Зулали од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен, Згф. бр. 1/03.       (2036) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. згф. бр. 

1/03 од 22.01.2003 година, го запиша следното: 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1/03 год. се запишува Здружение на 
граѓани-Здружение за спорт и рекреација, БОДИБИЛ-
ДИНГ и ФИТНЕС "СТРОНГ БОДИ"-Тетово, со скрате-
но име ЗСРБФ "СТРОНГ БОДИ", со седиште во Тето-
во, на ул. "И. Рибар Лола" бр. 137. 
Работата и активноста на Здружението ќе се одне-

сува на подигање на свеста кај луѓето за спорт и рекре-
ација без оглед на нивна возраст, етнос или пол, негу-
вање на телесни способности кај луѓето, подигање и 
унапредување на спортскиот живот, развивање на бо-
дибилдинг и фитнес, што претставува основа на секој 
вид спорт, што помасовно вклучување на населението 
во спортско рекреативниот живот, организирање нат-
превари и тренинзи и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето е по-

драчјето  на Општина Тетово и пошироко. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 22.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 1/03. 
               (2038) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. згф. бр. 

63/02 од 20.12.2002 година, го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. згф. бр. 63/02 се запишува здружение на 
граѓани-Невладина организација-Етно центар -"БАЛ-
КАНИКА" Тетово, со седиште во Тетово, на ул."К. 
Дрнц" бр. 5/7. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесу-

ва на заштита-јакнење на човековите права и слободи, 
еднаквост меѓу различните етнички припадности во де-
мократско граѓанско општество, развивање и унапреду-
вање на меѓуетничката доверба и толеранција на граѓа-
ните на РМ и на Балканот, грижа за деца и нивна зашти-
та, размена на мислење и искуство, борба против сиро-
маштија, семејно насилство, насилство над жените и сл. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
здружението е низ цела територија на РМ. 
Здружението на граѓаните стекнуваат својство на 

правно лице и може да почне со работа од 20.12.2002 
година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 63/02. 
               (2077)                           

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 

28/98 од 24.01.2003 година, поради престанок на ман-
датот на претходниот претседател изврши измена врз 
основа на одлуката за избор на претседател на Здруже-
нието на пензионери на општина Гевгелија и како нов 
претседател на ова здружение го запиша лицето Драги-
ша Јовановиќ од Гевгелија со ЕМБ 0208935482003. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 28/98. (2078)                       

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

43/02 од 24.01.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани со полно име Маке-
донска асоцијација за споменични и творечки одбеле-
жувања-Прилеп и скратено име МАСТО-Прилеп. 
Цели и задачи на Здружението се: 
Да ги здружи научните работници од повеќе сфери, 

да ја насочи и организира нивната работа, да поттикну-
ва блиска соработка на слични здруженија и да врши 
афирмирање на стручно-научната мисла и успеси кои 
се од интерес за нацијата и да се грижи за дифузија и 
дисперзија на научно-истражувачките достигнувања од 
нејзината област; да соработува со многу научни ин-
ституции, бројните факултети, МАНУ, ДНУ, клубови, 
заедници, Институт за национална историја и други ре-
левантни здруженија кои можат да придоне-сат во ос-
тварувањето на начелните цели и поставените задачи; 
да издава публикации и списанија, монографии, збор-
ници на трудови од симпозиумите и сл. и други печате-
ни материјали во кои ќе бидат обработени и јавно пре-
зентирани споменичните и творечките достигнувања 
во Македонија; да организира и на покани јавно да 
учествува на научни состаноци и симпозиуми од ре-
публички, меѓудржавен и меѓународен карактер; да со-
работува со други научни институции, со јавни и при-
ватни претпријатија и други субјекти; да го помага 
учеството на своите членови и одделенија во сите ви-
дови научни проекти, собири, изложби, промоции и 
други облици на научна дејност; да испраќа свои чле-
нови во земјата и странство, за одржување на предава-
ња, презентации и слични афирмативни достигнувања; 
да се грижи и поврзува за студиски престој или врше-
ње на научни истражувања кај нас, а и во соседството, 
со обврска потоа кандидатот или работната група да 
реферира за својот престој, со резиме за научните ефе-
кти и сознанија добиени од истиот. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. 

"Марксова" бб, а подрачје на делување, научни истра-
жувања и презентација областите на Република Маке-
донија, а по потреба и етничките простори на Македо-
нија, Балканот и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението е неговиот претседател Томе Шапчески 
од Прилеп, на ул."Шар Планина" бр. 9, со ЕМБГ 
1707935440009 и лична карта рег. бр. 241186, издадена 
од УВР-Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф. бр. 43/02. 

         (2079) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

5/03 од 24.01.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации, изврши упис на 
промената на овластеното лице за застапување на здру-



Стр. 6 - Бр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2003 
 
жението на граѓани, Сојуз на студенти при Економски-
от факултет-Прилеп, на начин што на местото на досе-
га овластеното лице за застапување и претставување на 
ова здружение, односно досегашниот претседател Да-
рио Попоски од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" Б-3-
1/12, со матичен број 0207977440010 и рег. бр. на л.к. 
231290, издадена од УВР-Прилеп, се запиша ново из-
браниот претседател на ова здружение, лицето Томис-
лав Здравкоски од Крушево, редовен студент на Еко-
номскиот факултет-Прилеп, со живеалиште  на ул. 
"Нико Доага" бр. 112, м. број 1001982450128 и рег. бр. 
на л.к. 30409, издадена од ОВР-Крушево. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 5/03.  
               (2080) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

1/03 од 27.01.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани со име Здружение на 
производители на градинарски производи и друга здра-
ва храна "Градинар"-Кривогаштани. 
Цели и задачи на здружението се: 
Развој на производството на градинарски култури 

во регионот; развивање на производството на други 
култури од областа на производството на здрава храна, 
непознати или невообичаени за овој регион; промена 
на производната насока и сортниот состав на градинар-
ските култури во согласност со најновите научни соз-
нанија, со што ќе се постигне поголема продуктивност 
и рентабилност во производството; обезбедување на 
деклариран семенски материјал; олеснување и на рабо-
тата на индивидуалните производители со воведување 
на нови техники и технологии за наводнување; стан-
дардизација на производите заради постигнување на 
подобра цена на пазарот; организирање на предавања и 
семинари заради подобрување на нивото на стручните 
знаења; организирање на заеднички настапи на здруже-
ните производители на натпревари, саеми и други 
слични собири во земјата и странство; негување и раз-
вивање на чувството кај членството за заемно меѓусеб-
но помагање, размена на искуство и слични активно-
сти; покренување на иницијативи и давање на предлози 
по одредена нормативна и друга регулатива од областа 
на производството на храна; обезбедување на контакти 
и ангажирање на стручни лица за решавање на кон-
кретни појавени проблеми; изнаоѓање на пласман за 
производите со тенденција за воведување на произ-
водство според однапред склучени договори; формира-
ње на трговски друштва од страна на здружението за-
ради остварување на целите, задачите и интересите на 
своето членство, како и за финансирање на активности-
те предвидени со неговиот Статут; формирање на орга-
низациони единици на здружението, по потреба во по-
големите населени места; воспоставување на меѓусеб-
на соработка со другите здруженија од областа на про-
изводство на храна кои се активни во овој регион; 
обезбедување на долгорочна соработка со сродни здру-
женија и научни институции во земјата и странство за-
ради прифаќање и практично ефектуирање на совреме-
ните достигнувања и стандарди во производството на 
здрава храна, а со цел постигнување на квалитет за из-
воз на производите во земјите на развиениот свет. 
Седиштето на Здружението е во Кривогаштани, на 

бул. "Маршал Тито" бб, а истото е активно односно 
дејствува на териториите на општините Кривогаштани, 
Прилеп, Битола, Тополчани, Могила, Крушево и Демир 
Хисар. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението во правниот промет и спрема трети лица 
во јавноста е Симе Станчески, со живеалиште во Кри-
вогаштани, со матичен број 0304966440014. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 1/03. 
               (2081) 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Од Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

335/02 од 27.12.2002 година, над ТП за превоз на стоки 
во друмски сообраќај Стефан Ковачевски ТП ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 17/11, трег. бр. 1-19171 со дејност 
услужна и жиро сметка 500-0000000494-97 при Сто-
панска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (1908) 

___________ 
 
Од Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

344/02 од 17.1.2003 година, над Друштво "Интеркод" 
увоз-извоз ДООЕЛ од Битола со трег. бр. 01004431?-8-
03-000 со дејност трговија и жиро сметка 500-0000-
00569-66 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (1909) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 341/02 

од 15.1.2003 година, над ТП Димче Милан Петровски 
"Суки ком" од Битола , ул. "И. Цанкар" бр. 3, трег. бр. 
01008073?-6-01-000, со дејност трговија и жиро сметка 
500-0000000-34 при Стопанска банка Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (1910) 

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

шение I Ст. бр. 475/02 од 02.12.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за интелекту-
ални услуги и промет "СД КОМ" Илчо увоз-извоз ДОО-
ЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Никола Тесла" бр. 2/1-11 и 
жиро сметка 300000000586498 и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка на должникот Друштво 

за интелектуални услуги и промет "СД КОМ", Илчо увоз-
извоз ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Никола Тесла" 
бр. 2/1-11 и жиро сметка 300000000586498 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.               (1911) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 4/03 од 16.01.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Угостител 
"ВКУС" ТП Медат Есад Алија од Гостивар, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворена-
та стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (1912) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 7/03 од 16.01.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, услуги и посредување "АЗИЈА ЦЕНТРУМ" 
ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведу-
ва поради немање на имот, па отворената стечајна по-
стапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (1913) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 125/02 од 16.01.2003 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја, транспорт и туризам "ШПЕТИМ КОМПАНИ" ДОО 
експорт-импорт од с. Равен-Гостиварско, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената стечај-
на постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (1914) 
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Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 3/03 од 16.01.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
градежништво, промет, посредување и услуги "АРИ-
НГ" Милаим ДООЕЛ експорт-импорт од с. Равен-Го-
стиварско, но истата не се спроведува поради немање 
на имот, па отворената стечајна постапка над должни-
кот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (1915) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 14/01 од 17.12.2002 година, стечајната постапка 
над ДПТУ Оранжерии блок Б и Ц с. Таринци, привре-
мено 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. 
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.                              (1916) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 16/03 од 22.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Здравствена 
организација Аптека "МЕНТА" П.О. Скопје, со седиш-
те на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87, влез 3, локал 
3, со жиро сметка 40100-603-15297 и регистарска 
влошка 1-19093-0-0-0 при регистарот на Основниот суд  
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот здрав-

ствена организација Аптека "МЕНТА" П.О. Скопје се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1826)          

___________ 
 
Основниот суд скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 442/02 од 22.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за земјоделско-сточарско производство, трговија и ус-
луги "СТОКО ФАРМА" ДОО увоз-извоз, со седиште 
на ул. "1558" бр. 37-б, со жиро сметка 40100-601-
384525 и регистарска влошка 1-68100-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Пре-

тпријатие за земјоделско-сточарско производство, тр-
говија и услуги "СТОКО ФАРМА" ДОО увоз-извоз 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1827) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 223/02 од 21.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги "ФРИГО 
САБО" Себајдин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. "Горно Лисиче" бр. 110, со жиро сметка 
40100-601-144940 и регистарска влошка 02014791?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство, промет и услуги 
"ФРИГО САБО" Себајдин ДООЕЛ експорт-импорт од 
Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1840) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I Ст. бр. 319/02 од 18.12.2002 година, над дол-
жникот производно трговско претпријатие за трговија 
и услуги "ИНТЕР МОБИЛ" експорт-импорт-Скопје, со 
седиште на ул. "Мирче Мацан" бр. 26 и жиро сметка 
бр. 40100-601-63059, кај РМ Агенција за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет-
Скопје.  
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Јаго-

да Вељковска од Скопје, со адреса на ул. "Маршал Ти-
то" бр. 22-3/17. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот производно трговско 

претпријатие за трговија на големо и мало "ИНТЕР 
МОБИЛ" експорт-импорт-Скопје, да му овозможи на 
привремениот стечаен управник да влезе во неговите 
деловни простории за да може да ги спроведе потре-
бните дејствија, како и да му допушти увид во тргов-
ските книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во "Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (1875) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 460/02 од 22.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "ДЕКИКО КОМПАНИ" Сашо ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Солунска Глава" бр. 
72, со жиро сметка 40100-601-248473 и регистарска 
влошка 02024574?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги "ДЕКИКО КОМПАНИ" 
Сашо ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1885) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 458/02 од 22.01.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги "ФОКА" Владо и други ДОО, 
со седиште на ул. "Александар Урдаревски" бб, со жиро 
сметка 260-0004857470-93 Радо банка АД и регистарска 
влошка 02023522?-3-03-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за производство, промет и услуги "ФОКА" Владо 
и други ДОО се заклучува. 
По Правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1886) 
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Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

50/97 од 17.01.2003 година, ја заклучува отворената 
стечајна постапка над стечајниот должник АД "ВАР-
ДАР" Неготино. 
Стечајниот должник да се брише од регистарот при 

Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Се задолжува Агенцијата за работа со блокирани 

сметки ПЕ Кавадарци да изврши гаснење на жиро сме-
тката 41630-601-2944. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (1935) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 

96/02 од 13.01.2003 година, се отвора стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и ус-
луги "Копер Прес" Менча ДООЕЛ увоз-извоз с. Криволак 
општина Неготино, со жиро сметка 41630-601-73793. 
за стечаен судија се определува Драгица Митрева-

член на стечајниот совет.  
За стечаен управник се определува Кирил Арангел-

ов од Кавадарци, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 2-4/7 тел. 
043-415-505. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
доверителите кои имаат разлачни права на недвижнос-
тите на должникот што се запишани во јавните книги 
(Катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" да ги прија-
ват кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се 
означи предметот над кој постои разлачно право, начи-
нот и основата на засновање на тоа право како и обез-
беденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да ги исполнуваат директно на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување на пријавените побарувања и рочиште на Со-
брание на доверители (Извештајно рочиште) на ден 
24.02.2003 година во 10,30 часот во судница бр. 2 на 
Основниот суд Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (1936) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 3/01 од 13.01.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот АД "Жито Ориз" од Ко-
чани, со жиро сметка бр. 40400-601-4751 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје. 
За стечаен управник е именувано лицето Виктор То-

доров дипломиран економист од Кочани, со стан на ул. 
"Гоце Делчев" бр. 1/3-17, со телефон бр. 033/271-188. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20-дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во"Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот) и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги (катастарот), во рок од 20 дена сметано од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Ма-
кедонија" да ги пријават на стечајниот  управник, а во 
пријавата да означат на кои предмети постои разлачно 
право, начинот и основата на засновањето на тоа пра-
во, како и обезбеденото побарување.  

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува собир на доверители (испитно рочиште) 

за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
на ден 21.03.2003 година со почеток во 12- часот во сала 
бр. 1 на овој суд и Собрание на доверителите (извештајно 
рочиште), на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек 
на постапката, кое ќе се одржи на ден 28.03.2003 година 
со почеток во 12-часот во сала бр. 1 на овој суд. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во тр-

говскиот регистар при Основниот суд во Штип, во јавните 
книги во кои се запишани правата врз недвижностите (ка-
тастарот), како и правата од индустриска сопственост. 
Огласот за отворање на стечајна постапка е истакнат 

на огласната табла на судот на ден 14.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                           (1938) 

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

108/02 од 16.01.2003 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник Претпријатие за проектирање, 
инжинеринг, консалтинг и маркетинг "Иома инвест" 
ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Блажо Алексов" бр. 
53-1/5, и истата не се спроведува поради немање на 
имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (1940) 

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

шение на овој суд  I Ст. бр. 407/02 од 15.01.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот "ЗА-
НАТ-СЕРВИС МАКЕДОНИЈА" АД-Скопје, со седиш-
те на ул. "Евлија Челебија" бр. 11, со жиро сметка број 
40100-601-10259, при Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија-Скопје. 
За стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ од 

Скопје, со адреса на ул."Владимир Комаров" бр. 1/1-13. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечјниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на не-
движностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на собрание на довери-
тели на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошни-
от тек на постапката (извештајно рочиште) за ден 
05.03.2003 година, во 13,00 часот, во соба бр. 72, во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 

"Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2064) 

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

ние II Ст. бр. 596/02 од 25.12.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги "ХРИСТО И ФАМИЛИЈА" 
увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Ваташа" бр. 5 
и жиро сметка број 40100-601-368596 при Агенција за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 
1-32974-0-0-0 и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2060) 
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Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 229/02 од 17.12.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ТП"ТАМИ" Авто 
такси Зоран Славко Николов Скопје, со седиште на ул. 
"Јужноморавски бригади" бр. 80б, со жиро сметка 
40100-601-399577 и регистарска влошка 6-02001059-
000-06 при регистарот на Основниот суд Скопје 1- 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

"ТАМИ" Авто такси Зоран Славко Николов од Скопје 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2061) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 262/01 од 20.06.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Приватно 
претпријатие за туризам, трговија и услуги "БИСТРО" 
ЦО, со седиште на ул. "Дижонска"-13 бр. 57-а, со жиро 
сметка бр. 40100-601-124297, како и број на регистар-
ска влошка 1-18633-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прив-

атно претпријатие за туризам, трговија и услуги се зак-
лучува. 
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.               (2062)         

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 

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

шение II Ст. бр. 556/02 од 22.01.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за превоз 
на патници "КОМПАНИЈА ЕС 2" ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул."Париска" бр. 4 и жиро сме-
тка број 210-056142790124 при Тутунска банка АД 
Скопје и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2063) 

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

231/02 од 20.01.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Приватно претпријатие за производ-
ство, трговија на големо и мало, угостителство и зана-
етчиство "КАСТОР" увоз-извоз с. Кривогаштани При-
леп ПО, со седиШте на ул. "Маршал Тито" бр. 71, во 
Кривогаштани во регистарска влошка 1-2748 со реше-
ние Срег бр. 981/91 на Окружен стопански суд Битола, 
со основна дејност трговија на мало со леб, печиво, 
млеко и млечни производи, со жиро сметка 41100-601-
7615 во Агенција за блокирани сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот нема доволно имот за 
покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (2082) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 241/02 

од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија Дарко Петревски "ПУЛАЧ 2000" 
увоз-извоз Прилеп  ДООЕЛ, со седиште на ул. "Пирин-
ска" бр. 51 во регистарска влошка 010110768?-8-03-000, 
со решение Трег. бр. 52/2000 на Основниот суд Битола, со 
основна дејност такси превоз со жиро сметка 
0002000099557 во Комерцијална банка-Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (2083) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 10/03 од 24.01.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка на должникот Претпријатие за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало "Солар 
Текс" Ц.О. извоз-увоз ул. "Народна Револуција" бр. 
103, со жиро сметка бр. 40900-601-33402 при Агенција 
за блокирани сметки. 
За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ, 

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

ски,  дипломиран  економист од Куманово. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во"Службен 
весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 

подвижни предмети и правата на должникот како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги (катастарот), разлачните права 
на недвижности што се запишани во јавните книги (ката-
старот), во рок од 15 дена сметано од објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават кај сте-
чајниот управник, а во пријавата да го означат предметот 
на кој постои разлачно право, на начинот и основот за зас-
новање на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Отворање на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, јавните книги во кои се запишани 
правата врз недвижностите (катастарот), како и права 
од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште и тоа собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и Собрание на доверителите (изве-
штајно рочиште) на ден 07.03.2003 година, во 9,00 ча-
сот во соба бр. 90/2 во Основен суд во Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (2265) 

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

шение II Ст. бр. 445/02 од 28.01.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
мет на големо и мало "ПЕРОМЕТАЛ" експорт-импорт 
ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Мирче Ацев" бр. 64, с. 
Трубарево, со жиро сметка 40110-601-117493 и реги-
старска влошка 1-16032-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје 1 - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет на големо и мало "ПЕРОМЕТАЛ" 
експорт-импорт ДОО од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2266) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 417/02 од 28.01.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за внат-
решна и надворешна трговија "МИБЕКС ТРЕЈД" Бори-
слав и други ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. 
"Боро Менков" бр.2/1-5, со жиро сметка 200-
0000312977-21 при  Стопанска банка АД и регистарска 
влошка 02020952?-3-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија "МИ-
БЕКС ТРЕЈД" Борислав и други ДОО од Скопје се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2267) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 437/02 од 28.01.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за транс-
порт, трговија и производство "СТЕОЛ" ДООЕЛ увоз-
извоз с. Стајковци Скопје, со седиште на ул. "Антон 
Велковски" бр. 10/11, с. Стајковци-Скопје, со жиро 
сметка 300000000459816 при Комерцијална банка АД и 
регистарска влошка 02039401?-8-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за транспорт, трговија и производство "СТЕ-
ОЛ" ДООЕЛ с. Стајковци од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2268) 

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

278/02 од 24.01.2003 година, над стечајниот должник 
АД "Фабрика за леани производи" Битола, ул. "Ин-
дустриска" бб, со жиро сметка 40300-601-000-0104488 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет Скопје, отвори сте-
чајна постапка. 
За стечаен судија се определува м-р Симеон Цвета-

новски судија при Основниот суд во Битола и член на 
стечајниот совет. 
За стечаен управител се определува привремениот 

стечаен управник Андреа Поповски од Битола, тел. 
047-222-201 и 070-208-758. 
Се повикуваат доверителите кои имаат побарувања 

од стечајниот  должник, доверителите кои имаат раз-
лачни права на подвижни предметни и права на долж-
никот како и доверителите кои имаат разлачни права 
врз недвижности, а кои не се запишани во јавните кни-
ги, во рок од 15 дена од објавувањето на ова решение 
во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник на адреса на стечај-
ниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски према стечајниот должник  да ги исполнат кај 
стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања-испитно рочиште за 21-
.02.2003 година, во 12,30 часот, судница 7 во Основни-
от суд во Битола. 
Се свикува Собрание на доверителите на должни-

кот за 21.02.2003 година, во 12,45 часот, судница 7 во 
Основниот суд во Битола, на кое врз основа на извеш-
тајот на стечајниот управник, ќе се одлучува за ната-
мошниот тек на стечајната постапка-извештајно рочи-
ште. 
Огласот на огласната табла на Основниот суд во 

Битола е истакнат на 24.01.2003 година во 14,00 часот. 
Мерките за обезбедување определени со решение 

на овој суд Ст. бр. 278/02 од 14.11.2002 година преста-
нуваат да важат. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2085) 

По предлог на Одборот на доверители се свикува 
Собрание на доверители при МК Астибо АД во стечај 
Штип на 18.02.2003 година во 10 часот во сала бр. 3 
при Основниот суд во Штип. 
Собранието ќе се одржи за расправање за условите 

и начинот на продажбата на должникот МК "Астибо" 
АД во стечај Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (2088) 

___________ 
  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 317/02 

од 28.01.2003 година, над Приватно претпријатие за тр-
говија на големо и мало увоз-извоз "ОПТИМИЗАМ" 
Битола ПО со дејност трговија на големо и жиро сме-
тка 40300-601-21441 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2432) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 69/02 

од 27.01.2003 година, над ТП за такси превоз Томе Пе-
це Тодоровски, дејност такси превоз, Трег. бр. 
01006163?-6-06-000, со дејност такси-превоз и жиро 
сметка 0070-5732-93 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2433) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 345/02 

од 22.01.2003 година, над ПП за трговија на големо и 
мало "Ладење" извоз-увоз, ул."Охридска" бр. 59, Бито-
ла, Трег. бр. 1-2941 со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-14328 при Агенција за работа со блокирани 
сметки Битола, отвори стечјна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи 
Од Основниот суд во Битола.                            (2434) 

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

196/98 од 25.12.2002 година, ја заклучува отворената 
стечајна постапка над должникот АД "Центар за авто-
матска обработка на податоци" с. Возарци-Кавадарци. 
Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 
34/99 од 29.01.2002 година, ја заклучува отворената 
стечајна постапка над должникот Стоковна куќа "Ти-
по-КВ" ДОО Кавадарци, ул. "Маршал Тито" бб. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (2435) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 277/02 од 16.01.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало из-
воз-увоз "УНИВЕРЗАЛ-ФИЛИП" Ц.О. Скопје-Јурум-
лери, со седиште на ул. "501" бр. 9, со жиро сметка 
40110-601-303793 и регистарска влошка 1-46984-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд  Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало "УНИВЕРЗАЛ-ФЛИП" Ц.О. од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задрж-

ува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2275) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 476/02 од 29.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
промет и услуги "МИМИ-ПРОМЕТ" Лидија ДООЕЛ 
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увоз-извоз, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 24, с. 
Стајковци, со жиро сметка 40110-601-266823 и регистар-
ска влошка 020011366?-8-09-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за промет и услуги "МИМИ-ПРОМЕТ" Лиди-
ја ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2374) 

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

шение II Ст. бр. 13/02 од 30.01.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "РИСК-КОМПАНИ" Ирфан ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Фуштанска" бр. 
19б, со жиро сметка 40110-601-458630 и регистарска вло-
шка 02029520?-80-1-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги "РИСК-
КОМПАНИ" Ирфан ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2365) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 468/02 од 29.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "НИМАС" ДООЕЛ увоз-извоз, со се-
диште на ул. "3" бр. 103, с. Зелениково, со жиро сметка 
300000000012937 и регистарска влошка 02041976?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот друш-

тво за трговија и услуги "НИМАС" ДООЕЛ увоз-извоз, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од основниот суд Скопје II-Скопје.                 (2359) 

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

шение I. Ст. бр. 397/02 од 28.10.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за трговија на големо и мало и услуги и посредување 
ИНЕКС Васил ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, ул. "Франк-
лин Рузвелт" бр. 6/33 и жиро сметка 40100-601-222020 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за трговија на големо и мало и услуги 
и посредување ИНЕКС Васил ДООЕЛ увоз-извоз-
Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/33 и жиро сметка 
40100-601-222020 се заклучува.  
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението, стечајниот должник 

да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (2439) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 
решение II Ст. бр. 423/02 од 24.12.2002 година, предло-
гот поднесен од предлагачот-должник Друштво за тр-
говија на големо и мало "АГРИ ЛЕНД" Јорданчо и 
Драган ДОО Скопје, за отворање стечајна постапка над 
должникот Друштво за трговија на големо и мало "АГ-
РИ ЛЕНД" Јорданчо и Драган ДОО Скопје, се уважува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот    
Друштво за трговија на големо и мало "АГРИ ЛЕНД" 
Јорданчо и Драган ДОО Скопје, со седиште на бул. "Ја-
не Сандански" бр. 112/3-1, со жиро сметка 27000000-
0101349 при Извозна и Кредитна банка АД Скопје и 
број на регистарска влошка 02015280?-3-01-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен управник се определува Ацо Петров од 

Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 1/3. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник.  
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни пра-

ва на подвижни предмети и правата на должникот, како 
и доверителите кои имаат разлачни права на недвижно-
стите на должникот што не се запишани во јавните кни-
ги, односно разлачните права на недвижностите што се 
запишани во јавните книги во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања кое 
ќе се одржи на 18.02.2003 година во 11,00 часот во Ос-
новниот суд Скопје II-Скопје во судница број XXIII на 
III кат нов дел. 
Да се огласи оглас на огласната табла на судот и во 

"Службен весник на РМ". 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2453) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П. Трег. бр. 5733/2002 од 25.12.2002, во 
регистарската влошка бр. 02025527?-8-01-000, го запиша 
во трговскиот регистар бришењето на ТД Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги СМАИЛОВИЌ ТРАНС 2000 
Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Студеничани. 
Бришењето на трговското друштво од трговскиот 

регистар по спроведена ликвидација на Друштво за 
транспорт, трговија и услуги СМАИЛОВИЌ ТРАНС 
2000 Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Студеничани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5733/2002.                                                       (1322) 
___________ 

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

шение на овој суд П. Трег. бр. 5236/2002 од 24.12.2002, 
во регистарската влошка бр. 02007611?-8-03-000, го за-
пиша во трговскиот регистар заклучувањето на ликви-
дационата постапка на Друштвото за производство и 
трговија ГАЛИЧКИ БИСЕР Живко ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, с. Бардовци, ул. �14� бр. 52. 
Бришењето на трговско друштво од трговскиот ре-

гистар по спроведена ликвидација на Друштво за про-
изводство и трговија ГАЛИЧКИ БИСЕР Живко ДОО-
ЕЛ експорт импорт Скопје с. Бардовци, ул. �14� бр. 52. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5236/2002.                                                       (1323) 
___________ 

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

шение на овој суд П. Трег. бр. 3506/2002 од 16.12.2002, 
во регистарската влошка бр. 02008857?-8-06-000, го за-
пиша во трговскиот регистар бришењето на ТД од тр-
говскиот регистар на Друштвото за превоз, шпедиција, 
промет и услуги ЕЛДИ Спиро ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 112/29. 
Бришење на трговско друштво од трговскиот реги-

стар по спроведена ликвидација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3506/2002.                                                       (1324) 
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Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд П. Трег. бр. 5640/2002 од 31.12.2002, 
во регистарската влошка бр. 02032716?-3-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар бришењето на субјектот 
на Друштвото за превоз, трговија и услуги ИНТЕР-
ТОП ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Гандиева� бр. 
10-б. 
Се запишува бришење на субјектот поради ликви-

дација на: Друштво за превоз, трговија и услуги ИН-
ТЕР-ТОП ДОО експорт импорт Скопје, ул. �Гандиева� 
бр. 10-б. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5640/2002.                                                       (1325) 
___________ 

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

шение на овој суд П. Трег. бр. 5744/2002 од 31.12.2002, 
во регистарската влошка бр. 02034443?-8-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар бришењето на трговското 
друштво на Друштвото за производство, трговија на 
големо и мало СОКОЛОВА Радика ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. �Љуботенски пат� бр. 48 б. 
Бришењето на трговско друштво од трговскиот ре-

гистар по спроведена ликвидација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5744/2002.                                                       (1326) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л. Бр. 120/02 од 15.01.2003 година е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието во приватна сопс-
твеност за производство на производи од дрво и трго-
вија на големо и мало �Бреза� п.о. Виница но истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието во 

приватна сопственост за производство на производи од 
дрво и трговија на големо и мало �Бреза� п.о. Виница 
се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд Штип во Штип.                   (1625) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 122/02 од 15.01.2003 година е отворена ликвида-
циона постапка над Трговското претпријатие за произ-
водство и промет �НЕНА� п.о. Св. Николе но истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговско претприја-

тие за производство и промет �НЕНА� п.о. Св. Николе 
се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд Штип во Штип.                   (1626) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 236/02 од 9.I.2003 година се отвора ликвидациона 
постапка над Трговското друштво за трговија Владе 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Владевци-Василево. 
Ликвидационата постапка над Трговското друштво 

за трговија Владе ДООЕЛ увоз-извоз с. Владевци - Ва-
силево, се заклучува. 
Имотот на Трговското друштво за трговија Владе 

ДООЕЛ увоз-извоз с. Владевци-Василево во вредност 
од 435.100,00 денари противвредност од 7.000,00 
ЕУР, а се состои од продавница во с. Владевци кат-
ност П. КП 1300 со површина од 64,00 м2 х 109,40 
ЕУР/м2=7.000 ЕУР и дворно место во површина од 
220 м2. 

Имотот на Друштвото се доделува на основачот 
Ѓорѓи Урдовски, од с. Владевци бр. 82, Василево во 
вредност од 435.100,00 денари противвредност од 
7.000,00 ЕУР, а се состои од продавница во с. Владевци 
катност П. КП. 1300 со површина од 64,00 м2 х 109,40 
ЕУР/м2=7.000 ЕУР и дворно место во површина од 220 
м2. 
По правосилноста на решение ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд Штип во Штип.                   (1629) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бертан Бељур од Скопје запишан во 

Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је со Решение П. трег. бр. 3402/2002 објавува дека 
Друштвото за производство, промет и услуги Б.Х.О. 
Халим ДООЕЛ и со број на жиро-сметка 40100-601-
304262 е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (1561) 

___________ 
 
Ликвидаторот Марија Цекова од Скопје запишан во 

Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је со Решение П.трег. бр. 3463/2002 објавува дека 
Друштвото за трговија и градежништво ЕМИ-Д КО-
МЕРЦ Илија ДООЕЛ увоз-извоз со број на жиро-сме-
тка 300000001146576 отворена при ЗПП Филијала-
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                            (1558) 

___________ 
 
Ликвидаторот Маневски Владимир од Скопје, ул. 

�Народен фронт� бр. 29/1 запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение 
П.трег. бр. 5611/02 објавува дека Друштвото СЛОВИН 
МАК ЛАУРЕАТЕ експорт импорт ДООЕЛ Скопје и со 
број на жиро-сметка 210051537430138 отворена при 
Тутунска банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (1867) 

___________ 
 
Основниот суд во Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Л.бр. 422/2001 донесено од овој суд на 
19.XI.2002 е завршена ликвидацијата над Претпријати-
ето за производство, услуги и трговија на големо и ма-
ло �ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИКА# ц.о. експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. �Никола Русински� бр. 
4/1-19 и жиро сметка 40120-601-214144 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (1868) 

___________ 
 
Ликвидаторот Калипса Ковачевска од Скопје, ул. 

"Видое Смилевски Бато" бр.89/33, запишан во судски-
от регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со ре-
шение Срег. бр. 315/02, објавува дека Друштвото за 
промет на стоки и услуги и транспорт "Ами-Интер-
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транс" Зоран Врховац ДООЕЛ Скопје, ул. "Видое Сми-
левски Бато" бр. 89/33 и со број на жиро - сметка 3000-
00001012619, отворена при Комерцијална банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
ја-вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1991) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 1/03 година, е отворена лик-
видациона постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "ЕГМА" извоз-увоз-Скопје, 
ул. "Крсте Асенов" бр. 1/I-6 и ж-сметка 40100-601-
35197.  
За ликвидатор се определува лицето Цветановска 
Миска од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 77/6. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (1992) 

___________ 
 

Ликвидаторот Марија Илијева од Скопје, ул. "Ле-
нинова" бр. 14, запишана во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I -Скопје, со решение П. трег. 
5127 од 21.10.2002 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги ЕНВ 2000 увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Првомајска" бр. 15/14, жиро с-ка бр. 
260-0005341817-15, депонент Радобанк АД Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази, во 
рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (1993) 

____________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 
бр. 214/02 од 09.01.2003 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над Претпријатие за производство и трго-
вија ПРОТЕКТОР увоз-извоз с. Злетово, но истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за про-
изводство и трговија ПРОТЕКТОР увоз-извоз, с. Злето-
во, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се води 
при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                                 (2002) 

____________ 
   
Ликвидаторот Ацевски Игор  од Скопје, ул. �Божидар 

Рајковиќ� бр. 57, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
6180/2002 година, објавува дека Друштвото �АЦИ КОМ-
ПАНИ� ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со број на жиро-сме-
тка 300000001281697 отворена  при Комерцијална банка, 
е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 5 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од  5 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (2269) 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште на КП 405, план 

2, скица 2, во место викано �Дучинци�, култура нива, 4 
класа, со површина од 2644 м2, заведена во Поседовен 
лист бр. 150 за КО Шишево, сопственост на Бајрами 
Арифе, од Скопје, за цена од 264.400,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседи чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотар Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 74, 
Скопје.                                                                        (1498) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на Пе-
тковска Илина, нива во КО Драчево, заведена во Посе-
довен лист бр. 2020 на КП 2754, план 5, скица 12 во 
"ВОДЕНИЧИШТЕ" класа 2, во површина 1311 м2, 
сопственост на продавачот предмет на продажба е 1/3 
(една идеална третина), за цена од 500.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици-
те и  непроседните соседи како и лица со првенствено пра-
во на купување, во рок од 30 дена на објавувањето на огла-
сот, во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство.                     
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Хакија Чоловиќ, ул "Ниџе Планина" бр. 16, 
нас. Драчево-Скопје.                                                (1786) 

___________ 
 

Сопственикот Вујиќ Ратко, Скопје, с. Бањани, својата 
недвижност-1/2 од нива, 3 класа, со вкупна површина 
1305 м2 во место викано "Развратниче" на КП 201 1 КО 
Мирковци според Имотен лист бр. 339, го продава за 
120,00 денари 1 м2.  
Се повикуваат сопствениците на граничните пар-це-
ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир , Скопје, ул. 
"2 Македонски  Бригади" бр. 54.                             (1787) 

___________ 
 

  Се продава земјоделско земјиште КО "Сопот", КП 
бр. 964, план 7, скица 616, место викано "Подемандол-
је", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 
1.029 м2 и КО "Сопот" КП. бр. 965, план 7, скица 616, 
место викано "Подемандолје", култура-лозје, класа 4, 
со вкупна површина од 413 м2, сопственост на Блажо 
Ѓелов од с. Сопот, Кавадарци, евидентирано на Посе-
довен лист бр. 671 издаден од Државен завод за геоде-
ски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, 
за цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Ка-
вадарци.                                                                      (1918) 

___________ 
 

Се продава 2/3 идеален дел од недвижен имот-нива 
во КО Катланово, построен на КП бр. 68/4, план 5, ски-
ца 21, место викано "Брест", култура нива, класа 4, со 
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површина од 1094 м2, за цена од 200.000,00 денари, 
сопственост на Јорданов Благоја од Скопје, ул. "Томе 
Арсовски" бр. 33 и Мицева Лилјана од Скопје, ул. "Ло-
ков" бр. 26-А 1/15.   
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Паунова, ул. "Наум Охридски" бр. 2, 
Скопје.                                                (1883) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште на КО Кавадарци 
1(вон) КП-5097, план 009, скица 009, викано место "Го-
ли Газ", к. култ. 14100-лозје, класа 3, со вкупна пов-
ршина од 6514 м2, во сопственост на Мишо Шкартов 
од Кавадарци, по цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 

право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи чие земјиш-
те граничи со земјиштето што се продава, изјавите за 
прифаќање на понудите во писмена форма да ги доста-
ват до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во "Службен весник на Р. Македо-
нија". Во спротивно го губат правото на првенство.  

                                                                 (1995) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП. бр. 

1185 во м.в. "Полези" класа 5 во површина од 2688 м2 
заведена во Поседовен лист број 586 за КО Црнилиш-
те, сопственост на Стојаноска Лепосава од с. Слепче, 
Прилеп, за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во"Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.             (1996) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП. бр. 

3642 во м.в. "Маџарово Крувче" класа 4 во површина 
од 7513 м2 и канал на КП. бр. 3641 во м.в. "Маџарово 
Крувче" во површина од 420 м2 заведени во Имотен 
лист број 34078 за КО Прилеп, сопственост на Карапе-
јевски Таќи од Прилеп, ул. "Владо Стојаноски" бр. 31 
за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.             (1997) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

1/63-2 нива од 4 класа на м.в. "Грудајца" во површина 
од 400 м2 запишана во П.Л. бр. 331 за К.О. Беловиште, 
сопственост на Анѓелкоска Павлева Ката и Анѓелкоски 
Дамјанов Павле, двајцата од с. Беловиште, за купопро-
дажна цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-
венствено купување (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудите. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.              (1998) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КП. 6250/6 план 
14, м.в. "Трлиште", нива, класа 4, во површина од 1298 
м2 заведена во Поседовен лист бр. 2342 за КО Младо 
Нагоричане, на име Спасовска Мирослава, за купопро-
дажна цена од 50 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул."11 
Октомври" бр. 4.              (2031) 

___________ 
 

Се продава дел од 600 м2 од КП. бр. 336, 3 класа во 
викано место "Горна Кумсекија"која е со вкупна повр-
шина од 8480 м,2 заведена во поседовен лист бр. 341 
КО Петровец. 
Цената  на 1 м2 се определува по меѓусебен дого-

вор.                (2069) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште-нива построена 

во КО Добри Дол, на КП број 1800/11, план 4, скица 
16, место викано "Габечки Дол", класа 7, со површина 
од 1715 м2, сопственост на Александар Марети од 
Скопје, за цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка-Скопје.          (2070) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-1/3 идеален дел од нива, 

3-та класа со вкупна површина од 3.795 м2, што се нао-
ѓа на КП 134/1, м.в. "Дунек", КО Јурумлери, сопстве-
ност на Цветанка Крстева од Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците на горенаведе-

ната парцела, како и сопствениците на парцелите 
што граничат со наведената парцела, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", до-
колку се заинтересирани да ја купат гореопишаната 
недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во  нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџо-
вска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ "Стара Рампа).            (2071) 
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Се продава земјоделско земјиште кое во катастар-

ската евиденција е заведено какоКП 433/4, план 5, ни-
ва, класа 4, во место викано "Купина", КО Бунарџик, 
во површина од 2100 м2; КП 444/3, план 3, лозје, класа 
3, во место викано "Купина", КО Бунарџик, во површи-
на од 539 м2; КП 444/3, план 3, нива, класа 4, во место 
викано "Купина", КО Бунарџик, во површина од 2216 
м2 и КП 444/3, план 3, нива, класа 4, во место викано 
"Купина" КО Бунарџик, во површина од 154 м2, сопс-
твеност на Серафим Петковски од Скопје, за вкупна 
купопродажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-

ственици и сопствениците чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во"Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство при купу-
вањето. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Снежана Бубевска, бул. "Јане Сандански" бр. 
24, лок. 5, Скопје.             (2072) 

___________ 
 
Се продаваат 3/20 од земјоделско земјиште нива 

на КП бр. 4583 во Горно Садово, класа 3 во површи-
на од 6991 м,2 заведено во Имотен лист број 23126 за 
КО Прилеп, сопственост на Димески Владо од При-
леп, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 62 за цена од 30.000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во"Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓо-
рѓиоски" бб.             (2089) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 3014/1 во место 
викано "Молатемов лак", нива со површина од 3630 м2 
во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на 
Толов Ѓорѓи од Неготино, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 26. 
Цена на продажба 51.255,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во"Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.              (2091) 

___________ 
  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 457/2, 

план 3, скица 9, викано место "Кисела јабука", култура 
нива, класа 4, со површина од 1080 м2, запишана во по-
седовен лист бр. 3231 за КО Волково, сопственост на 
Љубица Наумовска, за вкупна цена од 324.000,00 дена-
ри. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански 
одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.          (2284) 

Се продава земјоделско земјиште-нива во површина 
од 369 м2, класа 4, која лежи на КП број 1208/19, план 7, 
скица 17, и пат на истата КП, во површина од 40 м2, или 
вкупно 409 м2, во КО Г. и Д. Оризари, во место викано 
"Калајджиев гроб", сопственост на Стојан Мазневски, со 
живеалиште во с. Кучевиште, Скопје, од поседовен лист 
бр. 572, за купопродажна цена од 125.000 денари. 
Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 

земјиштата што се разменуваат во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифов-
ски-Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон 400-949, 400-950, 400-951.(2348) 

___________ 
 
Се продава 25/271 идеален дел од земјоделско зем-

јиште-нива, во Скопје, на КО Идризово, построена на 
КП број 179, план 2, скица 4, место викано "Оризи-
ште", класа втора, во вкупна површина од 5420 м2, со-
пственост на Сејдијов Шаип од с. Идризово, Скопје, 
евидентирано во поседовен лист број 29, за вкупна ку-
попродажна цена од 155.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето Што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" број 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје.           (2352) 

___________ 
 
 Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 

140/1 во м.в. "Дренки", овошна градина, со површина 
од 816 м2 и КП 144/1 во м.в. "Дренки", овошна градина 
со површина од 219 м2 за КО Бадар, заведени во ПЛ. 
121 за цена од 36.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1 Скопје.    (2381) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа - 8/60 и 

11/100 идеален дел КП 3257 и 3259 - нива од 1 класа на 
м.в. "Питарница" во површина од 1391 и 2758 м2 по 
П.Л. бр. 6225 и 5772 за КО Гостивар, сопственост на 
Далипи ж. Зулќуфли Арифе од с. Корито за купопро-
дажна цена од 124.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-

ствено купување, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.             (2419) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа идеален дел 

КП 155/1-3-5, ливада 3 класа на м.в."Сандарија" во по-
вршина од 3242 м2 по П.Л. бр. 173 за КО - Сенокосе, 
сопственост на Османи Фета Измит и др. од с. Сено-
кос, за купопродажна цена од 24.000,00 денари. 
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Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.             (2420) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Алилов Алил од с. Горно Јаболчиште во КО Горно Ја-
болчиште и тоа: култура пасиште од 5-тата бонитетна  
класа со површина од 700 м2 на КП број 183, план 20, 
викано место "Бегово" и култура пасиште од 5-тата бо-
нитетна класа со површина од 700 м2 на КП број 184, 
план 20, викано место "Бегово", заведени во поседовен 
лист број 239 за КО Горно Јаболчиште. Наведениот 
имот се продава за вкупна купопродажна цена од 
10.000,00 денари. 

 Право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава и  се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.            (2421) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тремник. 
Една идеална половина од Парцела број 683/1 во 

место викано "Слатина" нива со површина од 1388 м2 
во Катастарска општина Тремник. 
Една идеална половина од Парцела број 684 во ме-

сто викано "Слатина" нива со површина од 2217 м2 во 
Катастарска општина Тремник. 
Сопственост на Станимировиќ Ангел од с. Трем-

ник, Неготино. Цена на продажба 20.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.             (2422) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

2767/91-5-20 пасиште од 4 класа на м.в. "Рудоина Се-
ло" во површина од 1100 м2 запишана во П.Л. бр. 1418 
за КО Чегране, сопственост на Селмани Неџби Абдул 
од с. Чегране, за купопродажна цена од 180.000, 00 де-
нари. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување (заедничките сопственици, сосоп-
ствениците 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 прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.             (2424) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

2218 пасиште од 4 класа на м.в. "Над Село" во површи-
на од 868 м2 запишана во П.Л. бр. 432 за КО Врапчи-
ште, сопственост на Дукоски Диме Павле од с. Врапчи-
ште, за купопродажна цена од 70.000, 00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.             (2425) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 2576, в.м. "Катуниште", класа 6, со површина од 
1000 м2, илозје на КП бр. 2576, в.м. "Катуниште", класа 
5 со површина од 2992 м2 и пасиште на КП бр. 2761/1, 
в.м. "Катуниште", класа 4 со површина од 1761 м2, КО 
Ваташа, за цена од 70.000 денари, сопственост на Пе-
тров Јованче од с. Ваташа, Кавадарци. 
Право на првенство на купување имаат заедничките 

сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава и се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени пону-
ди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до но-
тарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул."7-
ми Септември"бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не 
се заинтересирани за купување.           (2426) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален 

дел од лозје на КП бр. 6245, в.м. "Саздова Чешма", кла-
са 4 со вкупна површина од 3626 м2 и пасиште на КП 
бр. 6247, в.м. "Саздова Чешма", класа 4 со вкупна по-
вршина од 2504 м2, кој имот е заведен на имотен лист 
број 3242 КО Кавадарци 1 вон за цена од 70.000 дена-
ри, сопственост на Никола Ристевски од Кавадарци. 
Право на првентво на купување имаат заедничките 

сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава и се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писме   ни по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
"7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.          (2427) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште заведено во поседо-

вен лист број 593 за КО Плетвар парцела број 593 место 
викано "Подскрка" нива класа 5 со површина 4830 м2 
сопственост по идеален дел од 1/2 на продавачите Пајма-
коска Василка и Петреска Верица, ул. "Моша Пијаде" 
број 12 Прилеп, купопродажната цена изнесува 50.000 де-
нари, а можна е продажба на 1/2 за цена од 25.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" 
бр. 8, Прилеп.             (2428) 

___________ 
 

Се продава  земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Корешница. 

Парцела број 157 во место викано "Шумјаци" нива со 
површина од 2901 м2 во Катастарска општина Корешница. 
Парцела број 330 во место викано "Дубоки пат" ни-

ва со површина од 1097 м2 во Катастарска општина Ко-
решница. 
Парцела број 331 во место викано "Дубоки пат" ни-

ва со површина од 1975 м2 во Катастарска општина Ко-
решница. 
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Парцела број 332 во место викано "Дубоки пат" па-

сиште со површина од 952 м2 во Катастарска општина 
Корешница. 
Парцела број 926 во место викано "Неволани" нива 

со површина од 1841 м2 во Катастарска општина Ко-
решница. 
Парцела број 1265 во место викано "Неволани" ни-

ва со површина од 785 м2 во Катастарска општина Ко-
решница. 
Парцела број 1335 во место викано "Долни лаки" 

нива со површина од 782 м2 во Катастарска општина 
Корешница". 
Парцела број 1335 во место викано "Долни Лаки" 

шума со површина од 130 м2 во Катастарска општина 
Корешница. 
Една идеална половина од Парцела број 933 во ме-

сто викано "Неволани" нива со површина од 1560 м2 во 
Катастарска општина Корешница. 
Една идеална половина од Парцела број 1268 во ме-

сто викано "Неволани" нива со површина од 4934 м2 во 
Катастарска општина Корешница. 
Една идеална половина од Парцела број 1357 во ме-

сто викано "Долни лаки" нива со површина од 2951 м2 
Катастарска општина Корешница. 
Една идеална половина од Парцела број 1358 во ме-

сто викано "Долни лаки" шума со површина од 361 м2 
во Катастарска општина Корешница. 
Една идеална третина од Парцела број 1264 во ме-

сто викано "Неволани" нива со површина од 5241 м2 во 
Катастарска општина Корешница. 
Две идеални третини од Парцела број 240 во место 

викано "Шумјаци" лозје со површина од 3027 м2 во Ка-
тастарска општина Корешница. 
Сопственост на Кирова Иванка од Струмица, ул. 

"Панче Пешев" број 55-1/12. Цена на продажба 
200.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.             (2423) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните печати: 
Тркалезен печат под назив: "Република Македо-

нија, Министерство за финансии, Управа за јавни 
приходи Скопје".                                                 (2524) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1281482 на и ме Ибраими Зехрудин, с. 

Корошишта, Струга.                                                 (1810) 
Огласот за пасош бр. 1403804 на име Јованчо С.  

Димиќ, с. Црничани, Нов Дојран, Гевгелија објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 96/02, се сторнира.  (2478) 
Пасош бр. 1020587/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Алијовски Хасан, с. Грушино, Скопје.            (2448) 
Пасош бр. 1451980 издаден од СВР-Скопје на име 

Мустафиќ Асмер, ул. "Македонско Косовска бригада" 
бр. 1/3, Скопје.                                                 (2470) 
Пасош бр. 617923 на име Ќириќ Синиша, ул. "Вас-

ко Крангелески" бр. 98, Куманово.                   (2490) 
Пасош бр. 1628501 на име Радевски Звонко, ул. 

"Септемвриска" бр. 73, Св. Николе.          (2503) 
Пасош бр. 1240946 на име Цветанова Стојанка, ул. 

"Пролетерска" бр. 1, Штип.                         (2504) 
Пасош бр. 1673393 на име Демиралиески Мухамед, 

Струга.                                                                 (2506) 
Пасош бр. 1499814 на име Мавмудоски Фарук, с. 

Октиси, Струга.                                                       (2507) 

Пасош бр. 1552376/01 на име Рибакова Сузана, ул. 
"Орце Николов" бр. 5-2/1, Делчево.                      (2508) 
Пасош бр. 403308/94 на име Селам Селами, ул. "И. 

Антески" бр. 31, Гостивар.                                     (2562)  
Пасош бр. 0013449 издаден од СВР-Скопје на име 

Ѓошевски Гане, ул."Ѓ. Андреевиќ Кун" бр.17-а, Скопје.
                                                                      (2515) 
Пасош бр. 1422576/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Сулејман Рефет, ул. "Е. Дураку" бр.3/1-13, Скопје.
                                                                      (2525) 
Пасош бр. 161764 издаден од СВР-Скопје на име 

Џељал Кадрија, с. Орланци, Скопје.          (2526) 
Пасош бр. 1352881 издаден од СВР-Скопје на име 

Ајдари Шефки, с. Кондово ул. "100" бр. 42, Скопје.                                
         (2527) 

Пасош бр. 1122604 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрамов Агрон, ул. "Вашингтонска" бр. 70/72, Скопје.
                                                                      (2540) 
Пасош бр. 0798974 на име Стаменковски Стојанче, 

ул. "М. Тито" бр. 151/33, Крива Паланка.            (2552) 
Пасош бр. 1134924 на име Горица Голубова, ул. 

"14-та Бригада" бр. 126, Кочани.                         (2553) 
Пасош бр. 1338738 на име Асани Шкендим, Струга.

                                                                      (2554) 
Пасош бр. 1474652 на име Мисими Ѓерѓ, ул. "146" 

бр. 39, Тетово.                                                 (2555) 
Пасош бр. 1244315/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Таиров Ајдин, ул. "Брсјачка буна" бр. 45, Скопје.
                                                                      (2560) 
Пасош бр. 1396650/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Бабамов Момир, ул. "Гандиева" бр. 25, Скопје. 
                                                                      (2561) 
Чек од тековна сметка бр. 01270131 со бр. 001100-

5032042 издаден од Комерцијална банка Ад Скопје на 
име Бисовски Никола, Скопје.                   (2363) 
Чекови од тековна сметка бр. 0007068499 од бр. 00-

05006238887 до бр. 0005006238899 (13) чека издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Саво 
Цветковиќ, Скопје.                                        (2447) 
Чекови од тековна сметка бр. 12272162 од бр. 56-

59887 до бр. 5659891 и бр. 5659895, 447241, 4447250, 
447251, 5617912, 5617918, 5659885 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Милошевски Васил, 
Скопје.                                                                 (2458) 
Чекови од тековна сметка на име Михаил Ванчев, 

ул. "Маршал Тито" бр. 123, Богданци.               (2475) 
Чекови од тековна сметка бр. 506518 со бр. 680118 

и бр. 680119 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ноислав Нешковски,Скопје.          (2509) 
Чекови од тековна сметка бр. 2292659 од бр. 710040 

до бр. 710052 и од бр. 5703406 до 5703408 и бр. 57-
03401, 5703402 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Синадиновска Мара,Скопје.           (2514) 
Чекови од тековна сметка бр. 7608151 од бр. 627-

1306 до бр. 6271311 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Спасовски Петар,Скопје.           (2520) 
Чек од тековна сметка бр. 13681093 со бр. 300630-

2870 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Пислевски Бобан, Скопје.                           (2522) 
Чекови од тековна сметка бр. 0006396776 (5) чека 

на име Милчески Вељо, с. Вруток,Гостивар.        (2551) 
Работна книшка на име Садула Мустафа, Скопје.                                

         (2349) 
Работна книшка на име Салајдин Идриз, Скопје. 
                                                                      (2350) 
Работна книшка на име Божиновска Бона, Скопје.

                                                                      (2353) 
Работна книшка на име Весна Ѓорѓиевска, Скопје.

                                                                      (2357) 
Работна книшка на име Саван Панзаловиќ, Скопје.

                                                                      (2358) 
Работна книшка на име Вељановска Деспина, 

Скопје.                                                                      (2366) 
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Работна книшка на име Николоска Кнегина, с. Ва-

пила, Охрид.                                                       (2389) 
Работна книшка на име Велинова Лилјана, ул. "Р. 

Минев" бр. 19, Крива Паланка.                   (2391) 
Работна книшка на име Пешевски Мартин, ул. 

"Лесковачка" бр. 2, Куманово.                         (2392) 
Работна книшка на име Иљаз Алити, с. Черкези, 

Куманово.                                                       (2393) 
Работна книшка на име Шојко Јелена, ул. "Медур-

ска" бб, Богданци.                                        (2397) 
Работна книшка на име Михаил Вурно, Ресен. 
                                                                      (2400) 
Работна книшка на име Феими Сафет, с. Мисло-

дежда, Струга.                                                       (2401) 
Работна книшка на име Глигороски Слободан, Ст-

руга.                                                                      (2402) 
Работна книшка на име Усеини Кујтим, ул. П. Поп 

Арсов" бр. 17, Охрид.                                  (2404) 
Работна книшка на име Селими Имијана, ул. "Л. 

Богески" бр. 9, Кичево.                                        (2405) 
Работна книшка на име Селими Алмир, ул. "Л. Бо-

геска" бр. 9, Кичево.                                        (2407) 
Работна книшка на име Јао Јао, с. Колари, Кичево.

                                                                      (2408) 
Работна книшка на име Беќири Муарем, Гостивар.

                                                                      (2409) 
Работна книшка на име Сљадик Зенуни, Тетово. 
                                                                      (2410) 
Работна книшка на име Дарко Пандилоски, Тетово.

                                                                      (2411) 
Работна книшка на име Ристовска Весна, Делчево.

                                                                      (2416) 
Работна книшка на име Ристовски Давор, Делчево.

                                                                      (2417) 
Работна книшка на име Јовица Стојановски, Скопје.

                                                                      (2445) 
Работна книшка на име Агрон Бајрамов, Скопје.                                                                       

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГДУЦ 
"Здравко Цветковски"-Скопје на име Вулнет Рашити, 
Скопје.                                                                 (2380)          (2454) 

Работна книшка на име Незири Фуат, Струга.(2455) 
Работна книшка на име Јакимоски Стане, Гостивар.

                                                                     (2457) 
Работна книшка на име Дрогришка Мара, с. Куку-

речани, Битола.                                                 (2459) 
Работна книшка на име Стојковиќ Милан, Скопје.

                                                                      (2464) 
Работна книшка на име Билјана Гијева, ул. "К. Ра-

цин" бр. 43, Св. Николе.                                  (2467) 
Работна книшка на име Кралев Александар, ул. "Ц. 

Димов" бр. 10, Штип.                                  (2469) 
Работна книшка на име Витанов Горјан, с. Јаргу-

лица, Радовиш.                                                 (2471) 
Работна книшка на име Кичуков Атанас, Гевгелија.

                                                                      (2472) 
Работна книшка на име Божоски Александар, ул. 

"Егејска" бр. 188, Прилеп.                                  (2479) 
Работна книшка на име Степанулески Орде, ул. "Г. 

Димитриоски" бр. 8, Прилеп.                         (2480) 
Работна книшка на име Пиловски Стеван, ул. 

"Радовишка" бр. 58, Прилеп.                         (2482) 
Работна книшка на име Елмазоски Мемет, с. Деб-

реште, Прилеп.                                                 (2483) 
Работна книшка на име Бобан Цветаноски, с. Кру-

шеани, Прилеп.                                                 (2484) 
Работна книшка на име Мазари Раиф, с. Делогож-

ди, Струга.                                                 (2485) 
Работна книшка на име Ѓерѓески Влатко, Струга.                                                                      

Свидетелство на име Суат Исмаили, с. Слупчане, 
Куманово.                                                       (2465) 

         (2486) 
Работна книшка на име Рухи Лебити, Струга.(2493) 
Работна книшка на име Јованоски Јошко, Тетово.                                                                      Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Славица  

Николовска, Штип.                                        (2468)          (2497) 
Работна книшка на име Несими Џеват, Тетово. 
                                                                      (2499) 
Работна книшка на име Ариф Реџепи, Тетово.(2501) 
Работна книшка на име Грбовиќ Нихат, Скопје. (2502) 

Работна книшка на име Деспотовски Насте, Скопје.
                                                                      (2512) 
Работна книшка на име Николовски Таше, ул. "В. 

Циривири" бр. 9, Битола.                                  (2528) 
Работна книшка на име Китановски Александар, ул. 

"Ж. Ј. Шпанац" бр. 134, Битола.                   (2529) 
Работна книшка на име Симоновска Васе, с. Гра-

дец, Крива Паланка.                                        (2531) 
Работна книшка на име Драгица Јакимовска, ул. "А. 

Шопов" бр. 36, Крива Паланка.                   (2532) 
Работна книшка на име Спасовска Евица, ул. "М. 

Поповиќ" бр. 23, Куманово.                         (2535) 
Работна книшка на име Серафимов Филимончо, 

Ви-ница.                                                       (2536) 
Работна книшка на име Спасо Илиев, ул. "Искра" 

бр. 24, Кочани.                                                 (2537) 
Работна книшка на име Гоце Паневски, ул. "Сут-

јеска" бр. 48, Св. Николе.                                  (2538) 
Работна книшка на име Кочоска Татјана, ул. "М. 

Цепкенов" бр. 17, Прилеп.                                  (2546) 
Работна книшка на име Источка Бети, Ресен. (2547) 
Работна книшка на име Борова Фатиме, Струга. 
                                                                      (2548) 
Работна книшка на име Мелаим Села, Струга. 
                                                                      (2549) 
Работна книшка на име Насуфоски Абдула, с. Прег-

лово, Мак. Брод.                                                 (2550) 
Работна книшка на име Гркова Христина, Скопје.

                                                                      (2570) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Цветан Димов"-Скопје на име Самир Куртановиќ, 
Скопје.                                                                      (2351) 
Свидетелство од 2 година насока автомеханичар 

издадено од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име 
Зеки Дашним, Скопје.                                  (2372) 

Свидетелство на име Есат Авдили, с. Ваксинце, Ку-
маново.                                                                 (2394) 
Свидетелство на име Имери Шејзан, с. Ваксинце, 

Куманово.                                                       (2395) 
Свидетелство на име Настов Владимир, Велес. 
                                                                      (2398) 
Свидетелство на име Шаќиров Максут, Нов Дојран.

                                                                      (2412) 
Свидетелство на име Шаќиров Билзмет, Нов Дој-

ран.                                                                      (2413) 
Свидетелство на име Вејселов Јусуф, Нов Дојран.

                                                                      (2414) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Васиќ 

Љупка, Нов Дојран.                                        (2415) 
Свидетелство од 8 одделение на име Митева Маја, 

с. Стамер, Делчево.                                  (2418) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. 

Конески"-Прилеп на име Божоски Александар, При-
леп.                                                                 (2442) 
Свидетелство за 2 година издадено од ТУЦ "Цветан 

Димов"-Скопје на име Санела Колашинац, Скопје.(2443) 
Свидетелство на име Мусаи Неат, Струга.      (2456) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рамадани Баш-

ким, с. Матејче, Куманово.                         (2462) 
Свидетелство од 8 одделение Антоновска Лидија, 

Куманово.                                                       (2463) 

Свидетелство од 8 одделение на име Георгиевски 
Љупчо, Кочани.                                                 (2466) 

Свидетелство од 4 одделение на име Мерсимоска 
Атиџе, с. Житоше, Крушево.                         (2476) 
Свидетелство од 8 одделение на име Имероски 

Шемседин, с. Норово, Крушево.                         (2477) 
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Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. 

Охридски"-Прилеп на име Суљеманоски Себастијан, 
Прилеп.                                                                 (2481) 
Свидетелство од 8 одделение на име Арета Максут 

Жута, Струга.                                                 (2487) 
Свидетелство од 7 одделение на име Амијет Туши, 

Струга.                                                                (2488) 
Свидетелство од 8 одделение на име Валдете Селим 

Туда, Струга.                                                 (2489) 
Свидетелство од 8 одделение на име Веап Ваит Ај-

дари, Струга.                                                       (2491) 
Свидетелство од 4 одделение на име Севдие Етем 

Туши, Струга.                                                 (2492) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Н. 

Фрашри"-Тетово на име Ибраими Мухамед, Тетово.                                                                       Ј А В Н И    П О В И Ц И 
         (2494) 

Свидетелство од 8 одделение на име Реџепи Ариф, 
с. Г. Речица, Тетово.                                  (2495) 
Свидетелство на име Ферати Гилсиме, с. Г. Речица, 

Тетово.                                                                 (2496) 
Свидетелство на име Хаки Селами,Тетово.     (2498) 
Свидетелство на име Рамадани Рамадан, Тетово. 
                                                                      (2500) 
Свидетелство на име Бектеши Зевида, с. Ропалце, 

Куманово.                                                       (2534) 
Свидетелство од 8 одделение на име Најденовски 

Александар, с. Муртино, Струмица.         (2542) 
Свидетелство од 2 одделение на име Мемедов 

Адем, с. Коџалија, Радовиш.                         (2543) 
Свидетелство од 8 одделение на име Атанасоска 

Снеже, с. П. Рувци, Прилеп.                         (2545) 
Свидетелство за 3 година издадена од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Рамиќ Маја, Скопје.
                                                                      (2564) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "26 

јули"-Скопје на име Менду Зухра,Скопје.           (2565) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДЕТУ "Ми-

хајло Пупин"-Скопје на име Јаневски Бобан, Скопје.                                                                      
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

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

         (2566) 
Ученичка книшка издадено од ОУ "Пенко Здрав-

ковски на име Џонов Иван, Скопје.                   (2533) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од гимназијата "Орце Николов"-Скопје на име 
Делимитов Илија, Скопје.                                  (2450) 
Индекс на име Коцева Славица, ул. "4-ти Јули" бр. 

1/17, Струмица.                                                 (2396) 
Здравствена книшка на име Наза Фијуланин, с. Во-

доврати, Велес.                                                 (2354) 
Здравствена книшка на име Дервиш Фијуланин, с. 

Водоврати, Велес.                                        (2355) 
Здравствена книшка на име Теов Бошко, ул. "Сте-

ван Бобев" бр. 24, Велес.                                  (2379) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиева Васка, Велес.

                                                                      (2399) 
Здравствена книшка на име Јакимов Марјан, с. Ба-

шино Село, Велес.                                        (2473) 
Здравствена книшка бр. 185-42293-01 на име Изе-

роска Лилуета, с. Норово, Крушево.          (2474) 
Здравствена книшка на име Стефанова Лора, с. 

Калмиште, Пробиштип.                                   (2539) 
Здравствена книшка на име Икономов Оливер, ул. 

"Б. Ѓорев" бр. 93/2-7, Велес.                         (2544) 
Уверение на име Коцевски Гого, Кратово.      (2460) 
Штедна книшка бр. 1200270 издадена од Тутунска 

банка АД Скопје на име Кирил Чајковски, бул. 
"Македонска косовска бригада" бр. 46-Б, Скопје. (2373) 
Лична карта на име Велинова Лилјана, ул. "Р. Ми-

нев " бр. 19, Крива Паланка.                         (2390) 
Девизна штедна книшка бр. 10447/61 издадена од 

Стопанска банка-Кавадарци на име Шошев Димитар, 
Кавадарци.                                                 (2403) 
Решение бр. 13-6196 на име Амдиариф Јамини, ул. 

"160" бр. 23, Тетово.                                        (2386) 

Даночна картичка бр.4030995353548 издадена од 
Управа за јавни приходи на име КАНАР 92 Даниела 
ДООЕЛ, Скопје.                                                 (2451) 
Даночна картичка бр.4030991269372 издадена од 

Управа за јавни приходи на име ВАРДАР МЕТАЛ 
ДОО, Скопје.                                                       (2452) 
Даночна картичка бр. 5030999201738 издадена од 

Управа за јавни преходи Скопје на име Жељко Ѓуриќ 
адвокат, Скопје.                                                 (2510) 
Решение уп. бр. 3835 издадено од Секретарјат за 

стопанство-Центар-Скопје на име Леблебиџилница - 
Абаз Ќамил, Скопје.                                         (2521) 
_______________________________________________ 

 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-24/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПРЕКИНУВАЧИ ТИП К3AS 1  

И К3AS 2 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-24/2003 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за прекинувачи тип 
К3AS 1 (110 kV) количина 8 (осум) сета и тип К3AS 2 
(400 kV) количина 4 (четири) сета и еден заеднички сет 
за К3AS 1 и К3AS 2 за потребите на Подружница ел. 
пренос во се според тендер документација. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документација. 

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

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

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

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

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

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна 

вкупна цена на целата набавка (со сите давачки соглас-
но член 57 став 3 од Законот за јавни набавки - ако на-
бавката е од странство), на паритет (нагласено во пону-
дата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкупна-
та вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

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

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 
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2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавка, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

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

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

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија, 
со податоци за последните три години. 

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

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

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

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

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

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

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

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

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

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

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
24.02.2003 во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

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

                                           
Комисија за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-27/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА НАБАВКА/УСЛУГА 
НА: ЦЕНТРАЛНИ КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ, 
ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА, КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА  

И СЕРВИСИРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-27/2003 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за склучување на рамковен договор за набавка/услуга 
на: Централни компјутерски системи, периферна опре-
ма, комуникациска опрема и сервисирање за потребите 
на АД �ЕСМ�. 

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

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

1.5. Понудувачот не е обврзан да достави понуда во 
целокупен обем на тендерот, дозволена е делумна по-
нуда но не и во рамките на точките од техничката спе-
цификација. 

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

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документа-

цијата можат да ја подигнат во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари уплатена на жиро сметка 200000002447884, АД 
�ЕСМ�, единствен даночен број 4030989128346, депонент 
на банка - Стопанска банка, со назнака за Отворениот по-
вик бр. 01-27/2003. Контакт телефон: 02 149-126. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната опрема. 

3.2. Понудувачот да приложи писмена изјава дека 
во секое време располага со залиха на оригинални ре-
зервни делови во доволно количество за одржување. 

3.3. Понудувачот треба да приложи сертификати за 
обучен кадар за одржување на ваква опрема. 

3.4. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. 

3.5. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази 
и во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува прода-
жниот берзански курс. 

3.6. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
т.е. извршување на работите. 

3.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавка, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
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3.10. Понудите од странските понудувачи (доку-
ментација која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

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

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки, (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). Домашните понудувачи треба да приложат 
документ за бонитет од единствениот регистар кој тре-
ба да биде во согласност со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитетот (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/98), а странските понудувачи, треба да до-
стават ревизорски извештај од странска реномирана ре-
визорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија, со податоци за последните 3 години. 

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

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

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- Понудувачот треба да достави референтна листа 
своја и на производителот за испорака на ваков вид 
стоки во последните 3 години. 

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

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
5.1. Цена     -40 поени, 
5.2. Квалитет     -20 поени, 
5.3. Обезбедени резервни делови  -10 поени, 
5.4. Начин на плаќање    -10 поени, 
5.5. Рок на испорака    -10 поени, 
5.6. Гаранција    -10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.02.2003 во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

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

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

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), пречистен 
текст, Комисијата за јавни набавки на јавното претпри-
јатие Комунална Хигиена - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-742/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1.1. Набавувач: Јавно претпријатие Комунална Хи-

гиена Скопје, ул. �126� бр. 40. 
1.2. Предмет на набавката: резервни делови за по-

правка на градежни машини: Булдожер ТГ 170; булдо-
зер ТГ-220; булдозер Hanomag D 700 D Super. 

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

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

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

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација (техничките кара-

ктеристики и спецификации) со која располага набаву-
вачот се однесува за резервни делови за поправка на 
градежни машини Булдожер ТГ 170; булдозер ТГ - 220; 
булдозер Hanomag D 700 D Super. 

2.2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи можат да ја подигнат во просториите на 
набавувачот, на ул. �Лазар Личеновски� бб (VI барака), 
секој работен ден од 09,00 до 14,00  часот во времето 
на траењето на јавниот повик. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- производителот на набавката, 
- целокупниот обем и количина на набавката (за 

трите градежни машини), или комплет резервни делови 
по спецификацијата од тендерската документација за 
конкретна градежна машина, 

- цената на секоја позиција од набавката посебно, 
како и вкупната цена на набавката во денари со сите 
јавни давачки, со посебно искажан ДДВ, царина, транс-
порт, шпедиција и се останато што би ја  оптоварило 
цената, 

- начинот на плаќање, 
- гарантен рок, 
- рок на испорака, 
- фактор на непредвидени работи. 
Рокот на важност на понудата е 30 дена од денот на 

отворањето. 
Понудите од странските понудувачи (документаци-

ја и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕТНАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава Централниот регистар согласно член 24 од Зако-
нот за јавни набавки (пречистен текст), а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

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

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки (само за 
домашни понудувачи). 

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

4.6. Сите документи треба да се оригинал или заверени 
копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- начин и услови на плаќање  35 бодови, 
- цена    40 бодови, 
- рок на испорака   10 бодови, 
- гарантен рок      5 бодови, 
- технички квалитети   10 бодови. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува во согласност со член 55, 56 

и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) и 
таа се доставува во еден оригинален примерок, што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице 
на понудувачот. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 
7. РОКОВИ 
Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во дневниот печат и �Сл. весник на РМ�. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

20.02.2003 година во 12,00 часот, во просториите на ЈП 
Комунална Хигиена - Скопје, ул. �Лазар Личеновски� 
бб (VI барака), во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачите. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон број 229-039. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), пречистен 
текст, Комисијата за јавни набавки на јавното претпри-
јатие Комунална Хигиена - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-743/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1.1. Набавувач: Јавно претпријатие Комунална Хи-

гиена Скопје, ул. �126� бр. 40. 
1.2. Предмет на набавката: закуп на градежна ма-

шина со јачина на моторот над 200 КЅ. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

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

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за закуп на градежна машина 
со јачина на моторот над 200 КЅ за планирање на земја 
и смет на депонијата Дрисла. Бараните услуги ќе се вр-
шат повремено до крајот на тековната година според 
потребите на набавувачот. 

2.2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи можат да ја подигнат во просториите на 
набавувачот, на ул. �Лазар Личеновски� бб (VI барака), 
секој работен ден од 09,00 до 14,00 часот во времето на 
траењето на јавниот повик. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на набавката по работен час во денари, со по-

себно искажан ДДВ; 
- начинот на плаќање; 
- фактор на непредвидени работи. 
Рокот на важност на понудата е 30 дена од денот на 

отворањето. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава Централниот регистар согласно член 24 од Зако-
нот за јавни набавки (пречистен текст), а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

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

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки (само за 
домашни понудувачи). 

4.4. Извод од регистрација на дејноста. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да се оригинал или заве-
рени копии, верни на оригиналот и не постари од шест 
месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена на набавката  50 бодови; 
- начин и услови на плаќање 50 бодови. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен 
текст) и таа се доставува во еден оригинален примерок, 
што треба да биде потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација се до-
ставува во затворен коверт. 

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

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

јавувањето во дневниот печат и �Сл. весник на РМ�. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

19.02.2003 година во 12,00 часот, во просториите на ЈП 
Комунална Хигиена - Скопје, ул. �Лазар Личеновски� 
бб (VI барака), во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачите. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

7.4. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефон број 229-039. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија  
Mac donia Social Infrastructure Programme I (SIP I), објавува  e

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 55/2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Водоснабдителен систем за насе-

леното место Горни Челопек�, што опфаќа изградба на 
пробни дупнатини, цевкаст бунар, потисен цевовод, 
пумпна станица, предпумпна станица, резервоар, еле-
ктроинсталации и уличен цевовод.  

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, почнувајќи од среда, 
05.02.2003 година, на адреса ул. �Петар Поп Арсов� бр. 
14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 денари не-
повратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.  
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

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

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

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот, 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

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

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

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

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци), 
оригинал или фотокопија заверена кај нотар. 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 
месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2. Ефикасност                                        20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                               5 поени, 
5.6. Референц листа                                   5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                     5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

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

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

6.3. Краен рок за прием на понудите е 21.02.2003 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

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

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

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 21.02.2003 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата за јавни набавки да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

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

                            Комисија за јавни набавки  
                        Единица за раководење со проектот 
                     Програма Социјална инфраструктура I 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В И 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец јануари 2003 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6421 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6187 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

5039 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на тресет 

8153 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8543 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9146 

16 Производство на тутунски производи 7927 
17 Производство на текстилни ткаенини 4560 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3638 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

2181 

20 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

4794 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7954 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

9133 
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23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

11881 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

7952 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4802 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

10015 

27 Производство на основни метали 8085 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

5651 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

7118 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7344 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

6806 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4633 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

11587 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5191 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7561 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4904 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10656 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7625 

45 Градежништво 5554 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

7823 

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9690 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5279 

55 Хотели и ресторани 5949 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6399 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 5942 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

11625 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12838 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

13928 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

17148 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

20868 

70 Активности во врска со недвижен имот 11421 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

4521 

72 Компјутерски и сродни активности 9032 
73 Истражување и развој 9110 
74 Други деловни активности 8106 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8030 

80 Образование 7560 
85 Здравство и социјална работа 7574 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7504 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10522 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7454 

93 Други услужни дејности 8258 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

          Бр. 08-390                   Министер, 
28 јануари 2003 година     Јован Манасијевски, с.р. 
             Скопје    
_______________________________________________ 

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

Агенцијата на Република Македонија за приватиза-
ција ги известува своите коминтенти дека својата жиро 
сметка за уплата на средства од приватизација ја ми-
грира во Комерцијална банка АД Скопје. 
Жиро сметка: 300000001593552 
Даночен број: 4030993262472 
Депонент: Комерцијална банка АД Скопје 
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