
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 8 мај 2002 
Скопје 

Број 30                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
463. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Се ослободува од кривично гонење обвинетото лице: 
1. Јаким Томе Петровски од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. Димитар Димче Бехлимов од Радовиш, во траење 

од 3 месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Симеон Јован Костадинов од Виница, во траење 

од 6 месеци, 
2. Владимир Петар Спасов од Радовиш, во траење 

од 6 месеци. 
 

IV 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Кирило Павле Панев од Штип, во траење од 4 ме-

сеци. 
 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
 Бр. 07-483                                    Претседател  

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

___________ 
464. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 мај 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 18,271 
- МБ - 98                                                         до 19,111 
- БМБ - 95                                                       до 19,375 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 18,010 
- Д - 2                                                              до 17,170 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 17,573 
 
г) Мазут                                            до 13,026 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 54,00 
- МБ - 98                                                           до 55,00 
- БМБ - 95                                                         до 52,00 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 39,00 
- Д - 2                                                                до 38,00 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 27,50 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 14,045 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
МБ - 86                                                                24,707 
МБ - 98                                                                24,707 
БМБ - 95                                                              21,922 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
Д - 1                                                                     12,363 
Д - 2                                                                     12,363 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 2,00 
- МБ - 98                                                             до 2,00 
- БМБ - 95                                                           до 2,00 
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б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 2,00 
- Д - 2                                                                  до 2,00 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 2,00 
 
г) Масло за горење (мазут)               до 0,25 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

 
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 00,01 часот на 9.05.2002 година. 

 
    Бр. 23-2425/1                 Заменик на претседателот  
8 мај 2002 година     на Владата на Република Македонија, 

  Скопје                         м-р. Џевдет Насуфи, с.р. 
___________ 

465. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ЖИВИ ГОВЕДА, СВЕЖО И ЗАМРЗ-
НАТО  МЕСО, ПРОИЗВОДИ,  СУРОВИНИ  И ОТ-
ПАДОЦИ,  ЈАЈНИ  КЛЕТКИ  И  ЕМБРИОНИ  ПО 

ПОТЕКЛО ОД ГОВЕДА 
 
I. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест Спонгиоформна енце-
фалопатија кај говедата, се забранува увозот во Репуб-
лика Македонија на следните пратки: 

 
1. Живи говеда; 
2. Свежо и замрзнато месо по потекло од говеда; 
3. Производи, суровини и отпадоци по потекло од 

говеда; 
4. Јајни клетки и ембриони од говеда, 
кои потекнуваат од следните земји: 
- Италија; 
- Луксембург; 
- Лихтенштајн; 
- Холандија; 
- Шпанија; 
- Белгија; 
- Данска; 
- Франција; 
- Ирска; 
- Португалија; 
- Швајцарија; 
- Велика Британија; 
- Грција; 
- Словачка; 
- Јапонија; 
- Финска. 
 
II. Забраната од точка I од оваа наредба не се одне-

сува на следните пратки: 
- млеко и млечни производи; 
- производи и суровини што се наменети за индус-

триска употреба. 
- семе за вештачко осеменување; 
- депротеинизиран лој (со максимална тежина на 

нетопиви нечистотии до 0.15%) и деривати од депроте-
инизиран лој; 

- дикалциум фосфат (без протеини и маснотии); 
- кожа; 

- желатин и колаген припремен исклучително од 
кожа; и 

- храна за кучиња и мачки освен од земјите: Велика 
Британија, Португалија и Ирска. 

 
III. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 

граѓаните ги пренесуваат преку границата на Републи-
ка Македонија како личен багаж, се одземаат од граѓа-
ните и нештетно се отстрануваат. 

 
IV. Со влегувањето во сила на оваа наредба, преста-

нува да важи Наредбата за забрана за увоз во Републи-
ка Македонија на живи домашни и диви говеда, месо, 
производи, суровини и отпадоци, јајни клетки и ембри-
они по потекло од домашни и диви говеда (�Службен 
весник на РМ� бр. 88/2001). 

 
V. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
 Бр. 11-3385/1    Министер, 

02 април 2002 година        Марјан Ѓорчев, с.р. 
           Скопје 

___________ 
466. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92) на седницата одржана на 17 април 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 29 став 1 точка 3 и член 32-а во 

делот �како и на лице кое е осудено за кривично дело 
што го прават неподобен за професијата на ревизија� 
од Законот за ревизија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 65/97 и 27/2000). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста на членовите 
означени во точката 1 од Законот за ревизијата. 
Според наводите од иницијативата оспорените од-

редби на членовите 29 став 1 точка 3 и член 32-а не би-
ле во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 13 
став 1, член 14 став 1, член 32 став 1 и 2 и член 54 од 
Уставот, затоа што правните последици од осудата мо-
ра да се утврдат со правосилна судска одлука, а не тоа 
да се прави по сила на Законот како во конкретниов 
случај. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 29 став 1 
точка 3 од Законот е предвидено дека овластениот ре-
визор мора да ги исполнува, покрај другите услови, и 
да не е осудуван за кривични дела што го прават непо-
добен за професијата на ревизијата. 
Во членот 4 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за ревизијата е предвидено дека по член 
32 се додава нов член 32-а (кој е оспорен со иницијати-
вата), а кој гласи: �Министерот за финансии го одзема 
уверението за овластен ревизор, како и нострифицира-
ното звање на овластен ревизор, на лицето кое не ги 
почитува правилата утврдени со кодексот на етиката за 
професионални сметководители на Меѓународната фе-
дерација на сметководители, како и на лицето кое е 
осудено за кривично дело кој го прави неподобен за 
професијата на ревизија�. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република 
Македонија лицето обвинето за казниво дело ќе се сме-
та за невино се додека неговата вина не биде утврдена 
со правосилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 
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од Уставот никој не може да биде казнет за дело кое 
пред да биде сторено не било утврдено со закон или со 
друг пропис како казниво дело и за кое не била предви-
дена казна. 
Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека 

слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. 
Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот секој има 

право на работа, слободен избор на вработување и дос-
тапност на секое работно место под еднакви услови. 
Тргнувајќи од изнесеното при оценување на устав-

носта на оспорената одредба, како првенствен критери-
ум на уставноста треба да се одредбите од член 13 и 14 
на Уставот кои, меѓу другото, утврдуваат два принципи 
на казнено - правниот однос, а тоа се, прво, дека за извр-
шеното казниво дело на сторителот може да му се изре-
че казна што како таква е утврдена со закон или друг 
пропис и второ, дека казната може да се изрече само со 
судска одлука. Тоа, значи дека казнено правниот однос 
се исцрпува на релацијата казниво дело и судски изрече-
на казна за неговиот сторител и дека натамошни после-
дици од неговото извршување односно од осудата за тоа 
дело кои се состојат во ограничување на правата на гра-
ѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е изречно ут-
врдено со Уставот, согласно член 54 став 1 од Уставот. 
Со оглед на тоа што во конкретниов случај со оспо-

рените одредби по сила на законот, а не како казна 
(забрана) што ја изрекува Судот во рамките на видови-
те на кривичните санкции без да се наведат кривичните 
дела кои го прават лицето неподобно да врши ревизија 
и не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност, 
лицето не може да заснова работен однос, односно му 
се одзема уверението за овластен ревизор, Судот оцени 
дека членовите 29 став 1 точка 3 и член 32-а од Зако-
нот не се во согласност со наведените уставни одредби. 

6. Со оглед на изнесеното, се одлучи како во точка-
та 1 од оваа одлука 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
 У. бр. 213/2001                         Претседател  

17 април 2002 година    на Уставниот суд на Република  
         Скопје                                Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН  СУД ВО БЕРОВО 
Пред овој суд се води спор по правен основ за долг 

заведен по тужба на тужителот Мико Џаферовски од 
Прилеп, против тужениот Миле Печински од Берово, а 
сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Миле Печински од Берово, 

во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во судот или да назначи свој полномошник. Доколку 
во истиот рок не се јави или не одреди свој полномош-
ник на истиот ќе му биде поставен привремен застап-
ник од редот на стручните соработници на овој суд кој 
ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето 
на постапката. 
Од Основниот суд во Берово, П.бр. 8/98.       (12376) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 
предмет П. бр. 342/2002 по тужба на тужителот Мука-
ремовиќ Пајаз, спрема тужениот Тариќ Рашо од с. Г. 
Оризари и Беговиќ Исмаил со непозната адреса, за пос-
тоење на договорен однос. Вредноста на спорот 
10.000,00 денари. 

Се повикуваат тужениот Беговиќ Исмаил со непоз-
ната адреса на живеење, во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот, пристапи во судот заради прием на 
тужба и покана за расправа која дополнително судот  
ќе ја определи, или во истиот рок да постави свој пол-
номошник што ќе ги застапува неговите интереси. Во 
спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не 
постави свој полномошник, за привремен застапник на 
тужениот се одредува стручниот соработник во Основ-
ниот суд во Велес, Билјана Јачева, која ќе ги има сите 
права и должности на законски застапник по спомена-
тиот предмет, се додека тужениот или нејзиниот пол-
номошник не се јават пред судот, односно додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека поставил 
свој старател,  согласно член 79 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 342/02.    

      (12369) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 

сопственост по тужба на тужителот Куртиши Бајрам од 
Тетово, ул. �Штипска� бр. 145, против тужениот Хајда-
ри Елмазов Демир од Тетово, сега со непозната адреса 
во странство. 
Се повикува тужениот Хајдари Елмазов Демир од 

Тетово, а сега со непозната адреса во странство, во рок 
од 15 дена по објавување на огласот да се јави во су-
дот, достави своја точна сегашна адреса или овласти 
свој полномошник во постапката. Во спротивно, судот  
преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му оп-
редели времен старател кој ќе го застапува во постап-
ката до нејзиното правосилно окончување. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 813/2001.    

(12371) 
___________ 

 
Пред овој суд се води тужба за издршка од тужите-

лите Станковска Катерина и др. од с. Брвеница, против 
тужената Станковска Ефка од Тетово, сега со непозна-
та адреса во странство. 
Се повикува тужената Станковска Ефка од Тетово, 

сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 де-
на да се јави во Основниот суд во Тетово, по тужбата 
на тужителите Станковска Катерина и др. за издршка. 
Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полно-
мошник, судот ќе и постави времен старател кој ќе ја 
застапува во постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 721/2000.  

(12373) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ  

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ  
Во судскиот регистар на политичките партии под 

Рег. бр. 115 се запишува политичката партија ДЕМОК-
РАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ ВО Р. МАКЕДО-
НИЈА, со скратено име Д.Л.Б.М., со седиште во Скоп-
је, на ул. �Џон Кенеди� број 12. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 16.04.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.П.П. бр. 

18/02.                                 (12362) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 

Во регистарот на странските организации под Рег. 
број 112 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската фондација Интернационални 
Алијанси, со седиште во Хаг - Кралство Холандија. 
Седиштето на подружницата на странската фонда-

ција Интернационални Алијанси во Република Македо-
нија е во Скопје, на ул. �Пролет� број 25. 
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Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 

на странската фондација Интернационални Алијанси е 
г-дин Метју Алистер Холидеј - британски државјанин. 
Работа и активностите на подружницата на стран-

ската фондација Интернационални Алијанси во Репуб-
лика  Македонија се однесуваат на создавање врски ме-
ѓу национални алијанси меѓу македонските и албански-
те заедници, помирување, лобирање, зближување меѓу 
заедниците преку организирање работилници и инте-
рактивни групни седници, одделно во македонски и ал-
бански заедници. 
Подружницата на странската организација Канце-

ларија во Република Македонија, стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 16.04.2002 
година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 5/02. 
            (12368) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2186/2001 од 11.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02001040?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на АД на Акционерското 
друштво за производство, обработка и промет на про-
изводи од камен МИКРОГРАНУЛАТ Гостивар, ул. 
�Мара Угринова� бр. 19/3-4. 
Бришење на: Акционерско друштво за производ-

ство, обработка и промет на производи од камен МИК-
РОГРАНУЛАТ Гостивар, ул. �Мара Угринова� бр. 
19/3-4, заради поделба и организирање на: 
Акционерското друштво за промет и услуги ЕУ-

РОМРАМОР АД Тетово, ул. �ЈНА� бр. 41/2 со регис-
тарска влошка бр. 02041983?-4-09-000 и Акционерско 
друштво за производство на варовник и креда МИК-
РОГРАНУЛАТ АД Тетово, ул. �ЈНА� бр. 41/2 со регис-
тарска влошка бр. 02041984?-4-09-000. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2186/2001.           (11839) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2775/2001 од 11.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041984?-4-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар организирањето на АД на Акционер-
ското друштво за производство на варовник и креда 
МИКРОГРАНУЛАТ АД Тетово, ул. �ЈНА� бр. 41/2. 
Назив и седиште на друштвото: Акционерско друш-

тво за производство на варовник и креда МИКРОГРА-
НУЛАТ АД Тетово, ул. �ЈНА� бр. 41/2. 
Основач на друштвото: Акционери според акцио-

нерска книга бр. 0301/207-2 од 25.07.2001 година. 
Дејности на друштвото: 14.11, 14.12, 14.21, 14.30, 

14.50, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51, 1.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,51 1.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,51.53,51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52. 63, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 71.32, 74.13, 74.20, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ус-
луги во меѓународен транспорт на стоки, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Како извршни членови на Одборот директори се 

именуваат лицата: Бошкоски Симеон-извршен дирек-
тор-генерален директор без ограничувања и Бошкоска 
Катерина-извршен член на одборот на директори без 
ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2775/2001.           (12261) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2774/2001 од 11.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041983?-4-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар организирањето на АД со поделба 
ЕУРОМРАМОР АД Тетово, ул. �ЈНА� бр. 41/2. 
Назив и седиште на друштвото: Акционерско друш-

тво за промет и услуги ЕУРОМРАМОР АД Тетово, ул. 
�ЈНА� бр. 41/2. 
Основачи на друштвото: Акционери според акцио-

нерска книга бр. 0301/207-2 од 25.07.2001 година. 
Дејности на друштвото: 14.11, 14.12, 14.21, 14.30, 

14.50, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 71.32, 74.13, 74.20, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ус-
луги во меѓународен транспорт на стоки, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Како членови на Одборот на директори се именува-

ат лицата: Петровски Стојан-извршен директор-генера-
лен директор без ограничување и Маркоска Марија-из-
вршен член на одборот на директори без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2774/2001.           (12262) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1276 се запишува здружението на 
граѓани: �П.Е.Р.И.К.Л.Е.С� - Иницијатива за реформи 
во образованието преку културни, правни и економски 
стратегии, со седиште во Скопје на ул. �Хелсинки� 
број 53. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Велко Коцев од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на иницирање на реформи во високото, средно-
то и основното образование со цел зголемување на 
нивната сообразност со потребите на модерното оп-
штество. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на 

правно лице и може да започне со работа од 
05.04.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 48/02. 
                                                              (11889) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1271 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на студенти по индустриско инже-
нерство и менаџмент, со седиште во Скопје на Машин-
ски факултет. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Кристијан Петкоски  од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на зближување на студентите од индустриско 
инженерство и менаџмент преку разни активности и 
соработка со професорите и асистентите. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 04.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 66/02. 
                                                              (11890) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1260 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на воздухопловни инжињери и 
техничари - механичари на Република Македонија, со 
седиште во Скопје на ул. �Димитрие Чуповски � бб. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Зоран Дејанов од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поврзување и организирање на воздухоплов-
но техничките стручњаци, инжињери и техничари ме-
ханичари со цел развивање на воздухопловната етика и 
стручност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  22.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 

226/01.                              (11891) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1268 се запишува здружението на 
граѓани: Невладина хуманитарна организација за про-
тивтимска акција и реконструкција на оштетени објек-
ти - �Прима�, со седиште во Скопје на ул. �Исаја Ма-
жовски � број 32/3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Маја Цоневска од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заштита на животната средина и граѓани го 
отстранување на минско експлозивни средства заоста-
нати од војната во Република Македонија, укажување 
на опасности од мини, помош на жртви од мини и анга-
жирање во реконструкцијата на нивните оштетени до-
мови. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 29.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 57/02. 
                                                              (11892) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1275 се запишува здружението на 
граѓани: Пливачки и ватерполо клуб ЛОКОМОТИВА, 
со скратено име ПВК ЛОКОМОТИВА, со седиште во 
Скопје на ул. �29 Ноември � број 4-б. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Лиљана Илиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на едукација на млади кадри во развојот на ва-
терполо и пливачкиот спорт и организирање, курсеви и 
обука на почетници во пливање. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  04.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 69/02. 
                                                              (11893) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1274 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани Вардар 2002, со седиш-
те во Скопје на ул. �Луј Пастер � број 5. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Дарко Панчев од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање фудбалски натпревар. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 04.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 68/02. 
                                                              (11894) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1267 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани КОМПРОМИС, со се-
диште во Скопје на ул. �29 Ноември � број 9. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Борис Андреевски  од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање и јакнење на меѓуетничката толе-
ранција и помагање во надминување на националните 
работи. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 50/02. 
                                                              (11895) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1277 се запишува здружението на 
граѓани: Боксерски клуб МАК-ДЕНИС, со скратено 
име МАК-ДЕНИС, со седиште во Скопје на ул. �Бел-
градска� број 3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Тони Пешевски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирана активност за унапредување на 
боксерскиот спорт и негова популаризација како пле-
менита вештина. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  05.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 70/02. 
                                                              (11896) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1273 се запишува здружението на 
граѓани: Асоцијација за развој на културните меѓуна-
ционални односи, со седиште во Скопје на ул. �Дане 
Крапчев � број 2/1-2. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Вангле Димановски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување, развој и афирмација на култу-
рата, уметноста и образованието заради создавање на 
простори за меѓуетничко, меѓуопштинско и пошироко 
меѓународно зближување. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  04.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 59/02. 
                                                              (11897) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1269 се запишува здружението на 
граѓани: Група за развој на подсекторот домат и пипер-
ка во сектор земјоделство - Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. �Дебарца � број 16. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Гордана Попсимонова од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заштита на интересите на земјоделските про-
изводители, а посебно производителите, дистрибутери-
те и одгледувачите на домат и пиперки. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 29.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 62/02. 
                                                                (11898) 

__________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. згф. бр. 24/2002 година од 16.4.2002 година, во ре-
гистарот  на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд Тетово под Рег. бр. 24/2002 година се 
запишува Здружение за одгледување и производство на 
лековити растенија, зачини, растенија за подготвување 
на пијалAци и други еколошки здрави додатоци �ЗЕ-
ЛЕН ЛИСТ�- Тетово. 
Работата и активностите на здружението е одгледу-

вање и производство на лековити растенија, производ-
ство на разни видови на зачини, одгледување на расте-
нија кои ќе послужат за подготвување на пијалаци, од-
гледување и производство на растенија од кои би се 
добиле еколошки здрави и чисти производи и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово, ул. �Б. 

Кидрич� бр. 63, а истото ќе делува на подрачјето на Р. 
Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 24/2002. 
            (11331) 

___________ 
   

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. згф. бр. 20/2002 година од 12.4.2002 година, во ре-
гистарот  на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд Тетово под Рег. бр. 20/2002 година се 
запишува Мултиетничко здружение на детска театар-
ска дејност �ПИНОКИО� од с. Доброште. 
Работата и активностите на здружението е развој на 

театарската дејност на децата, театарска едукација и 
помош за ресоцијализација на децата од кризните реги-
они преку претстави, помош при едукација на хендике-
пирани и инвалидизирани лица, организација на хума-
нитарни театарски претстави и сл. 
Седиштето на здружението е во с. Доброште, а ис-

тото ќе делува на подрачјето на Р. Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 20/2002. 
            (11333) 

___________ 
   

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. згф. бр. 18/2002 година од 12.4.2002 година, во ре-
гистарот  на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд Тетово под Рег. бр. 18/2002 година се 
запишува Еколошко, научно, стручно, културно-истра-
жувачко друштво �БОЈАНА� с. Вратница. 
Работата и активностите на здружението е следење 

на еколошката состојба на подрачјето на поранешна 
општина Тетово и пошироко, покренување на иниција-
тиви и активности кои придонесуваат кон унапредува-

ње и заштита на животната средина, покренување ак-
ции за заштита и ревитализација на костенови насади, 
пошумување на голини и ерозивни терени и слично. 
Седиштето на здружението е во с. Вратница,  а ис-

тото ќе делува на подрачјето на поранешна општина 
Тетово и пошироко. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 18/2002. 
            (11335) 

___________ 
   

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. згф. бр. 20/98 од 10.4.2002 година, во регистарот  
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд Тетово под Рег. згф. бр. 20/98 година се врши изме-
на на името и адресата на субјектот што е запишан во 
регистарот Одбојкарски клуб �Југохром� - Јегуновце 
со седиште во с. Јегуновце, се менува и во иднина ќе 
гласи Одбојкарски клуб Медицинска пластика Тетово 
со седиште во Тетово на ул. �М. Тито� бб. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 20/98. 
            (11401) 

___________ 
   

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под реден број 7 за 2002 година, Регио-
налниот сојуз на здруженија �Еко-Малеш� - Берово кое 
е  основано заради остварување и усогласување на сво-
ите интереси и заради вршење на дејности и активнос-
ти кои се стремат кон подобрување на квалитетот и 
квантитетот на земјоделските производи, стандардиза-
ција и заштита на географското потекло на своите про-
изводи. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Репуб-

лика Македонија, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Младински кеј� бб - Дом на пензионери во Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 7/2002. 
                       (11403) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани 

и фондации под реден број 8 за 2002 година Здружение-
то на граѓани за унапредување на планински туризам 
�Фета� - Берово. Здружението на граѓани е формирано 
заради остварување и усогласување на своите интереси 
и заради вршење на дејности и активности со цел за 
унапредување и подобрување на планинскиот туризам. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина - Берово и Република Македонија, а неговото се-
диште се наоѓа на ул. �Борис Кидриќ� бр. 4 - Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 7/2002. 
                       (11404) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 9 за 2002 година Еко-
лошко друштво �Солза� - Пехчево кое здружение е 
формирано заради поттикнување и развивање на еко-
лошката свест, разрешување на проблемите од еколош-
ка природа заради зачувување и унапредување на жи-
вотната средина и природата и развивање на еколошка 
култура кај населението. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Борис Кидриќ� бб - Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 9/2002. 
                       (11405) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 10 за 2002 година Здру-
жението на печуркари �Буковик� - Пехчево кое е фор-
мирано заради организирана активност насочена кон 
развојот и унапредувањето на активностите за собира-
ње и одгледување на печурките. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина-Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Даме Груев� бр. 24 - Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 10/2002. 
                       (11406) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 11 за 2002 година Здру-
жението на угостители, туристички работници и зана-
етчии �Напредок�-Пехчево кое е формирано заради ос-
тварување на поширок заеднички интерес преку што се 
задоволуваат потребите за развој на занаетчиството, 
угостителството и туризмот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина-Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Ванчо Китанов� бр. 17 - Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 11/2002. 
                       (11408) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 12 за 2002 година Цен-
тар за култура и информации �Равен� - Пехчево кое е 
формирано заради остварување на поширок опште-
ствен интерес преку што се задоволуваат потребите од 
стручно-научна и друга помош од областа на матери-
јалната и духовната култура. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина-Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Маршал Тито� бр. 9 - Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 12/2002. 
                       (11410) 

__________ 
 
Основниот суд Кочани со решение Зг. бр. 14/2002 

од 16.04.2002 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на водоко-
рисници  за наводнување од ХМС �Брегалница� дел од 
ГК-7, с. Тркање, со седиште во с. Тркање Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ванчо Симеонов од с. Тркање, Кочани, претседател на 
здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи: ефи-
касно организирање на неговите членови во користе-
њето и распределбата на вода за наводнување и поефи-
касно и порационално наводнување на површините кои 
ги покрива здружението, координиран настап на члено-
вите во подготовка на годишен план за структура на 
земјоделски култури (за стечајни-засадени во областа 
на ВКЗ) план за потребни количини на вода за навод-
нување и план за дистрибуција на вода пред надлежни-
те органи во државата, присуство преку свои претстав-
ници при усогласување на плановите и програмите за 
експлоатација и одржување на мрежата во рамките на 
територијата на Здружението и цените на водниот на-
домест, координиран настап пред водостопанското 
претпријатие на ревидираниот план, координиран нас-
тап пред водостопанското претпријатие при можни за-
еднички настап со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, проект за рехабилитација 
и преструктуирање на наводнувањето за остварување 
на специјализирани програми согласно потребите на 
Здружението, подобрување на земјоделски приходи 
преку зголемување на квалитетот на производите, на-
малување на трошоците на производство на приватни-
те поседи преку колективни активности и договори, из-
работка и водење на проекти од областа на 
агрокултурата; оптимално користење на водата за на-
воднување и склучување на договори со надлежни ор-
гани за преземање на јавни овластувања од областа за 
наводнување, одржување, подобрување и развој на ин-
фраструктурата за наводнување во областа на ВКЗ. 

Здружението на водокорисници за наводнување од 
ХМС �Брегалница� дел од ГК-7, с. Тркање стекнува 
својство на правно лице на 16.4.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр . 14/2002. 
            (11334) 

___________ 
 
  Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1279 се запишува здружението на 
граѓани: Хуманитарно здружение Глобален поглед, со  
седиште во Скопје на ул. �Битпазарска � број 4. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Авдулваит Мустафа од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заштита и згрижување на деца, стари лица, 
хендикепирани и бездомници. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 79/02. 
                                                                (12356) 

__________ 
 
  Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1281 се запишува здружението на 
граѓани: Македонски деловен центар - Скопје, Здруже-
ние на граѓани за поддршка на стопанскиот развој и 
граѓанското општество, со седиште во Скопје на ул. 
�Антоние Грубишиќ � број 5. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Благоја Милошевски од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поддршка, развој и истражување на приват-
ниот сектор, трговијата и инвестиции преку обезбеду-
вање деловни контакти меѓу македонските фирми и 
странските компании и организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 18.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 74/02. 
                                                                (12357) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1280 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на царински работници ЦАРИ-
НИК, со скратено име ЦАРИНИК, со седиште во Скоп-
је на ул. �Лазар Личеноски � број 13. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Драган Даравелски од Куманово. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирана активност за координации и пе-
чатење, публикација и дистрибуција на весникот Цари-
ник. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 17.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 77/02. 
                                                                (12359) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1255 се запишува здружението на граѓани: 
Спортски клуб �ЈАКОСТ�, со седиште во Скопје на ул. 
�Јордан Хаџи Константинов Џинот � број 12-а. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател д-р Сашо Кожухаров од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на скијање на снег и на вода, организирање 
спортски школи за скијање на снег и вода, спортски и 
спортско рекреативни активности на велосипед, плива-
ње, кајак, рафтинг, атлетика, сурф ролери, тенис, три-
атлон, планинарење и сноуборд. 



Стр. 8 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 мај 2002 
 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 19.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 52/02. 
                                                                (12360) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1282 се запишува здружението на 
граѓани: Кошаркарски клуб �7-ми Мај�, со скратено 
име КК �7-ми Мај�, со седиште во Скопје на ул. �Дим-
че Мирчев � б.б. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Слободан Божиновски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување и унапредување развој на 
спортот, организирано делување во областа на спортот 
и вклучување на нови членови преку организирање и 
спроведување на натпревари и турнири. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 18.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 72/02. 
                                                                (12361) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1286 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на ракометни тренери на Македо-
нија, со седиште во Скопје на ул. �Кузман Јосифовски 
Питу � број 15. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Владимир Петар Глигоров. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување на ракометната игра, унапре-
дување на тренерите преку организирање и учество на 
семинари и советување со цел постигнување бројни 
спортски резултати и успешно претставување на Ре-
публика Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 22.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 80/02. 
                                                                (12363) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1263 се запишува здружението на 
граѓани: Медиски центар за мултикултура, со скратено 
име МЦМК Толеранција, со седиште во Скопје на ул. 
�Џон Кенеди � број 28. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Даут Даути од Скопје 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промоција и развивање на мултикултурно 
граѓанско општество, поттикнување и развој на еко-
номско, социјалните и културни права утврдени со Ус-
тавот, законите и меѓународните договори. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 60/02. 
                                                                (12364) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 12/2002, се запишува здружение 
на граѓани одгледувачи на Буковка �Фунги� од Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: Обезбедување 

професионална обука заради унапредување на постој-
ниот начин на производство и профитабилноста на 
членовите на здружението, застапување на интересот 
на своите членки пред сите владини и невладини ин-
ституции, идентификација на нови пазари, промовира-

ње  на нови маркетинг техники за подобрување на про-
дажбата, организирање предавања, стручни семинари и 
курсеви за потребите на своите членки, организирање 
посети на саеми и слични манифестации во земјата и 
странство, усмерување на производството спрема пот-
ребите на домашниот и надворешниот пазар. 
Директно учество во преговорите со највисоките 

државни органи за пласманот, производството и увозот 
на земјоделството и репроматеријали, изнаоѓање паза-
ри надвор од границите на Република Македонија, ко-
ристење и применување на научните сознанија преку 
соработка со научни институции во земјата  и стран-
ство, максимално искористување на природните ресур-
си со цел добивање поевтин производ, склучување на 
договори за пласман на производството надвор од гра-
ниците на Република Македонија, поврзување со сите 
субјекти во Македонија и надвор  од неа, кои директно 
или индиректно се поврзани со земјоделството, водење 
маркетиншка кампања, поддржана од Владата на Ре-
публика Македонија и од други невладини организа-
ции кои работат во Македонија, обавување стопанска 
дејност преку формирање Акционерско друштво, или 
друштво со ограничена одговорност, формирани во 
рамките на и од здружението, регулирање на односите 
помеѓу членовите на здружението, претставување на 
здружението пред државните органи за остварување на 
своите права, учество во донесување квалитетни зако-
ни од областа на печуркарството, преку давање свои 
предлози, организирање посети на други држави на 
свои членки, обезбедување стандардизација за произ-
водство на своите членки, формирање стручни служби 
за изработка на програмска документација за обезбеду-
вање кредити, изградба на капацитети, формирање 
претпријатија и друго, организирање производство на 
компост, изградба на преработувачки капацитети за 
преработка на производите, развој на заштитен знак на 
производството, едукација на производителите на зем-
јата и странство, организирање на разновидни демонс-
тративни опити, формирање разни комисии за претста-
вување и функционирање на здружението, воведување 
на проект за семејно книговодство кај членките. 
Седиштето на здружението е во с. Лакочереј - Ох-

рид, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Крстев Александар од Кочани, со стан на ул. �Марксо-
ва� бр. 104. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф, бр. 12/2002. 
              (12366) 

_______________________________________________ 
 

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

решение на овој суд I. Л. бр. 13/2001 од 19.02.02 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Транспортно, услужно претпријатие �ЦИЛЕТРАНС� 
увоз извоз ЦО село Челопек од  Тетово, со жиро сметка 
401500-601-42081. 
За ликвидатор се определува лицето Симјановска Та-

ња од Тетово, со стан на ул. �Благој Тоска� бр. 21. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11659) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 97/02 од 

19.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие �Дизајн Студио Андонов�, Штип и иста-
та поради немање на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (11660) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 83/02 од 

19.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Производно и прометно претпријатие на големо и мало 
�Мачо� п.о. увоз-извоз од Делчево и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (11661) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 83/2002 г. од 26.03.2002 г. 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги �СОНАТА� ДОО 
увоз извоз - Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 40 и  жи-
ро сметка 40100-601-229432. 
За ликвидатор се определува лицето Љубен Рикало-

ски од Скопје, ул. �Анѓел Димовски� бр. 8/2-14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11545) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 104/2002 г. од 2.04.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет и услуги 
�ЕЛМАПЕР� увоз извоз ц.о. од Скопје, ул. �Виктор 
Иго� бр. 27, со   жиро сметка 40100-601-148196. 
За ликвидатор се определува лицето Даниела Сто-

левска од Скопје, со стан на ул. �Виктор Иго� бр. 27. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3  месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11546) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 92/02 г. од 26.03.2002 г. е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие �ТРГОМАТЕКС� ДОО увоз извоз 
од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 25/II-20, со жи-
ро сметка 40100-601-158264. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

коски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11547) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со 

стан на ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44 со тел. 171-599 
запишан во Судскиот регистар при Основен  суд Скоп-
је I - Скопје со решение П. трег. бр. 2669/2002 објавува 
дека Друштвото во мешовита сопственост РУРА ДОО 
Скопје, со број на жиро-сметка 2000000026593027 е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11688) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 31/2002 г. од 26.03.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Услужно прометно претпријатие �ВИКТОР 
ТРАНС� ДОО увоз извоз - Скопје, ул. �Крсто Асенов� 
бр. 5/2-7  и  жиро сметка 40100-601-238732. 
За ликвидатор се определува лицето Грковска Лиди-

ја од Скопје, ул. �Крсто Асенов� бр. 5/2-7. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11537) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2303/2002 од 09.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021209?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
ТРУСТ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. �ЈНА� бр. 154. 
Запишување на ликвидаторот Манојлоски Ќире и 

престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2303/2002.                                                   (11843) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1864/2002 од 26.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025697?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за промет, производство и услуги 
ЈООР 2000 Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ГТЦ 
приземје, локал бр. 411. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за промет, производство и услуги ЈООР 
2000 Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ГТЦ приземје, 
локал бр. 411. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1864/2002.                                                   (11844) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2511/2002 од 05.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02037880?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Заводот за урба-
низам и архитектура САРМАЛЕ извоз-увоз Андреја и 
др. ДОО Велес, ул. �Борис Карпузов� бр. 2. 
За ликвидатор се запишува Звонимир Јованов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2511/2002.                                                   (11847) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2447/2002 од 10.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009148?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за промет и услуги ФОЈА Валентина ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 19/3-20. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 

Друштво за промет и услуги ФОЈА Валентина ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 19/3-20. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2447/2002.                                                   (11848) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1366/2002 од 27.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025778?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за 
производство, промет, транспорт, шпедиција и услуги 
ЕУРО КРАЛ ТРАНС Аземи ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Македонско Косовска бригада� бр. 42-12 а. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Аднан 

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

1366/2002.                                                   (11849) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2238/2002 од 03.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004241?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштво за про-
изводство, промет и услуги на големо и мало ГЕНИ-
КОМ Георге и Николај ДОО експорт-импорт Бул. �Ја-
не Сандански� бр. 65, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Петрески 

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

2238/2002.                                                   (11850) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2669/2002 од 12.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-02001550-000-03, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото во 
мешовита сопственост за производство, трговија и ус-
луги РУРА ДОО Скопје, ул. �Момин поток� бб. 
За ликвидатор на друштвото се определува Мирјана 

Димитровска од Скопје, ул. �Јани Лукровски� бр. 
10/44, тел. 171-599. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2669/2002.                                                   (11851) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2118/2002 од 29.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025789?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за тр-
говија на големо и мало БОМС ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 2/9, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Снежана Шишковска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2118/2002.                                                   (11852) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2373/2002 од 09.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005736?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за ин-
женеринг и трговија АНИНГ Андреј ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Козара� бр. 42/1-13, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Драган Величковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2373/2002.                                                   (11853) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2391/2002 од 11.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02036903?-8-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Новинско изда-
вачкото друштво ШКУПИ Азам ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. �Џон Кенеди� бр. 28. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Нагиб Фетахи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2391/2002.                                                   (11854) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2387/2002 од 29.03.2002 година, во регис-

тарската влошка бр. 02024577?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Трговското друштво за производство, промет и 
услуги УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД-МГ Соња и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. �Банско� бр. 16. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Соња Ма-

невска, а се запишува и престанок со работа на друш-
твото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2387/2002.                                                   (11856) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 693/2002 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 0204325?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на Трговското друш-
тво за производство, трговија и услуги БОБИ-С Боби  
експорт-импорт Гевгелија, ул. �Никола Карев� бр. 88. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги БОБИ-С Боби  експорт-импорт Гевгелија, ул. �Ни-
кола Карев� бр. 88. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

693/2002.                                                                  (11857) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 368/01 од 15.11.2001 
година  е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Трговско претпријатие во мешовита сопстве-
ност �ТУЛ� експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. �Ко-
чанска� бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-373080. 
За ликвидатор се определува лицето Тулевска Елена 

од Скопје, ул. �Кочанска� бр. 3-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11945) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Дамески од Скопје, ул �Јуриј 

Гагарин� бр. 35/15, запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр. 1651/2002 од 22.03.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за услуги, трговија и производство ПАН-
ТА-АРТ Панче ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје со се-
диште на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 51/25 со жиро сметка 
бр. 40120-601-441012 при Агенцијата за блокирани 
сметки е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази,  а најдоцна во рок 
од 3 месеци  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (12035) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 66/02 од 04.03.2002 го-
дина  е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет 
со стоки на големо и мало �ИСИПРОМЕТ� ЦО од Ку-
маново, ул. �Гоце Делчев� бр. 33, со жиро сметка 
40900-601-2603. 
За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ Пет-

ковска Славица од Куманово ул. �III МУБ� бр. 69-3/14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по бјаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (12069) 

___________ 
 
Ликвидаторот Анастасија Одиакозова од Скопје, ул 

�Орце Николов� бр. 106/2-2, Скопје, запишан во тргов-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П.Трег.бр. 1567/2002 од 22.02.2002 година, 
објавува дека Друштвото АНГО Анастасија ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 106/2-2, е запишано во 
трговскиот регистар за престанок со работа и со број 
на жиро сметка бр. 200-000021791527, отворена при 
Стопанска 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.                                              (12385) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул �Ј. Сандан-

ски� бр. 30-3-4, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2375/02 
од 28.03.2002 година, објавува дека Друштвото за про-
мет, услуги и угостителство  ЕЗЕРЦЕ Томе и други 
ДОО Скопје градски парк бб, и жиро сметка број 
300000000574567, отворена при Комерцијална банка 
АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 3 месеци  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (11705) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

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

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

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11785) 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 369/2001 од 09.04.2002 го-
дина  е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги во областа на културата �ДИЈА-
ЛОГ� ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �8 Ударна брига-
да� бр. 20 б/I, со жиро сметка 40100-603-14989. 
За ликвидатор се определува лицето Ема Марковска 

од Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 3/8-3. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.    (11884) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул 

�Мите Богоевски� бр. 62, запишан во трговскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 

П.Трег.бр. 957/2002 година, објавува дека Друштвото 
за промет, производство и услуги ЈОРГО КОМЕРЦ 
Јордан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Мите Бо-
гоевски� бр. 62, Кисела Вода, и со број на жиро сметка 
40100-601-043001, отворена при ЗПП во Скопје е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 10 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 10 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (11919) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава недвижен имот и тоа: 7/10 идеален дел 

од нива во вкупна површина од 8174 м2 на КП бр. 487, 
план 005, скица 015 во м.в. �Поводеници�, за КО При-
леп евидентирана во Имотен лист 13232, сопственост 
на Ѓорѓиоски Милан (Мице),  со живеалиште во При-
леп на ул. �Самоилова� бр. 89/22, за цена од 100.000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници 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 Репуб-
лика Македонија�, да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Марија Ѓорѓиоска, ул. �Димо Наредникот� 
бб, Прилеп.                                           (11330) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот на 12/48 идеален дел, Путовски 
Владимир, нуди на продажба 6/48 идеален дел од сво-
јот дел од нива 3 класа од вкупно 4075 м2 устроена на 
КП 5898, план 27, скица 51, м.в. �Јурија� за купопро-
дажна цена од 60.000,00 денари, запишана во ПЛ 1777 
за КО Кучевиште. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавата за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достави до нотарот Верица Симоновска со 
седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. 

                                                                            (11245) 
___________ 

 
Се продава  1/2 (идеален дел) недвижност-нива, 

што се наоѓа во Скопје, на КП 235/3, план 6, скица 12, 
викано место �Лака�, култура неплодно земјиште со 
вкупна површина од 372 м2, по купопродажна цена од 
310.000,00 денари, сопственост на Павле Сотировски 
од Скопје. 
Се повикуваат заинтересираните сосопственици ка-

ко и непосредните соседи, како лица со првенствено 
право  на купување, изјавите за прифаќање на понудата 
да ги достават до нотарот Светлана Петровска, Центар 
Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот, во спротивно го губат правото на првенство. 

                                                                             (11302) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот-нива 7-ма класа, со 

вкупна површина од 723 м2, што се наоѓа на КП 258, 
м.в. �Робоинец�, КО Барово, сопственост на Благоја 
Алексовски од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
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денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија�, доколку  се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-

бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (11314) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП 31, 

план 65, во М.В. �Градините�, катастарска класа 6 во 
површина од 600 м2, заведено во Поседовен лист бр. 
189 за КО Крњево, издаден од ДЗГР - Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Ристов 
Вано Ристо, од Демир Капија, ул. �Маршал Тито� бр. 
1/2, за купопродажна цена од 10.000 денари. 
Се повикуваат, заедничките сопственици, сосопс-

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

ска, ул �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                      (11424) 
___________ 

 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, пос-

троено во Скопје на КО Марино, на КП 162/1, нива 4 
класа, во вкупна површина од 12/12 идеален дел од 
5605 м2, за цена од 280,00 денари за метар квадратен, 
сопственост на Смилковска Марица. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б.                                         (11434) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на КП 

број 420/63, план 6, на место викано �Црквиште�, нива 
трета класа со вкупна површина од 365 м2, во К.О. Вол-
ково, сопственост на Драган Милевски од Скопје, спо-
ред Поседовен лист број 1595 за К.О. Волково за цена 
од 320,00 денари за метар кавадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште  граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                               (11436) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште, пос-

троено во Скопје на КО Црешево, на КП 2312 и КП 
2319, на м.в. �Црвеника�, нива 7 класа, во вкупна повр-
шина од 5874 м2, за цена од 140,00 денари за метар ка-
вадратен, сопственост на Трпковски Фердинант и Трп-
ковски Трајан. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Панов� бр. 77 б.                                  (11441) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива, кое лежи на 

КП број 1499/2, план 5, скица 9, место викано �Мајсто-
рец�, класа 5 (петта), на КО Г. Соње, во вкупна повр-
шина од 1780 м2, сопственост на Ефремовска Достана, 
ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 21/49,  Скопје, евидентирано 
во Поседовен лист број 1002, за вкупна купопродажна 
цена од 310.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.                  (11497) 

___________ 
 

Се продава земјоделско  земјиште, КО бр. 372/6, ни-
ва втора класа од 520 м2, на место викано �Црквиште� 
опишан во Поседовен лист 2458, Катастарска општина 
Волково за купопродажна цена од 150.000 денари, 
сопственост на Заковски Златко од Скопје, ул. �Јан 
Хус� бр. 4. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште  се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Мерсим Положани Деловно-трговски центар 
�Мавровка� кат 1, Скопје.                   (11529) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон. Три идеални шеснаестини од 
Парцела број 3850/1 во место викано �Стар Расадник� 
Нива со површина  од 10863 м2 во Катастарска општи-
на Неготино-вон. Сопственост на Којчев Борис од Не-
готино ул. �Ѓорѓи Димитров� бр. 20. Цена на продажба 
10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино ул. �Маршал Тито� 
бр. 138.                                                                     (11663) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - и тоа парцела: 

КП 173 план 3, скица 7, ливада класа петта со површи-
на од 6.780 метри квадратни на место викано �Ротин-
ски Пат� и КП. бр. 182 план 3, скица 7, ливада класа 5 
на место викано �Ротински Пат� со површина од 9.000 
м2, и двете заведени во Поседовен лист број 354 за КО 
Магарево - сопственост на Вангел Маневски од Битола, 
ул. �Маврово� бр. 3 и Лидија Митревска од Битола, ул. 
�Народни херои� бр. 30/3, за вкупна цена од 1.500 евра. 
Се повикуваат  лицата кои согласно Законот за зем-

јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
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пување на земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД 
Л-5, Битола.                                                             (11664) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

на КП бр. 82, план 2, скица 3, м.в. �Мочка� култура ни-
ва, класа 5, површина од 4750 метри, КП бр. 282, план 
3, скица 5, м.в. �Мочка� култура нива, класа 5, површи-
на 10015 метри квадратни и КП бр. 2291, план 6, скица 
16, м.в. �Гребиште�, култура неплодно, површина 4563 
метри квадратни, евидентирани во Поседовен лист број 
171 за КО Црнилиште, сосопственост на по 1/2 идеален 
дел на Димоски Крстев Драгутин од Прилеп, ул. �Пи-
ринска� бр. 113 и Николоски Крстев Благоја од Ниш, 
ул. �Зецка� СР Југославија. 
Купопродажната цена на горе наведениот имот из-

несува 38.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, 
бул. �Гоце Делчев� зграда Македонија локал 14.   

                                                                            (11665) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште, катастарска кул-

тура нива на КП. бр. 1566 во м.в. �с. Ропотово� класа 4, 
во површина од 1207 м2 заведена во Поседовен лист 
бр. 111 за КО Ропотово, за цена од 60.000,00 денари, 
сопственост на Стојаноска Драгица, од Прилеп, ул. 
�Б.Стојаноски� бр. 25. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои  граничат со погоренаведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                         (11666) 

___________ 
 
Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот-зем-

јоделско земјиште на КП бр. 2961, дел 3, план 017, ски-
ца 045, м.в. �Гладно Поле� култура нива, класа 4, во 
површина од 4002 метри квадратни  евидентирано во 
Имотен лист број 257 за КО Присад. Сопственост на 
Алексоски Димче од Прилеп, ул. �Димо Наредникот� 
бр. 2. Купопродажната цена на горе наведениот имот 
изнесува 30.000,00 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 објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето 

на депозитот во висина на износот на продажната цена  
да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, 
бул. �Гоце Делчев� зграда Македонија локал 14.    

                                                                            (11667) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 
4273 лист Б во место викано �Бунарче� нива класа 1-ва 
во површина од 1167 м2, К.О. Кавадарци, сопственост 
на Јованов Никола од Скопје, за вкупна продажна цена 
од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Блага Иванова, Кавадарци, ул. �Мито Х. 
Василев� бр. 38, Кавадарци.                                  (11668) 

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

4289 во место викано �Бунарче� нива класа III во повр-
шина од 2484 м2, К.О.  Вон Град, Кавадарци, сопстве-
ност на Оливер Јордан Ѓорчев од Кавадарци, за вкупна 
продажна цена од 30.000,00 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 на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Блага Иванова, Кавадарци, ул. �Мито Х. 
Василев� бр. 38, Кавадарци.                                  (11670) 

__________ 
_ 

Се продава земјоделско лозје земјиште и тоа: КП. 
бр. 1720/1 во место викано �Желков Дол� нива класа III 
во површина од 623 м2, К.О. Кавадарци, сопственост на 
Митров Стојан од Кавадарци, за вкупна продажна цена 
од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Блага Иванова, Кавадарци, ул. �Мито Х. 
Василев� бр. 38, Кавадарци.                                  (11672) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 338/2, 

план 8, скица 33, МВ �Под Село�, класа 2, со површина 
од 3915 м2, во КО Ново Конско, сопственост на Ѓоргиев-
ски Тодор од Гевгелија, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Нада Прочкова, ул. �Скопска� бр. 6, во Гев-
гелија.                                                          (11722) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО �Кавадар-

ци 1 (вон)�, КП. бр. 8115, план 015, м.в. �Умата�, кул-
тура пасиште, класа 5, со вкупна површина од 420 м2; 
КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП. бр. 8116, дел 1,  план 015, 
скица 015,  викано место  �Умата�, култура-нива, класа 
6, со вкупна површина од 6.063 м2; КО �Кавадарци 1 
(вон)�, КП. бр. 8116, дел 2,  план 015, скица 015,  вика-
но место  �Умата�, култура-нива, класа 6, со вкупна по-



Стр. 14 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 мај 2002 
 
вршина од 2.760 м2 и КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП. бр. 
8116, дел 3,  план 015, скица 015,  викано место  �Ума-
та�, култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 40353 
м2, во сопственост на Ѓорѓи Влаинков од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 662 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи, Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 200.000,00 денари.  

 Се повикуваат  сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседите чие земјиште  граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                            (11428) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО �Шивец�, КП. 

бр. 666, дел 1, план 004, скица 002, м.в. �Ровити Камен�, 
култура-лозје, класа 1 со вкупна површина од 5.060 м2 и тоа 
1/2 идеален дел во сопственост на Петар Димчев од Кава-
дарци, евидентирано во Имотен лист бр. 582 издаден од 
Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 80.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседи чие земјиште  граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                  (11429) 

___________ 
 
Сопствениците Миноски Александар од село Росо-

ман и Миноски Илија од Скопје ул. �Ужичка Републи-
ка� бр. 36-б, вршат продажба на земјоделско земјиште 
заведено во Поседовен лист број 1024 за КО Дебреште 
парцела број 1315 место викано �Бачилиште� нива кла-
са 5, со вкупна површина 12853 метри квадратни, про-
давачите се сопственици на идеален дел од 1/4 секој 
посебно, цената за сопственичкиот дел изнесува 60.000 
денари или вкупно 120.000 денари за 1/2 од парцелата 
над која полагаат право на сопственост продавачите. 
Се повикуваат заедничките сопствениците, сосопс-

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

до нотарот Боге Дамески ул. �Кузман Јосифовски�  бр. 
8, Прилеп.                                                   (11430) 

___________ 
 
Се продава идеален дел од недвижен имот-нива и 

тоа нива, класа 3, во МВ �Црквиште� КП 397, дел 1, 
план 3, скица 10, на која вкупната површина изнесува 
од 6530 м2 КО Волково, запишано во ПЛ бр. 2795 со-
сопственост на Живка Поповска, Роска Поповска, по 
цена од 300,00 денари по метар кавадратен. 
Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-

јиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтере-
сирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот 
Ленка Мицајкова, ул. �Дрезденска� бр. 15, локал 10, 
општина Карпош, Скопје.                                      (11409) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, пос-
троено во Скопје на КО Центар, на  КП 8464, КП 8522 
и КП 8523, на ул. �151� бр. 50, објекти и дворно место, 
во вкупна површина од 1/8 идеален дел од 335 м2 за це-
на од 350.000,00 денари сопственост на Илиев Михаил. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до адвокатот, Митко Тодороски, Скопје ул. �Сава Ми-
хајлов� бр. 14/4.                                                       (11736) 

___________ 
 
Сопственикот Јашари Јонуз, Скопје, с. Студенича-

ни својата недвижност-нива 7 класа во површина 1966 
м2, во место викано �Крнјево� на КП 2331/2 КО Студе-
ничани заведено во Поседовен лист број 151, го прода-
ва за 120,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат  сопствениците на граничните пар-

цели чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски бригади� бр. 54.           (11821) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - нива 4-та класа, со 

вкупна површина од 1.524 м2, што се наоѓа на КП 1792, 
м.в. �Латкоец�, КО Горно Соње, сопственост на Јова-
новски Љубе од Скопје. 
Се повикуваат 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�, доколку 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 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23, 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                (11943) 

___________ 
 
Сопствениците: Васковска Светлана од Скопје, ул. 

�Белградска� бр. 44/5, Трпевски Мите од Скопје, ул. 
�М.Богоевски� бр. 3/2, Трпевски Горан од Скопје, ул. 
�3-та Македонска бригада� бр. 3/15 и Трпевски Добре 
од Скопје, ул. �Саса� бр. 12/5. 
Од својот сопственички дел од недвижноста-нива 6 

класа, по една идеална половина од површината 2783 
м2 во м.в. �Рамниште� на КП 1471/1 КО  Г. Соње по 
ПЛ 23 го продаваат. Го продаваат за 90,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски бригади� бр. 54.             (11754) 
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Се продава земјоделско земјиште построено на КП 

број 3655/3, план 13, скица 24, на место викано �Веле 
Поле�, нива петта класа со вкупна површина од 928 м2, 
во К.О. Кучково, сопственост на Вера Шатева од Скоп-
је, според Поседовен лист број 369 за К.О. Кучково за 
цена од 100,00 денари за метар кавадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                                     (123888) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, катастарска  кул-

тура нива на КП. бр. 2697 во м.в.  �Туречки пат� класа 
3, во површина од 2714 м2 заведена во Поседовен лист 
број 815 за КО Кривогаштани, за цена од 60.000,00 де-
нари, сопственост на Мешеска Љубица од Прилеп, ул. 
�Маршал Тито� бр. 95. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите кои граничат со погоренаведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Марковски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                            (12403) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО �Глишиќ�, 

КП бр. 1421, план 001, скица 004, м.в. �Шишка�, култу-
ра нива, класа 2, со вкупна површина од 1.606 м2, во 
сопственост на Андреја Димов од Кавадарци, евиден-
тирано во Имотен лист бр. 1403 издаден од Државен 
завод за геодетски работи, Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија�, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                    (12404) 

___________ 
 
Сопствениците Николоски Милан од Скопје ул. 

�Н.Малешевски� бр. 18/2-4 и Миноски Ангеле од 
Скопје, Кисела Јабука ул. �10� бр. 23, вршат продажба 
на земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист 
број 1024 за КО Дебреште парцела број 1315 место ви-
кано �Бачилиште� нива класа 5, со вкупна површина 
12853 метри квадратни, продавачите се сопственици на 
идеален дел од 1/4 секој посебно, цената за сопстве-
ничкиот дел изнесува 60.000 денари или вкупно 120.00 
денари за 1/2 од парцелата над која полагаат право на 
сопственост продавачите. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 
до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски бр. 
8, Прилеп.                                                    (12405) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 

3610, план 9, скица 56 во м.в. �Чаири� класа 4, во повр-
шина од 2.039 м2, КО Пирава, во сопственост на Делев 
Киро од с. Пирава, Валандово, евидентирано во Посе-
довен лист бр. 593 издаден од ДЗГ-Одделение за пре-
мер и катастар Валандово, за вкупна цена од 20.000,00 
денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Соња Стојчева, ул. �Маршал Тито� бб, Ва-
ландово.                                                                   (12467) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 102/1, план 001, скица 001, м.в. �Падина� класа 4, 
со површина од 3.772 м2, за цена од 50.000,00 денари 
заведена на Имотен лист бр. 324 за Рибарци, во сопс-
твеност на Орданка Рајовска од с. Радишани, Скопје. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат  со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени  
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (12525)  

___________ 
                                       
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 

бр. 145, м.в. �17 Квартел�, класа 3 со површина од 770 
м2, нива на КП бр. 345, м.в. �7 Квартел �, класа 3, со по-
вршина од 549 м2, нива на КП бр. 346, м.в. �7 Квартел �, 
класа 3, со површина од 551 м2, нива на КП бр. 354, м.в. 
�7 Квартел �, класа 3, со површина од 662 м2 и лозје на 
КП бр. 395, м.в. �9 Квартел �, класа 3, со површина од 
438 м2, за цена од 30.000,00 денари заведено на Имотен 
лист бр. 94 за КО Крушевица, во сопственост на Стани-
ка Маринковиќ од с. Сирково, Росоман. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат  со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени  
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (12526) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 

2, КП бр. 10348, дел 1, план 005, скица 023, ул. �Орце 
Николов�, култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
325 м2, во сопственост на Ристо Грозданов од Кавадар-
ци, евидентирано во Имотен лист бр. 582 издаден од Др-
жавен завод за геодетски работи, Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 80.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
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кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                  (12527)         

Пасош бр. 1662183 издаден од УВР-Скопје на име  
Муамед Зекировски, с. Црн Врв, Скопје.       (12762)                                   
Пасош бр. 1212773 издаден од УВР-Тетово на име 
Фаризи Фуат, с. Одри, Тетово.                      (12763) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Демир Ка-

пија, парцела бр. 2370, во м.в. �Деловите�, нива со по-
вршина од 2.517 м2, во КО Демир Капија, сопственост 
на Ристов Драги од Демир Капија, ул. �Партизанска� 
бр. 80. Цена на продажба 25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на 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.                                          (12528) 

___________ 
                     
Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 

1772, план 5, скица 161 во КО, Д. Свиларе, м.в. �Пазар-
ски пат Залајн�, нива 5 класа со површина од 683 м2, 
сопственост на Азиса Ариф Шеип, според Поседовен 
лист бр. 113 на КО, Д. Свиларе, за цена од 160,00 дена-
ри за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Мери Весова, ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.                                          (12552) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Пасош бр. 937382/97 издаден од УВР-Тетово на име 
Јусуфи Гази, с. Камењане, Тетово.        (12506) 
Пасош бр. 1341944 издаден од УВР-Тетово на име 
Садики Абдилџемаиљ, с. Боговиње, Тетово.       (12573) 
Пасош бр. 0189739 на име Николич Јагода, с. Вар-
дино, Демир Хисар.                                     (12685) 
Пасош бр. 1160854 на име Абази Дали, с. Г. Речица, 
Тетово.                          (12201) 
Пасош бр. 244632/94 издаден од УВР-Тетово на име 
Мурати Мурат, с. Камењане, Тетово.          (12700) 
Пасош бр. 1329098 на име Ѓорге Митров, с. Петрово, 
Гевгелија.                                                    (12711) 
Пасош бр. 1197033 на име Попеска Наташа, кеј "9 
Септември" бр. 70/1, Прилеп.                      (12751) 
Пасош бр. 1479807 на име Горан Диновски, ул. "Ни-
кола Вапцаров" бр. 8, Кочани.        (12752) 
Пасош бр. 1133408 на име Вазе Мухтари, ул. "М.  Ч. 
Филипоски" бр. 238, Гостивар.          (12755) 
Пасош бр. 1512968 издаден од УВР-Скопје на име 
Стерија Зиков, ул. "Орце Николов" бр. 109, Скопје. 

                                                                    (12756) 
Пасош бр. 0126266 издаден од УВР-Скопје на име 
Карпуш Бошкоски, ул. "Питу Гули" бр. 35, Скопје. 

                                                                    (12758) 
Пасош бр. 1375739/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Шабан Имер, ул. "Јајце" бр. 17-а, Скопје.            (12759) 

Пасош бр. 1462238 издаден од УВР-Тетово на име 
Елмази Милаим, с. Селце, Тетово.         (12760) 

Пасош бр. 1107841 издаден од УВР-Скопје на име 
Паиќ Никола, ул. "Прохор Пчински" бр. 54, Скопје. 

                                                                    (12765) 
Пасош бр. 722313 на име Бастри Енвер, с. Житинени, 
Дебар.                                                             (12686) 
Пасош бр. 1375232 на име Касум Касуми, с. Лоја-не, 
Куманово.                                                         (27899) 
Чекови од тековна сметка бр. 0015247-20 од бр. 9900-

070875 до бр. 9900070881 издадени од Македонска 
банка АД Скопје на име Илија Ќепевски, Скопје. 

                                                                    (12771) 
Чекови од тековна сметка бр. 11752615 од бр. 0002-

000666196 до бр. 0002000666204 и бр. 0070003202391 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Стоилов Иљо, Скопје.                                     (12778) 
Работна книшка на име Петровски Дарко, Скопје. 
                                                                      (12507) 
Работна книшка на име Николовски Трајан, ул. Перо 
Наков бр. 99, Скопје.                      (12558) 
Работна книшка на име Цветковски Иван, Скопје. 
                                                                    (12563) 
Работна книшка на име Арјан Јусуф,Битола.   (12619) 
Работна книшка на име Туркијан Синани, Куманово.

                                                                    (12625) 
Работна книшка на име Крумчо Ромовски, Делчево.

                                                                   (12628) 
Работна книшка на име Јасмина Рабаџиска, Радовиш.

                                                                   (12631) 
Работна книшка на име Паноски Ристо, Прилеп. 
                                                                               (12635) 
Работна книшка на име Костоски Деан, Мак. Брод.  
                                                             (12636) 
Работна книшка на име Муслиу Џемаил, Кичево. 
                                                                    (12638) 
Работна книшка на име Антоски Бранислав, Кичево.

                                                                    (12639) 
Работна книшка на име Авдија Ариф, Гостивар. 
                                                                    (12640) 
Работна книшка на име Абди Махир,Тетово.12647 
Работна книшка на име Маџовски Добре, Крива Па-
ланка.                                                      (12648) 
Работна книшка на име Велевски Дејан, Скопје. 
                                                                    (12716) 
Работна книшка на име Линдита Незири, Скопје. 
                                                                    (12766) 
Воена книшка на име Таневски Сашо, Скопје. 
                                                                    (12505) 
Воена книшка на име Џафер Мустафа, Скопје. 
                                                                    (12546) 
Воена книшка на име Рабит Османи, с. Злокуќа-не, 
Куманово.                                                     (12649) 
Воена книшка на име Измир Мумиши, с. Табановце, 
Куманово.                                       (12650) 
Чековна картичка бр. 03849383 и чековите од бр. 0-

014000917942 до бр. 0014000917948 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Попоска Лиљана, 
Скопје.                                                   (12774) 
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Свидетелство на име Буњамин Рушити, Куманово.  
                                                                            (12622) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Исамедин 
Фазлија, Куманово.                                     (12624) 
Свидетелство на име Арифи Мамути, Куманово. 
                                                                   (12626) 
Свидетелство на име Николина Ангелова, Кочани.  
                                                                 (12629) 
Свидетелство за 1-ва година на име Коцев Влатко, 
Радовиш.                                                     (12630) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Амедоска 
Севѓул, Прилеп.                                                     (12633) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Селвинас Ис-
маили, Тетово.                                       (12641) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Исмаили Фи-
дакије, Тетово.                                    (12642) 
Свидетелство на име Салија Зенеп, Тетово.     (12643) 
Свидетелство на име Изиме Авдије, Тетово.    (12644) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фаризи На-
суф, Тетово.                                                     (12645) 
Свидетелство на име Бујар Алили, Куманово. 
                                                                    (12727) 
Свидетелство за 1 и 2-ра година на име Ињџип Јаша-
ри, Куманово.                                       (12731) 
Свидетелство на име Варга Моника, Куманово. 
                                                                   (12733) 
Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Бурим 
Адеми, с. Липково, Куманово.        (12736) 
Свидетелство на име Јордан Јованов,Кочани.  (12738) 
Свидетелство на име Манојлов Стојанчо, Штип. 
                                                                   (12741) 
Свидетелство на име Котеска Даниела, Прилеп. 
                                                                   (12747) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Метлику Фа-
зољ, Прилеп.                                                    (12748) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Рушитоски 
Јакуп, Прилеп.                                        (12749) 
Индекс бр. 3331 издаден од Педагошки факултет- 
Скопје на име Надије Јонузи, Тетово.       (12785) 
Возачка дозвола на име Шефкет Дехари, с. Џепчи-
ште, Тетово.                                                     (12646) 
Диплома на име Петровска Наташа, Куманово. 
                                                                    (12627) 
Диплома на име Шапческа Сашка, Прилеп.     (12634) 
Диплома за завршено средо образование издадено од 
гимназија "Кочо Рацин"-Велес на име Марјановиќ 
Анита, Велес.                                       (12745) 
Здравствена книшка на име Мехмедов Амди, Велес.

                                                                    (12632) 
Здравствена книшка на име Аднан Бајрамов, Битола.

                                                                    (12726) 
Штедна книшка бр. 1410101171148 издадена од Ох-
ридска банка АД Охрид на име Еракович Васо, ул. 
"Ванчо Питошески" бр. 19, Охрид.                        (12750) 
Лична карта на име Стојкоски Воислав, Мак. Брод.                                                                    

2.1. Тендерската документација, односно техничка-
та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци- Локална самоуправа, 
соба број 32 секој работен ден. 

       (12637) 
Девизна штедна книшка бр. 9130091 издадена од Ту-
тунска банка АД Скопје на име Лазаревска Нада, 
Скопје.                                                    (12566) 
Даночна картичка бр. 4030001427122 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име М - Три, Скопје. 

                                                                    (12568) 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 591/2002 од 23.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 006411, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на Одлуката за зголемување на основ-
ната главница и извршено зголемување на �Жито Бито-
ла� АД Битола ул. �Иво Лола Рибар� бр. 36, Битола. 
Се врши зголемување на основната главница на �Жи-

то Битола� АД Битола со парично побарување за износ од 
7.455.854 ЕУР или во денари 454.479.000,00 за кое ќе се 
издадат акции: 48.604 по 153,40 ЕУР за една акција. 
Основната главница на друштвото сега изнесува 

19.498.436 ЕУР или во денари 1.188.594.840,00. 
Од   Основниот   суд  Битола во Битола,  П.Трег. бр.  

591/2002.                                                                  (12623)    
_______________________________________________       

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на општина Кавадарци, Локална 
самоуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци со седиште на ул. �Маршал 

Тито� бб, Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежни работи за изградба на ко-

мунални објекти во општина Кавадарци. 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерска документација. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                                 60 бода, 
- рок на извршување на работите                     6 бода, 
- техничка способност-референци                   8 бода, 
- кадровска структура                                       6 бода, 
- техничка опременост                                    10 бода, 
- начин на плаќање                                          10 бода, 
                                                               _____________ 
                                                         вкупно    100 бода. 
1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик во дневен 
весник и �Службен весник на РМ�. 

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички ли-
ца. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781, депо-
нент Комерцијална банка АД Скопје Подружница Ка-
вадарци. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 
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III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адресата на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два 
затворени и запечатени плика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик 
ја содржи придружната документација и ја носи озна-
ката �документација�. 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена, 
- Референци-список на извршени работи (објекти) 

во последните три години, 
- Техничка опременост-опис на технички постројки 

и машини со кои располага, 
- Кадровска структура-посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите, 

- Начин на плаќање, 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи:  
- Извод од регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
- Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорно лице на понудувачот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на оп-
штина Кавадарци - Локална самоуправа или преку пош-
та на адреса ул. �Маршал Тито� бб, со задача да се обез-
бедат докази за датумот на предавањето на понудата. 
 

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

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредниот 
работен ден по истекот на рокот, сметано од објавување-
то во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во при-
суство на овластени  претставници на понудувачите. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-72/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  НА  
ФАТИРАНИ ОДЕЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

72/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�  со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на: 

1.2.1. фатирани одела   количина........1985 парчиња. 
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, реализација-
та на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне 
од Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 7, се-
кој работен ден од 11-13 часот, при што треба да при-
ложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 
220401100169286, Македонска банка, корисник А.Д. 
�ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака за от-
ворен повик бр. 01-72/2002. 

1.7. Информација на телефон: 02/149/158. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

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

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
како и фиксната вкупна вредност на целата понуда, (со 
сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јав-
ни набавки ако набавката е од странство) на паритет 
ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со 
посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува берзански курс. 
2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те за плаќање, и тоа само еден начин недвосмислено 
дефиниран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и испорака-
та на опремата. 

2.5. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

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

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набав-
ки. 

3.3. Странско правно или физичко лице, треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.4. 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. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 
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3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.7. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ка способност и тоа: 
3.7.1. Референтна листа на производителот за испо-

рака на ваков вид опрема во последните 3 години. 
3.7.2. Сертификат за квалитетот за понудената оп-

рема од производителот или од независна контролна 
куќа. 

3.8. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во согласност со член 31, став 2, од Законот за јавни 
набавки. 

3.9. Целокупната документација треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот и не пос-
тари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ ( член 27 од ЗЈН) 
4.1. Цена - 50 поени, 
4.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
4.3. Рок на испорака - 20 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. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да дос-

тави и еден урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај 

доставениот Сертификат, изврши контрола на квалите-
тот на понудениот урнек. 

5.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса:  АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�  за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000, Скопје, или на лице место на тен-
дерот. 

5.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 
24.05.2002 година во 11 часот, во просториите на  АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за сос-
таноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. 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 16 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02), Фондот за 
магистрални и регионални патишта - Скопје, ул. �Даме 
Груев� бр. 14, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-2/2002 

 
1. Предмет на набавката е: 
Асфалтирање (модернизација) на регионален пат  

Р-405 - транзитна сообраќајница низ Тетово. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на 
учество имаат сите домашни и странски правни лица 
кои се регистрирани за градежна дејност од нискоград-
ба (патишта). 

3. Доставување и содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
3.1. Име и адреса на понудувачот. 
3.2. Извод од регистрација на дејноста. 
3.3. Доказ за бонитет од Централниот регистар член 

22 (оригинал или заверена копија од нотар). 
3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.5. Извод од судска евиденција не постар од шест 

месеци во оригинал или копија заверена од нотар, дека 
понудувачот не е во стечај или не е во процес на лик-
видација, како и доказ дека со правосилна пресуда не 
му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејност (член 24 а и б). 

3.6. Годишни финансиски сметки за последните три 
години заверени од овластен орган или ревизор (услов 
е минимум вкупен годишен приход 5.000.000,00 евра, 
изразен во денарска вредност). 

3.7. Список на изведени објекти од ваков вид во 
последните 3 (три) години, со износите, датумите и на-
рачателите. 

3.8. Опис на механоопременоста, машини, построј-
ки по вид, перформанси, старост и сл., како и опреме-
ност за докажување на квалитетот на работите, со 
сопствена лабораторија или договор за лабораторија за 
следење на работите од овластена институција или 
фирма. 

3.8.1. Податоци за кадровска екипираност за тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведу-
вањето на работите и контролата на квалитетот (квали-
фикации, искуство и сл.). 

3.9. Предлог на евентуални соизвршители со опре-
ма, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток 
опис на досега извршени работи. 
Предлогот треба да биде поткрепен со писмена сог-

ласност на соизвршителот. 
3.10. Пополнета пресметка со единечни цени и 

вкупна цена како е дадена во оригиналот на тендерска-
та документација. Цените треба да бидат со вклучени 
сите такси и давачки вклучително со ДДВ. 

4. Рок за извршување на работите во денови, иска-
жан преку динамичен план на поважните позиции. 

4.1. Потпишан оригинален текст на услови на Дого-
ворот. 

4.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови. 
5. Критериум за избор: 
- докажан квалитетот на досега 
  извршени работи од ваков вид      50 поени, 
- понудена цена                                 40 поени, 
- рок на извршувањето                     10 поени. 
6. Рок и начин на доставување на понудите 
6.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна 

до 23.05.2002 година до 11 часот, лично во архивата на 
нарачателот: Фонд за магистрални и регионални па-
тишта ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

6.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

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

6.4. Понудите кои не се изработени спрема овие ба-
рања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, 
нема да се разгледуваат. 
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7. Завршни одредби ЕУРОСВИСС БАНКА АД СКОПЈЕ 
 7.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство 

на овластени претставници на понудувачот, што се до-
кажува со оригинален писмен документ оверен од од-
говорното лице. 

Биланс на приходи и расходи 
(сите износи се искажани во илјади 
денари) 

31 декември 
2001 година 

Приходи од камата 17.597 
Расходи од камата (2.106) 
Нето приходи од камата 15.491 
Приходи од провизии и надоместоци 15.812 
Расходи од провизии и надоместоци (915) 
Нето приходи од провизии и надоместоци 14.897 
Курсни разлики (нето) 3.103 
Приходи од тековно работење 33.491 
Расходи од тековно работење (20.528) 
Исправка на вредноста на сомнителни 
и спорни побарувања (нето) (15.495) 
Загуба од тековното работење (2.532) 
Данок од добивката - 
Нето загуба (2.532) 

7.2. Јавното отворање ќе се изврши на 23.05.2002 
година во 11 часот, во просториите на Фондот, 6-ти 
кат-сала. 

7.3. Тендер документацијата може да се подигне се-
кој работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети кат. 
Техничката документација може да се разгледа во ис-
тиот термин секој работен ден, а по извршената уплата 
во износ од 1.500,00 денари на жиро сметка број 
240010000048092, даночен број 4030981217633, депо-
нент Балканска банка - Скопје. 
                                                         Фонд за магистрални 

                                                         и регионални патишта 
___________ 

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

_______________________________________________  
 Министерството за здравство на Република Маке-

донија објавува дека рокот за доставување на понуди 
по Отворен повик бр. 07/2002 за прибирање на понуди 
за набавка на хардвер, системски и апликативен соф-
твер за воведување на систем за управување со доку-
ментација во Министерството за здравство, објавен на 
29.03.2002 година во дневниот печат �Вечер�, се про-
должува до 20.05.2002 година (понеделник), а јавното 
отворање на понудите ќе се изврши на 21.05.2002 годи-
на (вторник) во 12,00 часот во просториите на Минис-
терството за здравство. 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98 и 11/2001), Др-
жавниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 
2002 ГОДИНА 

  Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-април 2002 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2001 година изнесу-
ва 1,1%. 

                                          Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
БИЛАНС НА УСПЕХ НА СТОПАНСКА БАНКА                                                          Директор, 

АД - СКОПЈЕ ЗА 2001 ГОДИНА                                            Благица Новковска, с.р. 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
За годината што завршува на 31 декем-
ври 2001 година (во илјади денари) 

 

Приходи по основ на камати 1.647,017 
Расходи по основ на камати (914.002) 
  
НЕТО ПРИХОД ОД КАМАТИ 733.015 
  
Приходи од надомести и провизии 522.909 
Расходи од надомести и провизии (89.180) 
  
Позитивни курсни разлики (нето) 266.140 
Останати деловни приходи 126.371 
Деловни приходи 1.559.255 
  
Резервирање по основ на ненаплатли-
вост на пласмани (нето) (1.436.759) 
Останати деловни расходи (1.448.862) 
  
ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ (1.326.366) 
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