
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 13 oктомври 2003 
Скопје 

Број 65                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1437. 
Врз основа на член 17-а од Законот за трансформа-

ција на Заводот за платен промет (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 32/01 и 50/01), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ  
СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Агенција за работа со 

блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 64/01 
и 55/03) во членовите 8а, 8б, 8в и 8г, по зборовите: 
�Министерството за финансии� се додаваат зборовите: 
�-Управа за јавни приходи�.  

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
         Бр. 23-3943/1      Претседател на Владата 
10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
               Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1438. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 
ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ НА  
ПЧЕНИЦА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишуваат условите и критери-
умите за давање на повластен тарифен третман при уво-
зот на пченица наменета за непосредно производство. 

 
Член 2 

Повластен тарифен третман со плаќање на 5% ца-
рина, а без плаќање на посебната давачка, се дава при 
увозот на пченица и наполица, друго со тарифна ознака 
1001 90 99 00, наменета за непосредно производство во 
количина од 70.000 тони.  

Член 3 
Количините на пченицата од членот 2 од оваа одлу-

ка ќе се увезат заклучно со 30.06.2004 година.  
Член 4 

Распределбата на пченицата од членот 2 од оваа од-
лука при увозот ќе се врши по принципот �прв дојден, 
прв корисник� (first come, first served).  

 
Член 5 

Барањето за увоз на пченицата со повластен тари-
фен третман во два примерока се поднесува на образец 
(Прилог 1) што е составен дел на оваа одлука. 

Барањето од став 1 на овој член увозникот го под-
несува до Царинарницата според местото на прерабо-
тувачкиот капацитет.  
Кон барањето од став 1 на овој член увозникот е 

должен да поднесе: 
- доказ за исполнети минимално хигиено-технички 

услови за непосредно производство; 
- доказ за водење евиденција за увезени стоки со 

повластен тарифен третман и нормативи за нивно не-
посредно производство и 

- доказ за обезбедени соодветни инструменти за 
плаќање на царина. 
Барањето од став 1 од овој член се пополнува од 

страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следните царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз - Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Железничка станица Гевгелија 

- Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип и 
- Царинска испостава Струга. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за 

пченица ставена на увид за секоја поединечна царинска 
декларација. 
Царинската испостава кон која барањето е предаде-

но е должна веднаш да гo испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 
Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 

прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 6 

Приемот на барањата од член 5 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши секој работен ден (од поне-
делник до петок) до 14,00 часот. 
Обработувањето на барањата од член 5 на оваа од-

лука во Царинската управа се врши секој работен ден, 
а обработката се врши за секој претходен, односно за 
сите претходни календарски денови поединечно.  

 
Член 7 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања врши распределба на стоката со повластен та-
рифен третман. 
Ако вкупната количина на пченицата од барањата 

по поединечен календарски ден ја надминува преоста-
натата количина на пченица со повластен тарифен 
третман, распределбата на преостанатите количини на 
пченица со повластен тарифен третман се врши во 
сразмерни делови за секое поединечно барање во за-
висност од количината која што била барана. 

 
Член 8 

Распределената пченица со повластен тарифен трет-
ман Царинската управа ја потврдува на образецот од ба-
рањето поднесено во согласност со член 5 од оваа одлука. 
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Член 9 Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен најдоцна до 12,00 часот да ги испрати 
сите потврди кои што се издадени во текот на работни-
от ден (за претходниот, односно за претходните кален-
дарски денови) по факс апарат во секоја царинска ис-
постава во која пченицата треба увозно да се царини. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува наредниот ден од денот на објавувањето.  
         Бр. 23-4355/1       Претседател на Владата 
6 октомври 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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1439. 
Врз основа на член 91 од Уставот на Република Ма-

кедонија (�Службен весник на СРМ� бр. 52/91) и член 
36, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  06.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАВАЊЕ  ВО  МИРУВАЊЕ НА  АМБАСАДИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОПЕНХАГЕН 

 И ТЕХЕРАН 
 

Член 1 
Кон членот 1 од Одлуката за ставање во мирување 

на амбасадите на Република Македонија во Копенхаген 
и Техеран бр. 64/1 од 25.08.2003 година, се додава член 
1-а кој гласи: 

�Член 1-а 
Конзуларните функции на Амбасадата во Копенха-

ген за време на мирувањето ќе се вршат во Конзуларна 
канцеларија на Република Македонија во Копенхаген�. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр.64/3                          Претседател на Владата 

6 октомври 2003 година        на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1440. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот 02001 Собрание на Република Македонија, 
Програма 11 Администрација, потставката 420121 - 
Патувања во странство - хранарина (дневница) се нама-
лува за 2.800.000,00 денари, потставката 420122 - Пату-
вања во странство - патни расходи се намалува за 
2.800.000,00 денари, потставката 421112 - Водовод и 
канализација се намалува за 1.000.000,00 денари, пот-
ставката 424111 - Канцелариски материјали се намалу-
ва за 1.000.000,00 денари, потставката 424115 - Копи-
рање, печатење и издавање се намалува за 2.000.000,00 
денари, потставката 426511 - Семинари и конференции 
се намалува за 1.000.000,00 денари, потставката 427117 
- Репрезентација се намалува за 3.000.000,00 денари, 
потставката 427119 - Пренесени обврски од претходни 
години се намалува за 3.000.000,00 денари, потставката 
420111 - Патувања во земјата - хранарина (дневница) 
се зголемува за 2.000.000,00 денари, потставката 
421111 - Електрична енергија се зголемува за 
2.000.000,00 денари, потставката 423112 - Телефон и 
телефакс се зголемува за 3.000.000,00 денари, потста-
вката 424112 - Списанија, весници и други изданија се 
зголемува за 1.500.000,00 денари, потставката 424113 - 

Ленти, касети и друго за АОП се зголемува за 
200.000,00 денари, потставката 424114 - Други админи-
стративни материјали се зголемува за 2.000.000,00 дена-
ри, потставката 424711 - Средства за одржување на хи-
гиената се зголемува за 300.000,00 денари, потставката 
424713 - Други материјали се зголемува за 300.000,00 
денари, потставката 426716 - Други стручни услуги се 
зголемува за 1.000.000,00 денари, потставката 426811 - 
Членарини во меѓународни организации се зголемува за 
300.000,00 денари и потставката 427122 - Други опера-
тивни расходи се зголемува за 4.000.000,00 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
    Бр. 23-4311/1                  Претседател на Владата 

6 октомври 2003 година         на Република Македонија, 
         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1441. 
Врз основа на член 29 од Законот за девизното ра-

ботење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 32/01, 49/01, 107/01, 54/02 и 51/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
6.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ЕФЕКТИВ-
НИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И 
МОНЕТАРНО ЗЛАТО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВНЕ-
СУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за условите и висината на износот 

на ефективни домашни и странски пари, чекови и мо-
нетарно злато кои може да се внесуваат или изнесуваат 
од Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 77/02 и 13/03), насловот на Одлу-
ката се менува и гласи: �Одлука за условите и висината 
на износот на ефективни странски пари и чекови кои 
може да се внесуваат или изнесуваат од Република Ма-
кедонија�. 

2. Точките 4 и 5 се бришат. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
    Бр. 23-4310/1                  Претседател на Владата 

6 октомври 2003 година         на Република Македонија, 
         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1442. 
Врз основа на член 13 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на државната власт во поглед 
на средствата во државна сопственост што тие ги кори-
стат и располагаат (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во членот 2 од Одлуката за прибавување на нед-
вижности (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 56/03) во воведната реченица зборовите: �на де-
нот на плаќањето, по средниот курс на Народна банка 
на Република Македонија� се бришат. 
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Во алинеја 1 зборовите: �на денот на плаќањето, по 

средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија� се бришат. 
По алинеја 4 од истиот член се додава нов став кој 

гласи: 
�Данокот на промет на недвижности и права и тро-

шоците околу заверувањето на Договорот за продажба 
на недвижноста од алинеја 1 од овој член, ќе паднат на 
товар на Буџетот на Република Македонија�. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 23-4352/1                   Претседател на Владата 

6 октомври 2003 година         на Република Македонија, 
         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1443. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Вла-
дата на Република Mакедонија, на седницата одржана на 
13.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ДАВАЊЕ ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН 
ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈА-
ЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕРАБОТУВАЧКАТА 

ИНДУСТРИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за условите и критериумите за давање 

повластен тарифен третман при увоз на суровини и ре-
проматеријали за потребите на преработувачката инду-
стрија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2003), во членот 4 точката се брише и се додава-
ат зборовите: �во количина од 20.000 парчиња.� 

 
Прилозите 1, 2, 3 и 4 се менуваат и гласат: 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Тарифен број Наименување Количина 
0408 11 20 00 Сушени жолчки во прав непо-

годни за човечка исхрана 
7,6 т. 

1103 13 90 10 Јарма и гриз од пченка непри-
готвен за продажба на мало. 

1.490 т. 

1105 20 00 00 Лушпи, гранули и пелети. 33 т. 
1602 32 
 
 
 
 
1602 32 11 00 
1602 32 19 00 

Други приготвени или конзер-
вирани производи од месо, од 
јастиви месни делови или од 
крв: од домашна живина од ви-
дот Gallus domestcus 
Неварено 
Друго 

250 т. 

1702 90 50 00 Малтодекстрин и малтодек-
стрински сируп 

1,3 т. 

1901 90 99 00 Екстракти на слад, Друго 367 т. 
33 02 10 90 00 Миризливи материи и мешани-

ци за употреба во индустријата 
на храна 

42 т. 

 
ПРИЛОГ 2 

 
Тарифен број Наименување Количина 
5501 30 00 00 Кабли од синтетички, фила-

менти, aкрилни или модакрил-
ни 

200 т. 

5503 30 00 00 Синтетички влакна, сечени, 
невлачени, нечешлани ниту 
преработувани поинаку за пре-
дење, aкрилни или модакрилни 

100 т. 

5506 10 00 00 Синтетички влакна, сечени, 
влачени, чешлани или прерабо-
тувани поинаку за предење, oд 
најлон или други полиамиди. 

15 т. 

5506 20 00 00 Синтетички влакна, сечени, 
влачени, чешлани или прера-
ботувани поинаку за предење, 
oд полиестер. 

350 т. 

5506 30 00 00 Синтетички влакна, сечени, 
влачени, чешлани или прера-
ботувани поинаку за предење, 
aкрилни или модакрилни. 

150 т. 

6002 Плетени или кукичани матери-
јали со ширина што не надми-
нува 30 см, со содржина од 5% 
или повеќе по маса еластомер-
но предиво или нишки од кау-
чук или гума, освен оние од 
тар. бр. 6001. 

200.000 м. 

 
ПРИЛОГ 3 

 
Тарифен број Наименување Количина 
2811 22 00 00 Силициум диоксид 150 т. 
2815 12 00 00 Натриум хидроксид, во воден 

раствор (раствор на сода или 
течна сода) 

1.200 т. 

2833 11 00 00 Динатриум сулфат 950 т. 
2904 10 00 00 
 

Деривати што содржат само 
сулфо групи, нивни соли и 
етил естри 

400 т. 

2924 29 30 00 Парацетамол (INN) 30 т. 
ех2933 99 90 90 Друго...(enalapril maleate) 5 т. 
2939 30 00 00 Кофеин и негови соли 10 т. 
3302 90 Алкохолни солуции, Друго 80 т. 
3823 19 10 00 Дестилирани масни киселини 540 т. 

 
ПРИЛОГ 4 

 
Тарифен број Наименување Количина 
1102 20 90 00 Брашно пченкарно, Друго 196 т. 
ех 2104 10 10 00

 
ех 2104 10 90 00

Препарати за супи и чорби,  
сушени 
Друго 

110 т. 

ех 2106 90 98 00 Друго, Растителна маст во 
прав на база на палмино масло. 
(Цефетал) 

446 т. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
         Бр. 23-4406/1      Претседател на Владата 
13 октомври 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1444. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
4/2002 и 49/2003), Министерството за финансии на 
3.10.2003 година, издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЛИЗИНГ 
 
1. Дозволата за вршење на дејност лизинг се издава 

на Друштво за лизинг �ЕУРОЛИЗИНГ� ДООЕЛ, ул. 
�Васил Главинов� бр. 12, кат први ТЦЦ Плаза, од Скоп-
је, со број на деловниот субјект (БДС) 5792886 и реги-
стрирано во трговскиот регистар на 25.09.2003 година, 
со шифра 65.21 - Финансиски лизинг. 

2. Оваа дозвола се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
   Бр. 09-20834/2                               Министер, 

3 октомври 2003 година              м-р Петар Гошев, с.р. 
        Скопје                            
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1445. 

 Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 
ветеринарното здравство (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И 
ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, 
СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, 
СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД  

ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ  
I. Во Наредбата за забрана на увоз во Република Ма-

кедонија и транзит преку територијата на Република Ма-
кедонија на живи домашни и диви чапункари, семе за 
вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо 
и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по 
потекло од домашни и диви чапункари (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 19/2003) во Анексот 
2, точка 1, се менува и гласи: �а) за обескостено месо од 
говеда заклани после 31 јануари 2002 година од регио-
ните: Буенос Аирес, Катамарка, Чако, Кориентес, Ентре 
Риос, Јујуи, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, Неукуен, Рио 
Негро, Салта (со исклучок на областите Генерал Хозе де 
Сан Мартин, Ривадавиа, Оран, Ируа и Санта Викторија), 
Санта Фе, Тукуман, Сан Хуан и Формоса (со исклучок 
од областа Рамон Листа)�. 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  

      Бр. 11-8685/1                               Министер, 
24 септември 2003 година             Славко Петров, с.р. 
                Скопје 

___________ 
1446. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската општина Буриловци - 
Општина Свети Николе. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Буриловци, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
        Бр. 09-6296/1      Директор, 
9 октомври 2003 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1447. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската општина Годивје - Оп-
штина Кривогаштани. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Годивје, воста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
        Бр. 09-6297/1      Директор, 
9 октомври 2003 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1448. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската општина Загорани - Оп-
штина Тополчани. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Загорани, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
         Бр. 09-6298/1      Директор, 
9 октомври 2003 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
             Скопје 
_______________________________________________  
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на рас-
поредот на средствата во посебниот дел утврден со Бу-
џетот на Република Македонија за 2003 година, објавена 
во �Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/03, направена е техничка грешка, поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА 
СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕ-
ТО  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА Т 
Во член 1, во претпоследниот ред, наместо зборови-

те: �потставката 426418 - Други договорни услуги�, 
треба да стојат зборовите: �потставката 426718 - Други 
договорни услуги�.  
        Бр. 23-4136/2       Од Владата на Република 
3 октомври 2003 година                      Македонија 
            Скопје 
_______________________________________________  

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
27. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01) и член 35 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (�Сл. весник на Република 
Македонија� бр. 50/94, 34/95, 46/99 и 10/02), Управни-
от одбор на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 7 
октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО �СЛОВИН ЈУГОКОКТА�  

А.Д. СКОПЈЕ  
Член 1 

Во Трговското друштво за производство и трговија 
�СЛОВИН ЈУГОКОКТА� А.Д. како работни места на 
кои стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње, се утврдуваат следните работни места: 
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Ред. 
број Работно место Степен на 

зголемување
1. Чувар-пожарникар 12/13 
2. Оперативен работник во произ-

водство-оператор на машина за 
перење шишиња 12/14 

3. Магационер за готов производ 
амбалажа и трговска стока 12/13 

4. Возач на теретно возило - 8 тони 12/14 
5. Манипулативен работник во 

производство-оператор на пол-
нач на шишиња 12/14 

6. Манипулативен работник во 
производство-оператор за пале-
тизација и депалетизација 12/14 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
раб ти и задачи од член 1 на оваа одлука. о

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 
         Бр. 02-4837     Претседател 
7 октомври 2003 година              на Управниот одбор, 
             Скопје          Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
28. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01) и член 35 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (�Сл. весник на Република 
Македонија� бр. 50/94, 34/95, 53/97 и 10/02), Управни-
от одбор на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 7 
октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ТГС �ТЕХНИЧКИ 

ГАСОВИ� АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во ТГС �Технички гасови� АД Скопје како работни 

места на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, се утврдуваат следните работни места: 

 
Ред. 
број Работно место Степен на 

зголемување
РЕ АЦЕТИЛЕН 

1. Оператор 12/14 
РЕ ЛОТЕПРО 

2. Машинист 12/13 

РЕ ПОЛНИЛНИЦА ЗА О2 
3. Оператор 12/13 
РЕ ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ (ПОЛНИЛНИЦА) 
4. Оператор 12/13 

РЕ РАБОТИЛНИЦА 
5. Бравар заварувач 12/13 

РЕ МОНТАЖА 
6. Бравар заварувач 12/13 
РЕ СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА 
7. Возач на товарно моторно 

возило-специјалист 12/14 
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНА

8. Противпожарникар 12/13 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и

 
         Бр. 02-4838     Претседател 
7 октомври 2003 година              на Управниот одбор, 
             Скопје          Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
29. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01) и член 35 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (�Сл. весник на Република 
Македонија� бр. 50/94, 34/95, 53/97 и 10/02), Управни-
от одбор на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 7 
октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЈКП �ДЕРВЕН� - ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Во Јавното комунално претпријатие �ДЕРВЕН� - 
Велес како работни места на кои стажот на осигурува-
ње се смета со зголемено траење, се утврдуваат след-
ните работни места: 

 
Ред. 
број Работно место Степен на 

зголемување
I. Oддел за водовод 

1. Водоинсталатер-монтер 12/13 
2. Општ работник 12/13 
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II. Одделение за изградба и одржување на канализација

3. Монтери за поправка и контро-
ла на приклучоци 12/13 

4. Општ работник 12/13 
III. Комунална хигиена 

5. Работник на утовар на ѓубре 12/14 
6. Булдожерист на депонија 12/15 
7. Возач на специјално возило 12/13 
8. Возач на трактор 12/13 

IV. Оддел за јавна комунална хигиена 
9.  Метач на јавни прометни повр-

шини 12/13 
10. Работник за утовар 12/13 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 
         Бр. 02-4839     Претседател 
7 октомври 2003 година              на Управниот одбор, 
             Скопје          Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
30. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување (�Сл. весник на РМ � бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/2001 и 50/2001) 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 7.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

 
Член 2 

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 
и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување се распоредуваат во основици на осигуру-
вање според висината на катастарскиот приход, и тоа:  

Ред. 
број 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 3544,00 
2. од 400,01 до 900,00 5641,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 6439,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 7156,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 7870,00 
6. над 7.000,01 8658,00 
 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 
Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 

плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на повисока основица на осигурување должни се до 
31 март во тековната година да поднесат писмено бара-
ње до органот за јавни приходи во општината. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 1 јули заклучно со 30 септември 
2003 година. 

 
         Бр. 02-4840     Претседател 
7 октомври 2003 година              на Управниот одбор, 
             Скопје          Ленка Балаловска, с.р. 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I � СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Се-
дула Фреунд од Скопје, за развод на брак, против туже-
ната Марианне Фреунд од Германија со непознато ме-
сто на живеење. 
Се повикува тужената Марианне Фреунд да се јави 

во судот или да постави полномошник кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. Во спротивно, нејзините ин-
тереси ќе ги застапува посебниот старател Мицанова 
Хрисула, адвокат, ул. �Пајко маало� бб, Скопје, се до 
правосилното окончување на постапката што се води 
пред овој суд, односно се додека не се јави тужената 
или нејзиниот полномошник пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I  - Скопје, ХХ. П.бр. 

3085/03.            (26837) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II � СКОПЈЕ 
Со решение на овој суд П.бр. 1593/03 од 11.09.2003 

година врз основа на член 78 од ЗПП поставен е адво-
катот Милошевски Зоран од Скопје, ул. �Партизански 
одредби� бр. 27А/1 за привремен застапник на тужени-
от Елмаз Лиман од Скопје, сега со непозната адреса на 
живеење во постапката која се води пред овој суд по 
тужба на тужителот Павле Величковски од Скопје за 
исполнување на договор. 
Со истото решение одредено е дека привремениот 

застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и 
ќе ги штити неговите интереси, што значи дека во име 
на тужениот ќе ги врши правата и должностите се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се појави 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека на тужениот му поставил 
старател. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на РМ� 

и преку огласна табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје  II � Скопје, VII. П.бр. 

1593/03.            (26767) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка за докажување на 

смрт на лицето Мехреме Усеини од Гостивар, од татко 
Гарип Исмаили и мајка Азије Исмаили родена на 
15.08.1927 година во с. Врбен - гостиварско, по пред-
лог на предлагачот Исмаили Ќефли од Гостивар, ул. 
�Б. Гиноски� бр. 81. 
Се повикува лицето Мехреме Усеини во рок од 15 

дена од објавувањето на овој оглас во �Службен весник 
на Република Македонија� и на огласната табла на овој 
суд да се јави во Основниот суд во Гостивар. 
Истовремено се повикуваат сите оние лица кои зна-

ат нешто за животот на Мехреме Усеини тоа да го со-
општат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во наведениот 

рок во Основниот суд во Гостивар, ќе се смета дека 
истото е починато.  
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 273/03. (26362) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар е заведен вонпар-

ничен предмет ВПП бр. 45/2003 за физичка делба на 
недвижен имот, по предлог на предлагачот Џапи Мур-
села Џелал од Гостивар, ул. �Шуматоска� бр. 5, против 
противничката Синани Мурсел Реџије, со непозната 
адреса во Република Турција. 
За привремен застапник на противничката Синани 

Реџије, сега со непозната адреса во Република Турција 
се поставува адвокатот Амир Абдулаи од Гостивар, кој 
ќе ги застапува интересите на противничката пред су-
дот во постапката, се додека не се јави именуваната 
или нејзиниот полномошник. 
Се повикува именуваната да се јави пред Основни-

от суд во Гостивар или да постави свој полномошник, 
во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас. 
Од Основниот суд во Гостивар, ВПП. бр. 45/2003.     
                                                                            (26545) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 

постапка за утврдување право на сопственост, по тужба 
на тужителите Наталија Ѓуревска и Стојанче Ѓуревски, 
ул. �Доктор Рибар� бр. 60, против тужената Станка Трај-
ковиќ од Куманово, сега со непозната адреса на живеење. 
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, 

судот и поставува привремен застапник и тоа Виолета 
Илиевска, адвокат од Куманово, која ќе ја застапува ту-
жената во постапката се додека тужената или нејзини-
от полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека Центарот за социјални работи не го извести судот 
дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1625/03. 
            (26750) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужите-
лот Момчило Златановиќ од Куманово, ул. �Тоде Дум-
ба� бр. 92/7, за развод на брак, против тужената Сања 
Златановиќ (моминско Анчевска)  од Куманово, родена 
19.04.1979 година од татко Новко и мајка Дивна. 
За тужената судот е известен дека истата не живее 

на посочената адреса, се враќаат неуредни доставници,  
па на тужената и се одредува привремен застапник-ад-
вокатот Иван Поповски од Куманово. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 

во оваа постапка се додека тужената или нејзиниот 
полномошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјални работи не ќе го извести судот 
дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, VII.П.бр. 1197/03. 
 
 

                         (26800) 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба 
за развод на брак, од тужителката Софијанка Паунова 
од Кочани, со стан на ул. �Осоговска� бр. 6, против ту-

жениот Јоце Паунов од Кочани, сега со непозната адре-
са на престојување во Италија. Вредност на спорот 
60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Јоце Паунов од Кочани, сега 

со непозната адреса на престојување во Италија, да се ја-
ви во Основниот суд во Кочани или да постави свој пол-
номошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а 
доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен 
застапник дипломиран правник со положен правосуден 
испит Сузана Спасова стручен соработник во Основниот 
суд во Кочани, која ќе ги штити неговите права и инте-
реси, до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 585/03. (26547)  

___________ 
 

Пред овој суд во тек е извршна постапка по предло-
гот за извршување на доверителот Ратка Илиева од Ко-
чани, ул. �Сремска� бр. 34, за иселување од куќа, против 
должникот Иван Илиев од Кочани, ул. �Страшо Ербап-
че� бр. 127, сега во странство со непозната адреса. 
Се повикува должникот Иван Илиев од Кочани, да 

се јави во Основниот суд во Кочани во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја до-
стави сегашната адреса на живеење, или да постави 
свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интере-
си во текот на постапката. 
Доколку должникот во предвидениот рок не се јави 

во судот, не ја достави својата адреса или не постави 
свој полномошник, по истекот на предвидениот рок ќе 
му биде поставен привремен застапник кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот до правосилното за-
вршување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, И.бр. 989/2003. 
            (26301) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за 
физичка делба на недвижен имот, по предлог на Горги 
Алексов од Кочани, ул. �Маршал Тито� бр. 10, против 
Христо Алексиев од Кочани, со непозната адреса на 
живеење во Србија и Црна Гора. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објаву-

вањето на овој оглас да се јави во овој суд или да ја до-
стави својата адреса на живеење или да определи свој 
полномошник. Во спротивно, неговите интереси во по-
стапката ќе ги застапува привремениот старател Силва-
на Мишева, дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, вработена во Основното јавно обвинителс-
тво во Кочани, до окончување на постапката, односно 
додека Центарот за социјални работи во Кочани не го 
извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кочани, ВПП. бр. 18/03. 
            (26751) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на 

исчезнато лице за умрено  по предлог на предлагачот 
Славе Банар од Охрид, ул. �Гоце Делчев� бр. 180, за 
исчезнатото лице Радован Наумоски поранешен  од с. 
Лешани, 
Се повикува исчезнатото лице Радован Наумоски 

поранешен од с. Лешани роден на ден 04.03.1924 годи-
на,  како и секој друг што знае за неговиот живот, да се 
јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ. 
По истекот на рокот од  три месеци исчезнатото ли-

це ќе се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд во  Охрид, ВПП.бр. 77/03.   (27010) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за 

развод на брак по тужба на тужителот Јакупоски Муха-
мет од Прилеп, со сегашно место на живеење во Герма-
нија, против тужената Јакупоска Мервијан од Битола. 
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Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење 

се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот или пак 
да достави своја адреса на живеење. Доколку во опре-
делениот рок истата не се јави, ниту пак определи свој 
полномошник нејзините интереси до правосилноста на 
постапката ќе ги застапува привремен застапник што 
ќе го назначи овој суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 852/03. (26368) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Основниот суд во Радовиш се води вонпар-
нична постапка по предметот ВПП бр. 34/2003 за фи-
зичка делба по предлог на Василева Лимонка и против-
никот Танев Митко. 
Бидејќи противникот Танев Митко е со привремен 

престој во Италија, со непозната адреса и нема свој 
полномошник, се повикува да се јави во Основниот суд 
во Радовиш, во рок од 30 дена сметано од објавувањето 
на судскиот оглас или во истиот рок да определи свој 
полномошник. 
Во спротивно по истекот на овој рок на истиот ќе 

му биде поставен привремен застапник Лимонка Дол-
дурова стручен соработник во Основниот суд во Радо-
виш, која ќе ги застапува неговите интереси се до 
окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Радовиш, ВПП. бр. 34/03. 
                                                                            (26544) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

 За привремен застапник на должникот Благој Кока-
лов од Струмица, сега со непозната адреса на живеење 
во странство, во извршниот предмет И. бр. 4908/98 го-
дина, што се води при Основниот суд во Струмица, по 
предлог на извршување поднесен од страна на довери-
телите Томе Томов од с. Дабиље бр. 10, а против долж-
никот Благој Кокалов од Струмица се назначува Абра-
шева Лорета - стручен соработник при Основниот суд 
во Струмица. 
Привремениот застапник ќе го застапува должни-

кот Кокалов Благој од Струмица, во постапката за која 
е поставен се додека должникот не се појави пред су-
дот или негов полномошник. 
Се повикува должникот Кокалов Благој да се јави 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, 
пред овој суд. 
Од Основниот суд во Струмица, И. бр. 4908/98. 
                                                                           (26364) 

___________ 
  
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за развод на брак и доделување дете, по тужба на тужи-
телот Димовски Горан од с. Босилово, на привремена 
работа во Швајцарија, против тужената Димовска ро-
дена Скарфо Сониа од Лозана - Швајцарија, со непоз-
ната адреса. 
Се повикува тужената Димовска родена Скарфо Со-

ниа од Лозана-Швајцарија, со непозната адреса да се 
јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот. 
Се додека тужената или нејзин полномошник не се 

појават пред судот, за привремен застапник на тужена-
та се поставува Силвана Бајрактарова, виш соработник 
во Основниот суд во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 736/03. 
                                                                            (26366) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 

поради долг по тужба на тужителот Стопанска банка 
АД Скопје, против тужениот Алирами Азизи од с. Бо-
говиње и др.  
Бидејќи тужениот Алирами Азизи од с. Боговиње е 

со непозната адреса во Р. Хрватска за истиот да биде об-

јавен оглас во �Службен весник на Република Македо-
нија�, во рок од 15 дена да се јави во судот или да одре-
ди свој полномошник, а по истекот на овој рок на истиот 
ќе му биде поставен времен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 645/2003.   (26365)  

___________ 
 
Пред овој суд се води постапка по тужба на тужите-

лите Велији Ариф и др. од с. Џепчиште, за исполнува-
ње на договор за купопродажба, против тужените Шаи-
ни Аливебиос и др. од с. Џепчиште кој е сега со непоз-
ната адреса во Босна. 
Се повикува Шаини Аливебиос од с. Џепчиште сега 

со непозната адреса  во Босна, да се јави во рок од 30 
дена пред Основниот суд во Тетово или да назначи свој 
полномошник кој ќе ги застапува неговите права и ин-
тереси во оваа постапка се до окончувањето на постап-
ката или до негово евентуално јавување пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 837/2003. (26300) 

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

вање на владение по тужба на тужителите Рамадани Ше-
риф и Реси од с. Вејце, против тужените Мемет Нафи 
Ибраими и Мамут Нафи Ибраими двајцата од Тетово, ул. 
�155� бр. 20, сега со непозната адреса во Германија. 
Се повикуваат тужените Ибраими Нафи Мамут и 

Ибраими Нафи Мемет од Тетово, сега со непозната адре-
са во Германија, да се јават во судот и да достават своја 
сегашна адреса или да овластат полномошник во постап-
ката во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Те-
тово, ќе им определи времен старател кој ќе ги застапува 
во постапката до нејзино  правосилно окончување. 
Од Основниот суд во  Тетово, П.бр. 673/02.      (27011) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

оставина, на покојниот Исени Несет од с. Г. Речица, по 
предлог на предлагачот Исени Есма од с. Г. Речица. 
Се повикува лицето Џевад Исени од с. Г. Речица, да 

се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно на 
лицето Џевад Исени ќе му се постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до 
правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 397/02.  (26752) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

оставина, на покојниот Незири Џавид од с. Г. Речица, по 
предлог на предлагачот Адем Емурлаи од с. Г. Речица. 
Се повикува лицето Исак Незири од с. Г. Речица, да 

се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно на 
лицето Исак Незири ќе му се постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до 
правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 457/03.  (26753) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3493/03 од 09.10.2003 година, во регистар-
ска  влошка бр. 02016974?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на одлуки на Рудни-
ци и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друш-
тво за трговија, финансиско посредување, изнајмување 
на имот и деловни активности Скопје, ул. �16-та Маке-
донска бригада� бр. 18. 



Стр. 10 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 октомври 2003 
 
Запишување на Одлука на собрание за разрешување 

на неизвршен член на одборот на директори Драган Ми-
тиќ, а Одлука на собрание за именување на неизвршен 
член на одборот на директори и тоа Митко Кочовски. 
Одлука на собрание за разрешување на неизвршен  

член на одборот на директори и тоа Бистра Дамјанов-
ска и именување на неизвршен член на одборот на ди-
ректори Мирјана Наумова. 
Одлука на собрание за разрешување на неизвршен 

член на одборот на директори Гилески Бранко, а име-
нување на неизвршен член на одборот на директори 
Мичо Кулибанов. Одлука на собрание за разрешување 
на неизвршен член на одборот на директори и тоа То-
доровски Тодор, а се именува за неизвршен член на од-
борот на директори Илиќ Зоран. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

3493/2003.                                                                (27030)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2993/2003 од 25.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02042528?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АЛКА МАРТИН ДООЕЛ 
Скопје, ул �Антон Попов� бр. 10/1-5, Скопје. 
Друштвото е основано со изјава за основање бр. 1/1 

од 02.07.2003 година, а основач е Миле Мартиновски 
од Скопје, ул. �Антон Попов� бр. 10/1-5, Скопје. 
Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 

20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 25.13, 25.22, 25.23, 
25.24, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 
36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.30/3, 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, 51.42/1, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со пре-

хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија: консигнациона 
продажба, комисиона продажба, реекспорт, превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и 

надворешното работење е Слаѓана Мартиновска, упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2993/2003.                                                                (22479) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3331/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052866?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ТУРБО ТЕХНИКА ДОО увоз-извоз 
ул. �Мавровска� бр. 10, Скопје. 
Дејности: 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.56, 50.10, 

50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 

51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21,. 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.74, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 93.05, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи,застапување на странски фир-
ми, комисиона продажба, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта, посредување, реекспорт, меѓу-
народен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. Во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој капитал. 
Основачи на друштвото се Јован Митревски и Бла-

гоја Алексовски од Скопје. 
За управител на друштвото се именува лицето Јо-

ван Митревски од Скопје - управител со неограничени 
овластувања кој ќе го претставува друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3331/2003.                                                                (22480) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2872/03 од 08.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052408?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги ЛЕНИКС ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 
147/2-12. 
Основач е Слободан Кузмановски од Скопје, ул. 

�Блажо Орландиќ� бр. 10-А. 
Дејности: 15.41, 15.42, 15.43, 15.86, 15.87, 15.91, 

15.93, 15.98/2, 17.12, 17.51, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.12, 21.21, 21.23, 21.22, 21.24, 27.31, 28.11, 28.12, 
28.52, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.32, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.47, 52.62, 
52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување на 
странски лица, консигнациона и комисиона продажба, 
меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, туристички и угостителски услу-
ги во странство, изведување на градежни работи во 
странство, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со сите свои средства. 
Застапување: Слободан Кузмановски - управител 

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

2872/03.                                                                    (22481) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2561/2003 од 14.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052098?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КА-ПРОДУКТ ДОО ул. �Скопска� 
бр. 7, Кавадарци. 
Основачи се Кичев Александар од Кавадарци и Ка-

ровска Кристина од Кавадарци. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 28.52, 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 
51.64, 51.70, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 60.24, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Управител Кичев Александар од Кавадарци, ул. 

�Скопска� бр. 7. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2561/2003.                                                                (22604) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2655/2003 од 20.06.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052191?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги ЌЕНДРА-2003 ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Г. Речица - Тетово. 
Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 

02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.144/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Бесник Рустеми од с. Г. Речица - Тетово, како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет, без ограничување. 
Основач е Бесник Рустеми од с. Г. Речица-Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2655/2003.                                                                (22606) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3301/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052836?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги САЏ-ЏЕН ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Слатина-Теарце. 
Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 

02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 

26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.144/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Шемседин Шемседини од с. Слатина-Теарце, како ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решно трговскиот промет, без ограничување. 
Основач е Шемседин Шемседини од с. Слатина-Те-

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

3301/2003.                                                                (22607) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 
Зг. бр. 73/03 од 30.09.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, го одобрува уписот 
на Здружението на децата од детските домови на Ре-
публика Македонија ИДНИНА - Скопје, со седиште на 
ул. �Боте Боцевски� бр. 1, Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: изградба на пра-

ведно човечко општество кое се базира на љубов, мир 
и толеранција, оспособување на младите луѓе за презе-
мање на поголеми обврски и прифаќање на поголеми 
одговорности, организација на здрав начин на живеење 
и заштита на сите, особено  на младите луѓе од нега-
тивни влијанија кои ги носи современиот начин на жи-
веење, борба против наркоманијата и алкохолизмот, 
посредување како делување насочено кон помош на 
членовите во реализација на лични определби при вра-
ботување, образование, станбено сместување и сл., ин-
формирање на јавноста за проблемите на децата-мла-
дината од детските домови откако истите ќе станат 
полнолетни, односно откога ќе престане грижата на до-
мовите за нив, давање на економска помош на своите 
членови и зачувување на семејството како основна кле-
тка во општеството. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија и фондации Здружението на децата од детските 
домови на Република Македонија ИДНИНА-Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

73/03.             (26285) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 15 за 
2003 година, се запишува здружението КИК БОКС 
КЛУБ ГОСТИВАР од Гостивар, со седиште на ул. 
�Момир Андоновски� бр. 52 во Гостивар, а го застапу-
ва неговиот претседател Џезаир Зекири. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување, омасовување, развој и унапре-
дување на спортот преку разни форми на кик боксинг, 
учество на натпревари, грижа за здравјето на своите чле-
нови, соработка со други клубови од федерацијата и др. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 15/2003.  (26298) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 18/2003, се запишува здружение-
то на граѓани под име Шотокан карате-ДО Клуб �Без-
бедност Минта�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: поттикнување, 

омасовување, развој и унапредување на карате спортот, 
водење грижа за квалитетот на своите членови и нивно 
перманентно учество на сите карате натпревари и ма-
нифестации, се грижи за унапредување на здравствена-
та заштита на спортистите, развива соработка со сите 
карате клубови во државата, развива соработка со Ка-
рате сојузот на Македонија, а преку него и со Мини-
стерството за млади и спорт, Македонскиот олипмиски 
комитет, Европската и светската карате федерација. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Ариф 

Мустафа� бр. Б 2/2, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Митреска Катерина од Охрид, со стан на ул. �Ариф 
Мустафа� бр. Б 2/2. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 18/2003. 
            (26299) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, со решение 

III.Рег. Зг. бр. 36/03 од 21.07.2003 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
уписот на здружението на граѓани Рагби клуб �ПИ-
КОК�, со седиште во Скопје, ул. �Јабланица� бр. 17. 
Цели и задачи на здружението: развој на рагби 

спортот и принципите на аматеризмот; вклучување на 
работни луѓе и граѓани, а особено младината во спорт-
ската и спортско-рекреативната активност во рагби 
спортот што ќе придонесе за формирање на здрави и 
работоспособни личности; унапредување на рагби 
спортот со цел постигнување врвни резултати, успеш-
на презентација на Клубот, градот и државата; покре-
нува иницијатива за донесување и дополнување на 
прописите и други нормативни акти од областа на 
спортот и ангажирање за нивно поефикасно спроведу-
вање; соработува со општествено спортски организа-
ции и клубови со цел за разменување на мислења, 
искуства, покренување на заеднички акции и да помага 
во организирањето и спроведувањето на тренинзите и 
натпреварите во клубот, други натпревари и турнири. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, здружението на граѓани 
Рагби клуб �ПИКОК� се стекнува со својство на прав-
но лице. 
Од Основниот суд Скопје  II � Скопје, III.Рег. Зг. 

бр. 36/03.           (26304) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II � Скопје, со решение I.Рег. 

Зг. бр. 55/03 од 12.09.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша уписот на 
подружницата како здружение на студенти со хенди-
кеп �Гаудеамус-Македонија� од Скопје, со седиште на 
ул. �Коста Новаковиќ� бр. 48-2/8 во Скопје, Република 
Македонија. 
Основни цели и задачи на здружението на студенти 

со хендикеп �Гаудеамус-Македонија� од Скопје како 
подружница на регистрираното здружение на странска-
та организација �Гаудеамус-Интернационал� од Репуб-
лика Молдавија се: да ги заштити правата на младите 
лица со хендикеп, да ја олесни нивната интеграција во 
општеството и да ги координира овие активности ин-

тернационално, да ги проучува условите на живот, 
образование и обука на младите лица со хендикеп, да 
развива научно-истражувачки програми и програми за 
соработка, да развива програми за соработка со семејс-
твата на децата и младите со хендикеп, да извршува 
практични и научно-практични активности пропагирај-
ќи го концептот � �еднаквост на едукативните и оп-
штествените можности, да го промовира концептот 
�образование за сите�, да иницира контакти и сорабо-
тка со извршените и законодавните тела со цел да се 
унапреди законодавството и да се забрза имплемента-
цијата на законодавните одредби во поглед на пробле-
мите на лицата со хендикеп, вклучувајќи го и пробле-
мот на нивно вработување, да го направи населението 
почувствително вклучувајќи ги родителите на хендике-
пираните деца и млади лица и да го промовира принци-
пот на образование и општествена интеграција на мла-
дите лица со хендикеп, да се промовираат правата на ли-
цата со хендикеп преку средствата за масовна комуника-
ција и да извршува научни истражувања и активности во 
полето на образованието и едукативниот процес. 
Со денот на запишувањето на подружницата како 

здружение на студенти со хендикеп �Гаудеамус Маке-
донија� од Скопје во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации, оваа подружница се стекнува со 
својство на правно лице и отпочнува со работа од де-
нот на уписот на 12.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје  II � Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

55/03.            (26479) 
___________ 

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

50/2003 од 06.10.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената 
на овластено лице за застапување и претставување на 
Здружението на телесно инвалидизирани лица � Прилеп, 
чие основање е запишано со решение на Основниот суд 
во Прилеп, Рег. ЗГФ. 35/1998 од 14.01.1999 година, на 
начин што на местото на досегашното овластено лице за 
застапување и претставување Тони Ристески од Прилеп, 
се запишува Исков Ристо од Прилеп, со живеалиште на 
ул. �Никола Вапцаров� бр. 21. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 50/2003. 
                          (26553) 

___________ 
 
Основниот суд во Виница со решение Рег. бр. 

4/2003 од 01.10.2003 година го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, Здружението на 
жени �Златно доба� Виница, кое ќе дејствува на тери-
торијата на општините Виница и Блатец. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. 

�Н.Н.Борче� бб во Виница. 
Здружението на жени �Златно доба� Виница, е со 

цел за остварување на економски, социјални, културни, 
научни, стручни, хуманитарни, образовни, спортски и 
други права и интереси и уверување во согласност со 
Уставот и Законот. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението на жени �Златно доба� Виница во правиот 
промет и кон трети лица во јавноста е Ристика Христова 
од Виница со стан на ул. �Славчо Стојменски� бр. 38. 
Од Основниот суд во Виница, Рег. бр. 4/2003.(26554) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1626 се запишува здружението на 
граѓани Кошаркарски клуб �СКУПИ 2020�, со седиште 
во Скопје на ул. �Босна и Херцеговина� бб. 
Работата и активностите на здружението на граѓа-

ните ќе се однесуваат на унапредување на кошаркар-
скиот спорт во земјата, поттикнување и развој, органи-
зација и учество на кошаркарски натпревари во земјата 
и странство, соработка со др. клубови. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје  I � Скопје, З.Г. бр. 

167/03.            (26465) 
___________ 

          
Основниот суд Скопје II � Скопје со решение I. 

Рег.зг. бр. 64/03 од 24.09.2003 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша предлогот 
на предлагачот Здружение на граѓани под името �ЗЕ-
НИТ� од Скопје, па наместо регистрираното здружение 
на граѓани со решение донесено од овој суд под I. Рег. 
зг. бр. 64/03 од 14.08.2003 година, огласено правосилно 
на 27.08.2003 година под името �Зенит� се менува и се 
запишува следното: се одобрува упис во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации на здружението на 
граѓани под името �ЗЕНИТ 2003� од Скопје. 
Во останатиот дел решението останува неизменето, 

и ова решение е составен дел на решението Рег. зг. бр. 
64/03 од 14.08.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, I. Рег. зг. бр. 

64/03.            (26650) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1621 се запишува Здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани, љубители на автомобилиз-
мот �РЕНО КЛУБ� Скопје, со скратено име �РЕНО 
КЛУБ� Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Салвадор 
Аљенде� бр. 8. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на тоа да ги иницира, пропагира, воведува, применува, 
наградува, шири и постојано да ги усовршува методите и 
техниките за унапредување на aвтомобилизмот автомобил-
ската индустрија во Република Македонија и надвор од 
неа, организирање на конференции, советувања, семинари, 
симпозиуми, презентации и други манифестации од обла-
ста на автомобилизмот и соработка со соодветни научни и 
стручни институции во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 26.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. Згф. 

172/03.                                                                      (26900) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1626 се запишува Здружението на гра-
ѓани Здружение за интернационална културна сорабо-
тка АРТ ГЛОБАЛ Сарај, со скратено име АРТ ГЛО-
БАЛ Сарај, со седиште во Скопје на ул. �17� бр. 7, 
Уметничка населба Сарај, Сарај. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на планирање и реализирање на прое-
кти за унапредување на интернационалната културна 
соработка претежно со ликовната уметност и визуелни-
те уметности, организирање на разновидни културни 
манифестации проекти од областа на културата, умет-
носта и дизајнот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. Згф. 

185/03.                                                                      (26901) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1620 се запишува Здружението на гра-
ѓани Бадминтон федерација на Македонија, со скрате-
но име БМФ, со седиште во Скопје на ул. �Иво Рибар 
Лола� бр. 98. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање на бадминтон спортот во Република 
Македонија, контролирање на системот на натпревари 
меѓу женската и машката конкуренција за сите возрасти, 
остварување на меѓународна спортска соработка. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. Згф. 

174/03.                                                                      (26902) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1625 се запишува Здружението на гра-
ѓани Здружение на меѓуетничка толеранција �ЗАЕД-
НО�, со седиште во Скопје на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 18В/12. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на развивање активности на меѓует-
ничка толеранција на заедниците во Република Маке-
донија, следење, помагање и учествување на семинари, 
трибини, расправи од областа на меѓуетничката толе-
ранција, организирање на обука како и зачленување на 
здружението во Европските и меѓународните асоција-
ции од областа на толеранцијата и хуманизмот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. Згф. 

186/03.                                                                      (26903) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1623 се запишува Здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани за заштита на правата на 
акционерите на АД Жито Скопје �ВИСТИНА�, со се-
диште во Скопје на ул. �Шидска� бр. 9. 
Работата и активностите на здружението на граѓани  

ќе се однесуваат на остварување на економските интере-
си на членовите од сопственоста на акциите, заштита на 
правата и интересите на поранешните акционери, како и 
едукација на членовите преку семинари, советувања. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 29.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. Згф. 

184/03.                                                                      (26904) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1624 се запишува Здружението на гра-
ѓани Донатори на органи и ткива ДОТ, со седиште во 
Скопје на ул. �Блажо Орландиќ� бр. 7. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на здружување на граѓаните заинтере-
сирани во областа на трансплантација на органи и тки-
ва, да се стимулира свеста и потребите на граѓаните во 
сферата на хумани и хуманитарни дејствија, развивање 
на свеста за културно и образовно воздигнување на на-
уката и културата, развивање на научните, техничките, 
рекреативните и другите потреби на граѓаните како и 
соработка со други здруженија и организации од земја-
та и светот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 29.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. Згф. 

180/03.                                                                      (26905) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 429/03 од 29.09.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Трговец-
поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот соо-
браќај ТП Жарко Здравко Попоски МАГДАЛЕНА Скоп-
је, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 60 нас. Илин-
ден, Скопје, и жиро сметка бр. 300000000218965 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 
1-69532-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26191) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 425/03 од 30.09.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и промет ЛАЛЕ ТОН ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. �Фуштанска� бр. 41-б, 
со жиро сметка бр. 40110-603-15778 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје и регистарска влошка 1-20916-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата 
не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26218) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 458/03 од 02.10.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги МИБИС-КОМПАНИ 
увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. �Димо Хаџи 
Димов� бр. 3, жиро сметка бр. 40100-601-312250 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 
1-56172-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26219) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 531/03 од 15.09.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за меѓународен транспорт и трговија �КРИ-
СТИНА� ЦО � Скопје, со седиште на ул. �Арсо Миц-
ков� бр. 60, со сметка бр. 40120-601-103706- Агенција 
за блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет на РМ-Скопје, и регистарска влошка бр. 1-15066-0-
0-0, истата не се спроведува, па се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (26220) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 473/03 од 02.10.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија, производство и услуги КИ-СА ДООЕЛ експорт-
импорт, со седиште на ул. �Божидар Рајковиќ� бр. 53, 
со жиро сметка бр. 210-0562203401-69 при Тутунска 
банка АД Скопје и регистарска влошка 02044786?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26222) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 470/03 од 02.10.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија СА-Славе и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� 
бр. 74/IV-6, со жиро сметка 300000000433141 при Ко-

мерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02010843?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26251) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 416/03 од 30.09.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за промет и услуги САНДРА ТРЕИД Сузи и др. ДОО 
експорт-импорт, со седиште на  ул. �Бојмија� Б-3, со 
жиро сметка 40100-601-365269 при Агенција за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје и регистарска влошка 02006625?-3-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26272) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 26/03 од 16.09.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТДППТШ �Ан-
ска Река� транспорт и механизација АД од Валандово, 
ул. �Првомајска� бб. 
За стечаен управник се именува овластениот 

стечаен управник Шекеринов Томе од Струмица, ул. 
�Гоце Делчев� бр. 13. 

 За стечаен судија се определува Ванчо Мендизов, 
судија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 

ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен 
управник во рок од 15 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот за отворање на стечајната постапка во 
�Службен весник на РМ� и огласната табла на судот. 
Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајната по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлачни 
права на недвижностите на должникот кај именувани 
стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на 
именуваниот стечаен управник на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 

пријавените побарувања за 28.10.2003 година во 10,30 
часот, во сала бр. 9 на Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште Собрание на дове-

рители за ден 18.11.2003 година во 10,30 часот во Ос-
новниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот  суд во Гевгелија.         (26283) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 78/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка на должникот Друштво за услуги и трговија 
КОБРА МТ ДООЕЛ � Штип со жиро сметка бр. 41400-
601-48064 кај Агенција за работа со блокирани сметки, 
Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка се заклучува затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот се бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (26287) 
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Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 

решение Ст. бр. 53/03 од 15.09.2003 година, одлучи 
отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги �Борис Интернацио-
нал� � Охрид, ДОО, со седиште во Охрид на ул. �Нада 
Филева� бр. 36 со број на регистарска влошка на реги-
старскиот суд � Основен суд во Битола � 01013078?-3-
03-000, со број на жиро сметка 530-000-1-000-661-52, со 
даночен број 4020001127379 што се води во �Охридска 
банка� АД � Охрид, да не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.         (26288) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 

решение Ст. бр. 24/01 од 15.09.2003 година, одлучи 
отворената стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство на метални, електро-произво-
ди и промет �Слобода� АД � Охрид, со решение Ст. бр. 
24/01 од 10.09.2001 година, донесено од страна на овој 
суд, се заклучува. 
Должникот се стекнува со правото непречено да 

располага со имотот што влегува во стечајната маса, 
веднаш по донесувањето на ова решение. 
Се задолжува стечајниот управник на должникот да 

врши надзор врз спроведувањето на планот на реорга-
низацијата. 
Од Основниот суд во Охрид.         (26289) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, во стечајна постапка над 

должникот ДОО �Полјоделство� во стечај � с. Таринци 
заведена под Ст. бр. 12/01, на ден 19.09.2003 година по 
одржана седница на Собранието на доверители донесе 
решение стечајната постапка на ДОО �Полјоделство� 
во стечај � с. Таринци се запира. 
Се дава согласност за отпочнување постапка за 

трансформација на должникот ДОО �Полјоделство� во 
стечај � с. Таринци. 
Од Основниот суд во Штип.         (26290) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 81/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги БАНО-КОМЕРЦ ДОО с. Пишица-Про-
биштип со жиро сметка бр. 200-0000358640-75 кај Сто-
панска банка АД-Скопје, Филијала во Пробиштип. 
Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (26291) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 77/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги Бе-ко трејд увоз-извоз ДОО, ул. �5-та 
Партиска конференција� бр. 8 � Штип, со жиро сметка 
бр. 2204811000553-07 кај Македонска банка АД � 
Скопје, одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа 

што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (26292) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека по отворе-

ната стечајна постапка Ст. бр. 22/02-I од 18.03.2003 годи-
на над �ЦВЕТ� АД Гевгелија, ул. �Индустриска� бр. 2, об-

јавеното испитно рочиште за 08.07.2003 година, се преза-
кажува за 28.10.2003 година во 11,30 часот, и објавеното 
извештајно рочиште � Собрание на доверители за 
09.09.2003 година, се презакажува за 28.10.2003 година во 
13 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите кои ги пријавиле свои-

те побарувања да присуствуваат на испитното и изве-
штајното рочиште. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (26358) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 317/02 од 29.09.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија и услуги ЈУНИК ДОО увоз-извоз � Скоп-
је, со седиште на ул. �Никола Вапцаров� бр. 2-2, со жиро 
сметка 40100-601-340591 кај РМ � Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет � 
Скопје и регистарска влошка број 1-61817-0-0-0. 
За стечаен управник се определува Ѓорѓе Костов од 

Скопје, со адреса на ул. �Атинска� бр. 1/9. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

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

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 03.11.2003 го-
дина, во 11,00 часот, во соба бр. 70 во зградата на Апе-
лациониот суд во Скопје. 
Решението да се достави во одделот за регистрација 

на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар, до катастар и други органи во кои се запишани 
правата  врз бродовите и воздухопловите и правата од 
индустриска сопственост заради запишување во јавни-
те книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I  - Скопје.        (26341) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје  I � Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 286/03 донесено на ден 01.10.2003 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за инженеринг, инвестиции и маркетинг 
УНИЈА Виолета ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
�Салвадор Аљенде� бр. 73, Скопје со жиро сметка 
300000001112432 при Комерцијална банка а.д. Скопје. 
За стечаен управник се определува Владислав Там-

бурковски од Скопје со адреса на ул. �Желево� бр. 1-
4/7, поштенски фах бр. 763, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

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

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
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лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештај-
но рочиште) на 19.11.2003 година во 12,00 часот во соба 
бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Скопје I � Скопје.        (26350) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 614/03 од 01.10.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија увоз-извоз ЛИВРИН Рл Радован ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на бул. �Њуделхиска� бр. 2 Б3-7 и жиро 
сметка број 260000443469255 при Радобанк АД Скопје, 
со регистарска влошка бр. 02038923?-8-01-000, и иста-
та не се спроведува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
 Од Основниот суд во Скопје I � Скопје.        (26306) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 438/03 од 29.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за промет и услуги РУМИ Мариќевска Ружа 
ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на бул. 
�Јане Сандански� бр. 11/2-7, и со жиро сметка бр. 
40100-601-295082 при Агенција за работа со блокирани 
сметки, и регистарска влошка бр. 02005845?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I Скопје. 
Истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (26336) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 475/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за градеж-
ништво, производство, трговија и услуги ОЛИВЕРКО 
Мирко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Иван 
Козаров� бр. 12, со жиро-сметка 280000000011803 и реги-
старска влошка 02019829?-8-09-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26347) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 478/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за делов-
ни услуги внатрешна и надворешна трговија и занает-
чиство М-ВА Јане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. �Палмиро Тољати� бр. 182, со жиро-сметка 
210-0509012101-45 и регистарска влошка 02022597?-8-09-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26348) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 361/03 од 16.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Претпријатие 
за производство, индустриска кооперација, промет и 
услуги �ДЕЛТА-МГ� ДОО увоз-извоз, со седиште на 
бул. �АСНОМ� бр. 74/34, со жиро-сметка 40100-601-
82710 и регистарска влошка 1-11535-0-0-0, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26363) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 29/03 од 08.07.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво 
�ИВОНА� Ивона ДООЕЛ с. Јосифово-Валандово и жи-
ро-сметка бр. 41301-601-37646 при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки Скопје, но истата не се спрове-
дува заради немање на имот од кој би се намириле тро-
шоците на стечајната постапка, па отворената стечајна 
постапка над должникот, се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд Скопје.       
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (26357) 

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

147/2003 година, отвори стечајна постапка над должни-
кот Трговец поединец за превоз  на патници Пецески Ј. 
Блаже �Линк� Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. 
�Ило Полутешка� бр. 26, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01001210, со решение Трег. бр. 283/98 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност такси пре-
воз, со жиро-сметка бр. 41100-601-41773 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка  над должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26359) 

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

149/2003 година, отвори стечајна постапка над должни-
кот претпријатие за производство и промет �Шипин 
Комерц� увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште на ул. 
�Коста Абрашевиќ� бр. 24 во Прилеп,  запишан во ре-
гистарска влошка бр. 1-10128 на Основниот суд во Би-
тола, со основна дејност трговија на мало со разни жи-
вотински продукти, алкохолни пијалаци и домашни 
производи,  со жиро-сметка бр. 41100-601-17842 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка  над должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26360) 

___________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 39/2002, на предлог на стечајниот управник, 
Стечајниот совет во стечајната постапка отворена над 
должниот ЗЗ �Зрновка� с. Зрновци, свикува завршно 
Собрание на доверителите на ЗЗ �Зрновка� с. Зрновци 
кое ќе се одржи на 16.10.2003 година во Основниот суд 
во Кочани, во судница бр. 2, со почеток во 12 часот. 
Со следниот дневен ред: 
Расправа за завршната сметка и завршниот изве-

штај на стечајниот управник. 
Доверителите можат да ги разгледаат завршната 

сметка и завршниот извештај во Основниот суд во Ко-
чани во соба бр. 14, секој работен ден од 10 до 14 ча-
сот, каде можат да добијат и нивен препис. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (26546) 

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

55/2003 од 29.09.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот �Козјак� Друштво за трговија и про-
изводство Живко и др. ДОО с. Пуста Река - Крушево, 
запишан во регистарска влошка на Основен суд во Би-
тола, трег. бр. 1267/99 од 02.06.99 година на Основен 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 41110-601-32772 во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет. 
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Стечајната постапка према должникот се отвора на 

29.09.2003 година во 12,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Доста Лу-

кароска, член на стечаен совет при Основен суд во 
Прилеп. 
За стечаен управник се определува Васил Павлоски 

од Крушево, дипломиран економист, ул. �Манчу Матак� 
бр. 26-а, Крушево, со мобилен телефон 070-836-677. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, да ги пријават свои-
те побарувања на адреса на стечајниот управник и при-
јавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари 
во корист на Републички судски такси - стопанство - 
трезорска сметка 100000000053095, уплатна сметка 
840-018-03338 приходна шифра 722211-00 депонент на 
Народна банка на Република Македонија. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 

подвижните предмети и правата на должникот како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги - катастарот и разлачните пра-
ва на недвижностите што се запишани во јавните книги - 
катастарот да ги пријават во рок од 20 дена сметано од об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�. Пријавувањето да го извршат кај стечајниот 
управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои 
разлачно право, начинот и основата на засновање на тоа 
право како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдана причина намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе одолговлекува со подне-
сувањето на пријавата, одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат ис-
питани само пријавите кои пристигнале до одржување-
то на извештајното рочиште. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запиши во 

трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажуваат рочишта и тоа Собир на доверителите 

за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
- испитно рочиште за поднесување на извештај - Собра-
ние на доверителите за 03.12.2003 година во 12,00 часот, 
во судница бр. 9, во Основен суд во Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласна табла во Осно-

вен суд во Прилеп и во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (26536) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 588/03 од 24.09.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги МАНИКО Драгица ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Димитар 
Пандилов� бр. 8 и жиро сметка бр. 300000000866537 
при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска 
влошка бр. 02026013?-8-03-000, и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26422) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 399/03 од 17.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно, тр-
говско услужно претпријатие ЕЛЕКТРО-ПРОДУКТ 
ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште во с. Волко-
во, на ул. �30� бр. 4, со жиро сметка 40120-601-373561 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет на Република Македонија - 
Скопје и регистарска влошка бр. 1-34839-0-0-0, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави огласот на огласната табла во судот и 

во �Службен весник на Република Македонија�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26498) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 482/03 од 02.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, превоз и услуги АИДА КОМ-
ПАНИ Садула Реџепи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. �Втора Македонска Бригада� бр. 80/3-
15, со жиро сметка 200-0000203069-42 при Стопанска 
банка АД Скопје и регистарска влошка 02025201?-8-
03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (26437) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 511/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
сендвичара 10 М ТП Молошеска Дано Надица, ул. �Ра-
тко Митровиќ� бб., со жиро сметка 300000001605289 и 
регистарска влошка 02030029?-6-09-000 при регистарот 
на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основен суд Скопје II - Скопје.                 (26443) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 476/03 од 02.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие за промет на големо и мало ГЛИХОП 
увоз-извоз Ц.О. Скопје, со седиште на ул. �Финска� 
бб., со жиро сметка 40110-601-65139 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје и регистарска влошка 1-8255-0-0-0 при 
регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (26532) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 535/03 од 03.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги МАРОКИ експорт-
импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. �Јужно морав-
ски бригади 5� бр. 3-а, со жиро сметка бр. 40110-601-
193533 и регистарска влошка бр. 1-32365-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26551) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 487/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
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друштво за производство и услуги МЕДЕКС 2002 ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Томе 
Арсовски� бр. 49/18, со жиро сметка бр. 280-
000000642-80 и регистарска влошка бр. 02047909?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26572) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
146/2003 од 24.09.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за градежништво и услуги 
Реџеп Изејроски ЕКО Градба увоз-извоз ДООЕЛ При-
леп, со седиште на ул. �Херој Карпош� бр. 41, Прилеп, 
регистарска влошка бр. 01010985?-8-12-000 на Основ-
ниот суд во Битола, со основна дејност подигање на 
згради (висока градба), со жиро сметка бр. 
3000200087044 во Комерцијална банка АД Скопје, Фи-
лијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање имот ни за покривање на трошо-
ците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (26537) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
148/2003 од 15.09.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Производно трговска, проектанска, 
градежна и услужна задруга ПЕМБЕ увоз-извоз При-
леп, ПО, со седиште нас. �Точила� Ц8/3, Прилеп, реги-
старска влошка бр. 2-765 на Основниот суд во Битола, 
со основна дејност поставување на подни и зидни под-
логи, со жиро сметка бр. 300030000078217 во Комер-
цијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање имот ни за покривање на трошо-
ците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (26538) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
166/2003 од 02.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство и 
трговија на Оливер Велковски НАТОЛИ ДООЕЛ увоз-
извоз Прилеп, со седиште на ул. �Борис Кидрич� бр. 
15, запишан во регистарска влошка бр. 01005679?-8-03-
000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност тр-
говија на мало со метална стока, градежен материјал, 
бои и стакло, со жиро сметка бр. 300002000098393 во 
Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи кон управителот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (26539) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
152/2003 од 22.09.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги ХОБИ увоз-извоз Вренцоски Јоше 
Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. �Браќа Нунески� 
бр. 9, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 
01002035?-8-03-000 и 01005679?-8-03-000 на Основни-
от суд во Битола, со основна дејност трговија на голе-
мо, со жиро сметка бр. 300020000166487 во Комерци-
јална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање имот ни за покривање на трошо-
ците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (26540) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
138/2003 од 16.09.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, промет и 

услуги увоз-извоз Талески Добре СТАКЛО ПРИЛЕП 
ДООЕЛ, со седиште на ул. �Горги Димитров� бр. 30, 
запишан во регистарска влошка бр. 01005914?-8-03-000 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност боја-
дисување и застаклување со жиро сметка бр. 
300020000086559 во Комерцијална банка АД Скопје. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува, бидејќи имотот на должникот должи на единстве-
ниот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (26541) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 
Ст. бр. 27-03 од 05.08.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над стечајниот должник Услужно трговско 
претпријатие на големо и мало �Пухче-пром� увоз-извоз 
п.о. Кочани, ул. �Роза Петрова� бр. 23, со жиро сметка 
бр. 40400-601-000-0021964 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, 
заведено во регистарот на Окружниот суд во Штип, со 
решение Срег. бр. 2819/93 од 22.09.1993 година, и истата 
не се спроведува поради немање на имот на должникот 
што би влегол во стечајната маса и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (26542) 

__________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 16-03 од 30.09.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ЈТД �ОЛИ-Јо-
вановска Даница� Кочани, со седиште на ул. �Димитар 
Влахов� бр. А/1-3/12, со жиро сметка бр. 40400-601-
000-0019873 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет, заведено во 
регистарот на Основниот суд во Штип со решение 
Трег. бр. 3073/98 од 14.05.1999 година, и истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот што 
би влегол во стечајната маса и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (26543) 

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

шение II. Ст. бр. 408/03  донесено на ден 01.10.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над  должникот Претпри-
јатие за завршни занаетчиски и услужни работи во гра-
дежништвото МИГ ДОО  со п.о. Скопје,  со седиште на  
ул. �709� бр. 4а, Скопје, со жиро сметка број 40100-601-
13614, при Агенцијата за блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет на Република Македонија. 

 За стечаен судија за определува Зорица Илиовска 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Страхил Арсов-

ски од Скопје, бул. �Дичо Петров� бр. 20-а, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот  управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,35 часот во 
соба бр. 72 во зграда на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (26669) 
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Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 216/03 од 07.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
трговија, угостителство и туризам РИЧ-И ц.о. експорт-
импорт Куманово, ул. �Доне Божинов� бр. 9/1-2, со 
жиро сметка 40900-601-000-22956 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на РМ, и број на регистар-
ска влошка 1-23137-0-0-0 и Срег. бр. 10.295/92 од 
07.09.1992 година на Основен суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (26602) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 432/03 од 29.09.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
друштво СОУРСОС-КОМПАНИ Муртезновски Рушит 
и др. ДОО експорт-импорт Скопје,  со седиште на ул. 
�Вера Радосављевиќ� бр. 80, со жиро-сметка 40110-601-
393888 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и 
регистарска влошка 1-69622-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје,   истата не се спроведу-
ва, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26604) 

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

шение II. Ст. бр. 514/03  од 10.09.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над  должникот Претпријатие за трго-
вија и услуги ЗАНАТ ИНЖЕНЕРИНГ-СУБ експорт-им-
порт Ц.О. Скопје,  со седиште на  ул. �11 Октомври� бр. 
66, и жиро сметка број 40100-601-158222, при Агенцијата 
за блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-
25112-0-0-0, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (26620) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 162/03 
од 19.09.2003 година над стечајниот должник Друштво 
со ограничена одговорност �Раваелс� за производство, 
трговија на големо и мало Зејнеловски Рамче увоз-извоз 
и услуги Ресен ДООЕЛ со седиште во Ресен,  ул. �Јосиф 
Јосифовски� бр. 54, запишан во регистарска влошка 
01005009 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 20000001595820 при Стопанска банка АД Скопје 
филијала Ресен,  отвори стечајна постапка, стечајна по-
стапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26746) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 170/03 

од 04.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
трговија  на големо и мало, услуги, посредништво, тури-
зам и производство Мицевски Александар и др. �Сумикс� 
увоз-извоз Битола ДОО, со седиште во Битола на ул. �Бо-
рис Кидрич� бр. 48/3/32, запишан во регистарска  влошка 
бр. 01005929 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр.  500-0000001421-32 при Стопанска банка АД Битола, 
со дејност трговија на големо, отвори стечајна постапка, 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26741) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 158/03 

од 19.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство,  трговија  и услуги Васко Китевски 

�Конфекција-Вали� увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седи-
ште во Битола на ул. �Климент Охридски� бр. 17/2, за-
пишан во регистарска  влошка бр. 01000 на Основниот 
суд во Битола, со дејност шифра 18.22-производство на 
друга горна облека, со жиро сметка бр. 500-0000002504-
81 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна по-
стапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26742) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 184/03 

од 25.09.2003 година над стечајниот должник Трговско 
друштво за трговија, производство и услуги �Каруна� 
ДОО увоз-извоз Битола, со седиште  во населба Кар-
пош бр. 8-1/1, Битола, запишан во регистарска  влошка 
бр. 01015278 на Основниот суд во Битола, со жиро сме-
тка бр. 300060000012061 при Комерцијална банка АД 
Скопје Експозитура Битола, со дејност со шифра 52.33- 
трговија на мало со козметички и тоалетни препарати, 
отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26743) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 140/03 
од 11.09.2003 година над стечајниот должник трговец 
поединец за угостителство Најдовски Трајан Драге �Би-
сер� ТП Демир Хисар, со седиште на ул. �4-ти Јули� бр. 
27, во Демир Хисар, запишан во регистарска  влошка бр. 
01002424 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр.  40301-601-92493 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје 
ПЕ Битола, со дејност со шифра 55.3-/1 - ресторани и го-
стилници (без соби за сместување), отвори стечајна по-
стапка, стечајна постапка не ja спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26744) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 164/03 

од 19.09.2003 година над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги Шериф и др., �Дер-
виш� увоз-извоз ЈТД Ресен, со седиште на ул. �Борис 
Кидрич� бр. 172, Ресен, запишан во регистарска  влошка 
бр. 01011047 на Основниот суд во Битола, со жиро сме-
тка бр.  200000033195914 при Стопанска банка АД 
Скопје Филијала Ресен, со дејност со шифра 50.20 - одр-
жување и поправка на моторни возила, отвори стечајна 
постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26745) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Охрид, Ст. бр. 77/2002 од 24.09.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над стечајниот должник ДОО-
ЕЛ �Маестрал� - Охрид, поради немање на имот по-
стапката нема да се спроведува и истата се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                          (26747) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 

Ст. бр. 62/03 од 24.09.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должник Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги ДООЕЛ �Харун� - Охрид, со седиште 
на ул. �Пирин Планина� бр. 51, Охрид, запишан во реги-
старската влошка 0102028?-8-01-000 на Основниот суд во 
Битола, со број на жиро-сметка 41000-601-46717 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки за подрачјето-
Охрид, истата не ја се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                          (26748) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 408/03 од 04.09.2003 година, пред-
логот на предлагачот Претпријатие за трговија и услу-
ги ИНТЕРМЕТАЛ ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт 
Скопје, се усвојува. 
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Се отвора стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Претпријатие за трговија и услуги ИНТЕРМЕТАЛ 
ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-359532 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците на платниот промет 
Скопје и регистарска влошка бр. 1-64650-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се определува судијата Снежана 

Трповска, судија при овој суд. 
За стечаен управник се именува Стамен Стојанов-

ски од Скопје, бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 26, 
ламела 2, локал 3-мезанин. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријавата своите побарување кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот, во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарување кај стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката и тоа 
за 23.10.2003 година во 9,00 часот во судница 24, спрат 
3, нов дел. 

 Да се објави оглас во �Службен весник на РМ�, на 
огласна табла во судот и огласната табла на должникот. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на истото. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26841) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 417/03 од 29.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
транспорт и промет УНО ОМЧО Муратовиќ Сабахудин 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Благоја Паровиќ� бр. 
28 и жиро сметка бр. 200000015704680 од 05.09.2003 го-
дина и регистарска влошка бр. 02014896?-8-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (26770) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 369/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги ЕТ КАРАС Јото ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 60/1-16, со 
жиро сметка бр. 40100-601-291517. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.        (26771) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 373/03 од 06.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за услуги СИБ-АС ТРЕЈД Шерафедин ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Јајце� бр. 
103, со жиро сметка 300000001126788 и регистарска 
влошка 02027772?-8-09-000, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.        (26772) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 382/03 од 08.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги НЕПТУН Боби ДООЕЛ 
извоз-увоз с. Бунарџик, Скопје, со седиште во с. Бунар-
џик, Скопје, со жиро сметка бр. 300000001145412 и ре-
гистарска влошка бр. 02024962?-8-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.        (26773) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 428/03 од 07.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, 
трговија и услуги МИНКА Хасан ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. �Божин Николов� бр. 21, 
со жиро сметка бр. 300000001500141 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02024546?3-
06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.        (26777) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 601/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за трговија и производство ХАЏИЌ Бисера ДООЕЛ - 
Скопје, со седиште на ул. �Серава� бр. 115, со сметка 
бр. 300000000628208кај Комерцијална банка АД Скоп-
је и регистарска влошка бр. 02007112?-8-01-000 и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (26831) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 635/03 од 06.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за трговија на големо и мало КОМАКО Екатерина ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. �Партизан-
ски одреди� бр. 153, локал 15, со жиро сметка бр. 
300000000750331кај Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02009913?-8-01-000 и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (26771) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. 121/03 од 01.09.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТТ Ма-
лина Славчо Костадинов и др. јтд Радовиш, со жиро 
сметка бр. 200000008892758 што се води при Стопан-
ска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во 
Штип под Рег. бр. 2337/98 од 17.05.1999 година со број 
на регистарска влошка 03003445?-1-06-000. 
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Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27003)  

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 141/03 од 30.09.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ увоз-
извоз Васко Димовски и др. јтд Панда Радовиш, со жи-
ро сметка бр. 200000015868988 што се води при Сто-
панска банка АД Скопје, и е запишано во трговскиот 
регистар на Основниот суд во Штип на регистарска 
влошка 03002112?-1-06-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27004)  

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 131/03 од 01.10.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ ОХРИДЕ-
ЈА-СТИЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-52992што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје, и е запишано во трговски-
от регистар при Окружниот суд во Штип, со број на ре-
гистарска влошка 1-12864-0 и Срег. бр. 1375/95. Долж-
никот извршил усогласување согласно ЗТД (Трег. бр. 
2089/99 и регистарска влошка 03005990?-8-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (27005)  

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 135/03 од 30.09.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ ИНДЕКС 92 
јтд Виолета Јованова и др. увоз-извоз Радовиш, со жиро 
сметка бр. 200000014283048 што се води при Стопанска 
банка а.д. Скопје и е запишано во трговскиот регистар 
на Основниот суд во Штип и со број на регистарска вло-
шка 03004221?-1-09-000 и Трег. бр. 328/99. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (27006)  

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 134/03 од 18.09.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТП Нико-
ла ДООЕЛ увоз-извоз �НИТА� Струмица, со жиро сме-
тка бр. 200000025769885 што се води при Стопанска 
банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во 
Штип под Рег. бр. 340/97 и со број на регистарска вло-
шка 0300417?-8-417-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (27007)  

___________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 31/2003 од 06.10.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот �Руен� АД Кочани, 
со седиште во Кочани на ул. �29-ти Ноември� бр. 32, со 
жиро-сметка бр. 40400-601-000-0000794 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се одредува Димитар Стаменков, 

судија во овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се именува лицето Ацо Танчев, 

дипломиран економист од Кочани, со стан на ул. �13-
та Македонска бригада� бр. 12. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-

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

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот), и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата 
да означат на кои предмети постои разлачно право, на-
чинот и основот на засновање на тоа право, како и 
обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува собир на доверители (испитно рочи-

ште) за испитување и утврдување на пријавените поба-
рувања на ден 10.11.2003 година со почеток во 11 ча-
сот во судница бр. 2 на овој суд. 
Се закажува собрание на доверители на кое врз ос-

нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапка-
та (извештајно рочиште) на ден 17.11.2003 година во 
11 часот во судница бр. 2 на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (26851) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 197/03 

од 02.10.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и угостителство, превоз и услуги СПИКИ 
увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на  ул. �Бул. 1-
ви мај� бр. 26, со број на рег. влошка 01004474?-8-03-
000 и  жиро сметка 40300-601-73907 при Агенцијата за 
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работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со деј-
ност шифра 50.20 - одржување и поправка на моторни 
возила, се  отвора стечајна постапка  но истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26852) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 235/03 

од 03.10.2003 година над Друштвото за угостителство, 
производство, услуги и трговија ВЕНЕЦИЈА Златко 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на  ул. �Христо 
Ботев� бр. 10, со број на рег. влошка 01007576?-8-09-
000 и  жиро сметка 290-000000285-59 во Тетекс Кре-
дитна банка АД Скопје, ф.  Битола, со дејност шифра 
52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни про-
изводи, се  отвора стечајна постапка  но истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26854) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 243/03 

од 03.10.2003 година над Друштвото за производство, 
услуги, трговија на големо и мало ТАЉАН Лидија и 
Драган Бабинкостови ДОО увоз-извоз Битола, ул. �Ве-
лес� бр. 7 со број на рег. влошка 01006600?-3-03-000 и  
жиро сметка 500-0000000287-39 при Стопанска банка 
АД Битола, со дејност шифра 15.86 - преработка на чај 
и кафе,  се  отвора стечајна постапка  но истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26855) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 233/03 
од 02.10.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и услуги �БЕНЏИС� Валентино ДООЕЛ Бито-
ла, со седиште на  ул. �Панде Кајзерот� бр. 36-а, со број 
на рег. влошка 01014202?-8-03-000 и  жиро сметка 290-
000000590-17 во Тетекс Кредитна банка АД Скопје, ф.  
Битола, со дејност шифра 52.12 -  друга трговија на ма-
ло во продавници со мешовита стока, се  отвора стечај-
на постапка  но истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (26856) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 79/03 од 30.09.2003 година, се отвора стечај-
на постапка над должникот Производно трговско прет-
пријатие �БУМА-МЕБЕЛ� експорт-импорт ДОО  Кава-
дарци, ул. �Словенска� бр. 27, со жиро - сметка бр. 
41620-601-44177, која се наоѓа во Агенцијата за работа 
со блокирани сметки, регистрирано со решение Срег. бр. 
13495/94 од 12.12.1994 година на Окружниот стопански 
суд Скопје,  и истата не се спроведува се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води во    

Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (26857) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 56/03 од 24.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за пре-
воз, шпедиција и трговија �ОЏА-КОМЕТА� Ц.О. екс-
порт-импорт  Кавадарци, со седиште на ул. �Партизан-
ска� бр. 27, со жиро - сметка бр. 41620-601-50342, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки П.Е. Кава-
дарци, регистрирано со решение Срег. бр. 9952/95 од 
14.09.1995 година на Окружниот стопански суд Скопје,  
и истата не се спроведува се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води    во 

Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (26858) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 164/03 од 02.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Приватна 
здравствена организација-ординација по општа стома-
тологија ТИМОВИ ДЕНТ п.о. Струмица, со жиро сме-
тка бр. 41300-603-1926, која се води при Агенцијата за 
блокирани сметки во Струмица, Срег. бр. 2154/95 и ре-
гистарска влошка бр. 1-133336-0 од 16.10.1995, но од-
лучено е истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (26994) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 146/03 од 12.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка на должникот ДТ Чифлик-
комерц ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 
бр. 200-000172772-44 што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 2882/98 од 06.05.1999 година со број на реги-
старска влошка 03003590?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (26995) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 71/03 од 26.09.2003 година, се отвори 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
услуги и производство �БОБЕК-КОМЕРЦ� Роберт ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Неготино, со седиште на ул. �Димче 
Мирчев� бр. 60, со жиро сметка бр. 200000020556911 
при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Неготино, 
регистрирано со решение Трег. бр. 12766/98 од 
02.06.1999 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (26996) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 132/03 од 01.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ АМБ-
РОЗИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 
бр. 210057316150139, што се води при Тутунска банка 
АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 176/2003 од 21.02.2003 година, со број на ре-
гистарска влошка 03010909?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (26997) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 147/03 од 12.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУУ Бо-
нус-пром Виолета Цицимова и др. јтд увоз-извоз Стру-
мица, со жиро сметка бр. 200000014076535 што се води 
при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основ-
ниот суд во Штип, под Трег. бр. 85/99 од 08.06.1999 го-
дина, со број на регистарска влошка 03003986?-1-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (27001) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 157/03 од 29.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТТ Виа 
Палас-плус ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
210053366860 што се води при Тутунска банка АД 
Скопје и е запишано при Основниот суд во Штип, под 
Трег. бр. 2243/99 од 03.09.1999 година и со број на ре-
гистарска влошка 03006144?-8-09-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (27002) 

_______________________________________________ 
 

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. 211/2002 од 10.10.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над Здрав-
ствената организација-Стоматолошка ординација �Ва-
сил� - Скопје, ул. �Варшавска� бр. 19/4-4 и жиро сме-
тка бр. 40120-601-19548. 
За ликвидатор се определува лицето Силвана Де-

левска од Скопје, ул. �Пелистерска� бр. 1-II/12. 
Ликвидаторот без одлагање три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикува доверителите да ги пријават своите поба-
рувања, во рок кој не може да биде подолг од три месе-
ци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (26194) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драган Поповски од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 1970/2003, објавува де-
ка Друштвото за трговија и услуги ТЕМПОРА Весна 
ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 220 521 100063 
453, отворена при Македонска банка - Скопје, е во ли-
квидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (26277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3121/2003 од 29.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02010242?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за туризам и авио сообраќај КОМПТУРС Дејан Јанев-
ски и други ДОО Скопје, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 
1/7, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот на друштвото Дими-

тровска Мирјана, ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, Скоп-
је, тел. 3171-599 и престанок со работа. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (26192) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 92/03 од 
02.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговското претпријатие на големо и мало извоз-увоз 
ЕВРОКОМЕРЦ-Делчево, ул. �Индустриска� бб, со жи-
ро сметка бр. 40420-601-33987 кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки-Одделение во Делчево. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (26295) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 102/03 
од 02.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за превоз и трговија на големо и 
мало увоз-извоз ТОТО-ТРАНС Штип, ул. �Стојан Го-
гов� бр. 18, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-19415 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки-Одделе-
ние во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (26297) 

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

шение на овој суд II. Л. бр. 112/02  од 11.04.2002 година, е 
отворена   ликвидациона постапка над  должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало, посредување и за-
стапување �АЕРО-ПАН� увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. 
�Шидска� бр. 26-6/9  со жиро сметка  40120-601-119045. 
За ликвидатор се определува лицето Андроников Пан-

че од Скопје, ул. �Шидска� бр. 26-6/9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на 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.        (26340)     

___________ 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. �Ристо Ќур-

чиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот   суд  во Штип, со решение  Трег. бр. 238-02-06-03,  
објавува дека Друштвото за производство, трговија и 
транспорт ДЕНИС-КОМЕРЦ Биљана и др. ДОО увоз-из-
воз Берово, ул. �6� бр. 13, е во ликвидација - трета објава. 

 Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (26343) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 97/03 од 

02.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за приватна сопственост за земјоделс-
тво и сточарство, производство, угостителство, тргови-
ја на големо и мало �НЕГРО� увоз-извоз Пехчево  и  
истата 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 Основниот  
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26361) 

___________ 
 
Ликвидаторот Попова Ленче од Скопје, ул. �Ал-

жирска� бр. 2 запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I � Скопје со решение П. Трег. бр. 
5916/02 објавува дека Друштвото ФОКУС КОМЈУНИ-
КЕЈШНЕ БАЛКАНЕ ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-
сметка 250000000017086 отворена при Инвест банка е 
во ликвидација. 
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 од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.          (26378) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитрова од Скопје, ул. 

�Јани Лукровски� бр. 10/44 со тел. 171-599, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I � Скоп-
је со решение П. Трег. бр. 3121/03 објавува дека Друш-
твото КОМПЈУТЕРС ДОО Скопје со број на жиро сме-
тка 300000001602379 отворена при Комерцијална бан-
ка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (26438) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение П. Трег. бр. 

629/03 од 22.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 
012180, го запиша објавувањето на одлуки поради ли-
квидација на Друштвото за производство, промет и ус-
луги увоз-извоз �МАГРОС-Анте и др.� ДОО Прилеп, 
ул. �Трајко Николовски� бб. 
Објавување на одлуки за престанок на друштвото 

поради ликвидација. 
Додека трае постапката за ликвидација друштвото 

во фирмата ќе ја користи и додавката �во ликвидација�. 
Игор Качкиноски � ликвидатор. 
Од Основниот суд во Битола.         (26591) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 103/02 
од 25.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Приватната здравствена организација - Ординација 
по општа стоматологија �Д-р Маре Орцева� п.о. Стру-
мица и истата поради немање 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.                            (26433) 

___________ 
 
Ликвидаторот Попоски Митко од Скопје, ул. �Кар-

пошово востание� бр. 4/2-3, запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 2048/2003 година, објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и услуги ДИГИТАЛ 
ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. �29 Ноември� бр. 3в, со жиро 
сметка 300000001571242, 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 објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два приме-
роци со докази, а најдоцна во рок од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (26622) 

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. �Ки-
ро Кикенски� бр. 13, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
593/02 од 17.07.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и транспорт Љупчо-Транс ДО-
ОЕЛ Кочани, ул. �Македонска� бр. 6, е во ликвидација. 
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 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (26859) 

__________ 
 

Ликвидаторот Гушевска Мирјана од Скопје, запи-
шана во  судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 6078/2002, објавува 
дека Друштвото за трговија, услуги и угостителство 
БИГО МАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Речиште� бр. 36, со број на жиро сметка 
200000012278737, отворена при Стопанска банка АД 
Скопје e во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (26760) 

__________ 
 

Ликвидаторот Христо Гаврилов од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 1244/03, објавува дека 
Друштвото за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало Еуро-Бајт ХТ Христо ДООЕЛ увоз-извоз и 
со број на жиро сметка 300000000610651, отворена при 
Комерцијална банка АД, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата 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 од последната објава.  
Од ликвидаторот.                        (26760) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижен имот на ДПТУ �КВЕРКУС� Стретко 

ДООЕЛ Гостивар, кој се состои од деловен простор во 
нас. Хром-Скопје, на ул. �Исаија Мажовски� бр. 11-А 
во ст. обј. П+1+Пк локал број 2 со површина од 66,20 
м2 опишани и сопственост на должникот врз основа на 
Договор за изградба на деловни простории (локали) 
магацини и гаражи заверен под ОДУ број 179/03 на ден 
24.06.2003 година кај нотарот Ристо Папазов од Ѓорче 
Петров-Скопје, заснован е залог со Договор број 07-
3370/02 заверен кај нотарот Ристо Папазов од Ѓорче 
Петров- Скопје, во корист на доверителот Тетовска 
банка а.д. Тетово, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 35.000,00 ЕУР.                           (26265) 

___________ 
 
Над движниот и недвижниот имот сопственост на 

Друштвото за проектирање, производство, монтажа и 
услуги по систем на инженеринг на сите видови ма-
шински инсталации ЈУГОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДА-
ВКОВ АД, со седиште во Скопје, на ул. �50 Дивизија� 
бр. 26, заснован е залог во корист на заложните довери-
тели: Гогоски Зоран, Радически Оливер и Николовски 
Борислав сите од Скопје,  со нотарски акт-Договор за 
залог на недвижен имот ОДУ бр. 184/03 од 22.09.2003 
година, сочинет од нотарот Снежана Видовска од 
Скопје, за обезбедување на побарување во висина од 
6.371.995,00 денари, заснован е залог над следниот 
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недвижен имот: деловен простор во Скопје, на ул. �50 
Дивизија�, на КП 390 дел 1, кој се состои од: зграда 1, 
влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 188 м2; 
зграда 4, влез 1, приземје, намена 00530, во површина 
од 39 м2; зграда 7, влез 1, мансарда, намена 00530, во 
површина од 250 м2; зграда 7, влез 1, приземје, намена 
00530, во површина од 269 м2; зграда 8, влез 1, призем-
је, намена 00530, во површина од 348 м2; зграда 14, 
влез 1, кат 1, намена 00530, во површина од 16м2; згра-
да 14, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 
16 м2; зграда 15, влез 1, приземје, намена 00530, во по-
вршина од 109м2; зграда 19, влез 1, приземје, намена 
00530, во површина од 179м2; зграда 27, влез 1, при-
земје, намена 00530, во површина од 140 м2 се во вкуп-
на површина од 1554 м2, заведен во Имотен лист број 
327 за КО Центар 2, издаден од ДЗГР-Сектор за премер 
и катастар Скопје, со право на користење на 57/97 иде-
ален дел од  градежно земјиште на КП 390 дел 1, на ул. 
�50 Дивизија�, во вкупна површина од 8732 м2, со но-
тарски акт-Договор за регистриран залог ОДУ бр. 
185/03 од 22.09.2003 година, сочинет од нотарот Сне-
жана Видовска од Скопје, за обезбедување на побару-
вање во висина од 437.114,37 УСА, во денарска про-
тиввредност, заснован е регистриран залог над цело-
купниот движен имот на заложниот должник.    (26234) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопстве-
ниците на граничните парцели со парцелата КП бр. 248 
нива, четврта класа во место викано �Банја� со површи-
на од вкупно 1321 м2 КО Глуво Бразда дека сопствени-
кот  на 3/6 идеален дел од наведената парцела Кајевски 
Војислав со живеалиште во с. Чучер, Скопје ја продава 
наведената парцела по цена од 200,00 денари по 1 м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (26236) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство и трговија на крзно и крзнени производи 
ДИМКО МИТРЕВ АД Велес, со следните карактери-
стики: зграда 1, која се состои од приземје, влез 1, во 
површина од 308 м2 која лежи на земјиште под зграда 
1, во површина од 329 м2 на КП 10059, план 048, скица 
090 во м.в. �Димко Најдов� за КО Велес, врз  кое за-
ложниот должник поседува право на користење на из-
градено градежно земјиште врз  кое постои зграда и 
зграда 7, која се состои од приземје, влез 1, во површи-
на од 42 м2, која лежи на земјиште под зграда 7, во по-
вршина од 50 м2, на КП 10059, план 048, скица 090, во 
м.в. �Димко Најдов� за КО Велес, врз кое заложниот 
должник поседува право на користење на изградено 
градежно земјиште врз кое постои зграда како и висока 
дрвена настрешница затворена од двете страни, а се ко-
ристи како отворен магацин за сушење на кожи која е 
во површина од 240 м2 кој имот е евидентиран во Имо-
тен лист број 2520 од 26.09.2003 година за КО Велес 
издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Ве-
лес, заснован е залог-хипотека од прв ред со нотарски 
акт изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес, 
под ОДУ број 256/03 како и над подвижниот имот 
сопственост на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес, кој се со-
стои од техничка опрема и тоа една машина за одма-
стување комплет со приклучна инсталација, произво-
дител: Bowe - Германија, тип: SI 100, година на произ-
водство 1980; една машина за одмастување комплет со 
приклучна инсталација, производител: Bowe - Герма-
нија, тип: SI 100, година на производство 1995; четири 
рототерми; производител Германија, тип-модел: КТ9-

950, година на производство 1997; осум вентилатори; 
производител Хрватска, тип-модел ABV 800, година на 
производство 1997,  и еден комплет разводни канали и 
носечка конструкција, година на производство 1997, 
заснован е залог со нотарски акт ОДУ  број 257/03 из-
готвен од нотарот Славјанка Андреева запишан во Цен-
тралниот регистар на РМ, Регистрационата канцеларија 
број 6 во Велес под  единствен деловоден идентифика-
ционен број 10620030000106 и двата во корист на залож-
ниот доверител Поштенска банка АД Скопје за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 
10.000.000,00 денари.          (26281)      

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог-хипотека со својс-
тво на извршна исправа, составен од нотарот Слободан 
Поповски под ОДУ бр. 351/2001 од 03.10.2001 година и 
анекс Договор ОДУ бр. 101/03 од 29.09.2003 година 
потврден од нотарот Соња Стојчева од Гевгелија,  
склучен помеѓу заложниот доверител ТУТУНСКА 
БАНКА а.д. Скопје и заложниот должник Акционер-
ското друштво за производство, трговија и угостителс-
тво ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД Валандово со седиште 
на ул. �Ленинова� бр. 1/8, Валандово, засновано е за-
ложно право врз недвижност-хипотека од прв ред сопс-
твеност на заложниот должник евидентирано во Посе-
довен лист 1495 како под објект на КП бр. 1477, план 
6, скица 22, во м.в. �Странец� со површина од 421  м2 
со право на сопственост на објектот и право на трајно 
користење на градежно земјиште кое служи за редовна 
употреба на објектот евидентирано како неплодно  на 
КП бр. 1477, план 6, скица 22, во м.в. �Странец� со по-
вршина  од 3400 м2 во КО Валандово.                  (26282)      

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог со својство на из-

вршна исправа, потврден под ОДУ број 236/03 од 
24.09.2003 година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевге-
лија, склучен помеѓу заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје, БДС 466549, и заложниот должник 
ДПТУ ГЕМА-ПЛАСТ-КМ Андон ДООЕЛ Гевгелија, 
со седиште на ул. �Индустриска� бб, Гевгелија, со БДС 
4804511, засновано е заложно право од прв ред за обез-
бедување на побарување во износ од 6.500.000,00 дена-
ри, над следните предмети: екструдер, тип F45; екстру-
дер, тип PSZ/63; екструдер, тип PSZ/90; екструдер, тип 
PSZ/125; екструдер, тип PSZ/100; влеча, тип 16/6; ма-
шина за челно заварување, тип P250B; глодалица фре-
за, тип GUK-1P. Стуб; шприц машина, тип 120G; 
шприц машина, тип 250G; шприц машина, тип 470G; 
стубна бушалица, производство KIKINDA; машина за 
челно заварување, тип DELTA 160; машина за баланси-
рање; дигалка, и машина за лепење гуми.            (26284) 

___________ 
 

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 
транспорт и трговија ДМ ПРЕЦИЗ ДОО Штип, со БДС 
5256992, хотел во населба Сретеново, Стар Дојран, на КП 
25/4, сопственост на должникот врз основа на Договор за 
купопродажба ОДУ број 333/02 од 20.09.2002 година, зас-
нован е залог со Договор за залог  (хипотека) од прв ред, 
потврден по ОДУ бр. 245/03 од 01.10.2003 година од но-
тарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложни-
от доверител Комерцијално Инвестициона банка АД Ку-
маново, со БДС 5027896, за обезбедување на парично по-
барување од 8.000.000,00 денари.                               (26286) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 313 
во м.в. �Горна Кошара� шума класа 6-та во површина 
од 2556 м2, КП бр. 314 во м.в. �Горна Кошара� пасиште 
класа 6-та во површина од 3854 м2 и КП бр. 2131 во 
м.в. �Свети Димитрија� нива класа 6-та во површина 
од 867 м2, сите по ПЛ бр. 256 за КО Ташмаруништа, 
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сопственост на Пауноски Боге од Струга, за вкупна 
продажна цена од 50.000,00 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 РМ� 
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 Сашо Ѓурчиноски  Струга, ул. �Пло-
штад на револуција� бб, Струга.                           (26293) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-

тура ливада во м.в. �Подрт� класа 5, на КП бр. 1072 во 
површина од 30563 м2 за КО Подвис, сопственост на 
Димоски Симеон од с. Подвис, Крушево, по цена од 
150.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

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

нотарот Соња Грца од Крушево, ул. �Илинденска� бб. 
                                                                            (26294) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт Договор за регистриран 

залог на подвижни предмети од прв ред, сочинет од но-
тарот Мерсим Положани, заведен под ОДУ бр. 159/03 од 
02.10.2003 година, заложниот должник Друштвото за 
производство, трговија и услуги БЕНИ ЕД-БД ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �АФЖ� бр. 74, 
МБР 5531004, има заложено подвижни предмети-делов-
на опрема, подробно опишана во нотарскиот акт и за-
писникот за опис и попис на заложени предмети, заве-
ден под УЗП 9726/03 од 02.10.2003 година, во полза на 
заложниот доверител �Инвест банка� АД Скопје, кој за-
лог е регистриран во Централниот регистар на Р. Маке-
донија-Заложен регистар Скопје, под единствен делово-
ден идентификационен број 10120030001216.      (26335) 

__________ 
 

Над недвижниот имот изграден на К.П. бр. 1813, 
КО Кисела Вода 2 и тоа: зграда 1, влез 001, кат МА, со 
површина од 886м2, зграда 1, влез 001, кат ПР, со повр-
шина од 1235м2, зграда 2, влез 001, кат ПР, со површи-
на од 551м2, зграда 3, влез 001, кат ПР, со вкупна повр-
шина од 357м2, зграда 4, влез 001, кат ПР, со површина 
од 914м2 или вкупна површина од 3943м2, со право на 
користење на изградено градежно земјиште врз кое по-
стои зграда, со вкупна површина од 8228м2, сопстве-
ност на заложниот должник Друштво за трговија на го-
лемо и мало ЛЕСНИНА увоз-извоз Леснина и Мит 
Корп ДОО Скопје, со седиште на ул. �3 Македонска 
ударна бригада� бб, Скопје, заснован е залог-хипотека 
врз гореопишаната недвижност врз основа на Договор за 
залог (хипотека) со својство на извршна исправа, соста-
вен од нотарот Весна Паунова од Скопје, под ОДУ бр. 
122/03 од 25.09.2003 година, во корист на заложниот до-
верител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 620.000,00 ЕУР.(26344) 

__________ 
 

Врз подвижните предмети-возила и опрема и тоа: пат-
ничко возило, марка Daewoo, тип Tico SL, број на шасија 
KLY3S11BDXC620628, број на мотор F8C935944, година 
на производство 1999, SK-487-IU; патничко возило, марка 
Daewoo, тип Tico SL, број на шасија 
KLY3S11BDXC620651, број на мотор F8C936105, година 
на производство 1999, со регистарска таблица SK-489-IU; 
патничко возило, марка Daewoo, тип Tico SL, број на ша-
сија KLY3S11BDX620663, број на мотор F8C936183, го-

дина на производство 1999, со регистарска таблица SK-
210-JJ; товарно возило, марка Daewoo, тип FSO Truck, 
број на шасија SUPB06EJLYN079341, броја на мотор 
10CUGХ6002628, година на производство 1999, со реги-
старска таблица SK-961-JI; патничко возило, џип, марка 
Kia Sportage, тип DHL 2.2 Dohc, број на шасија 
KNAJA5535S5-105541, броја на мотор 710938, година на 
производство 1995, со регистарска таблица SK-094-FP; 
товарно возило, марка Zastava, тип 83.12 AD, број на ша-
сија 81020009ЕО, број на мотор Z Fiat 804025229375263, 
година на производство 1986, регистарска таблица SK-
552-GN; патничко возило, марка Mercedes, тип 200C, бро-
ја на шасија WDB2020201F200946, броја на мотор 
111941-10-016059, година на производство 1994, реги-
старска таблица SK-128-FK; електричен вилушкар, марка 
Balkan Kar, тип Pegas, година на производство 1985; еле-
ктричен вилушкар, марка Balkan Kar, тип Pegas ЕB 355.1 
0630 т, година на производство 1984; електричен вилу-
шкар, марка Balkan Kar, тип Pegas EB 818.56, 1 т, година 
на производство 1988; дизел вилушкар, марка Indos, тип 
VAD 38/305x31,3 т, година на производство 1981; дизел 
вилушкар, марка Balkan Kar, тип DV 1792.45.20, 4.5 т, 
година на производство 1989; циркулар, количина 3, 
производство Robland, тип Z 3200, година на произ-
водство 2000, со систем за отпрашување, година на 
производство 1996, систем за отпрашување, година на 
производство 1999 и подвижен компресор, тип 2001, 
година на производство 1992; повеќевретена бушали-
ца-дипларица (со компресор), производител Vitap, тип 
Alfa 27, фабрички број 891658, година на производство 
1998; кант машина со собирач на струготини, произво-
дител Rapid, тип Cehisa EP-9, фабрички број 990, годи-
на на производство 1998; машина за дупчење, произво-
дител Minipres, тип BLUM, фабрички број 2332 ЕR, го-
дина на производство 1999; машина за кантирање, про-
изводител Hebrock GMBH, тип AKV 3005 DK, фабрич-
ки број 437, година на производство 2001; глодалка за 
спојници, производител HOFMAN, година на произ-
водство 1999; фреза глодалка, производител MINI 
MAH, тип Т40 I, година на производство 1996; цирку-
ларна пила, C 300, производител Mink, година на про-
изводство 1996; Абрихтер Дихт, производител SCM 
Italija, тип Mini mah FS 350, фабрички број ККО 18179, 
година на производство 1996; сите сопственост на за-
ложните должници Друштво за градежништво, тргови-
ја на големо и мало, увоз-извоз ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕ-
РИНГ, Леснина ДООЕЛ Скопје и Друштво за произ-
водство, промет и услуги на големо и мало увоз-извоз 
МИТ 1111, Мит Корп ДОО Скопје, двете друштва со 
седиште на ул. � 3-та Македонска ударна бригада� бб, 
Скопје, заснован е залог врз гореопишаните подвижни 
предмети, врз основа на Договор за невладетелски (ре-
гистриран) залог, со својство на извршна исправа, со-
ставен од нотарот Весна Паунова, заведен под ОДУ 
број 123/03 од 26.09.2003 година, кое заложно право е 
заведено под единствен идентификационен број 
10120030001205 од 01.10.2003  година, во Централниот 
регистар-Заложен регистар на РМ, во корист на залож-
ниот доверител Стопанска банка АД Скопје, заради 
обезбедување на парично побарување на заложниот до-
верител Стопанска банка АД Скопје, во износ од 
620.000,00 евра.                                                      (26346) 

__________ 
 

Над недвижниот имот, сопственост на Акционер-
ското друштво за промет, производство и услуги ФАЛ-
КО ФАСХИОН увоз-извоз Скопје, рег. бр. бдс. 
4057830, деловен простор-зграда во останато стопанс-
тво на ул. �Гоце Делчев� бб, зграда 1, влез 1, кат 1, че-
творособен, со површина од 1015м2; зграда 1, влез 1, 
мансарда, еднособен, со површина од 456м2; зграда 1, 
влез 1, приземје Т 2, лоѓии и балкони, двособни, со по-
вршина од 171м2; зграда 1, влез 1, приземје; зграда во 
останато стопанство, двособен, со површина од 764м2, 
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на К.П. бр. 9503/1, КО Центар 1 и зграда 1, влез 1, суте-
рен, деветособен, со површина од 883м2 или вкупно об-
јект со право на сопственост од вкупно 3289м2, на К.П. 
бр. 9503/1, КО Центар 1, според имотен лист бр. 40944, 
прилог на актот означен со спис �Е�, заснован е залог 
хипотека, ОДУ 312/03 од 03.10.2003 година, составен 
од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средс-
тво за обезбедување на подкредит во износ од 400.000 
евра, врз основа на Договорот за кредит бр. 71/2002 за 
користење на подкредит од МБПР за програмата за 
кредитирање мали и средни претпријатија од кредитна 
линија на KFW од 23.07.2002 година.        (26376) 

__________ 
 

Над подвижни предмети, сопственост на Радиоди-
фузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДООЕЛ Кавадарци, 
кои се заведени во Централниот регистар под бр. 
11420030000416, заснован е залог со нотарски акт, со 
својство на извршна исправа, кај нотарот Ристо Самар-
џиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 280/03 од 01.10.2003 
година, во корист на заложниот доверител-Совет за ра-
диодифузија Скопје, за обезбедување на паричен износ 
од 1.500.000,00 МКД, кое произлегува од Договорот за 
финансирање радио-телевизиска програма од јавен ин-
терес бр. 08-1910/1 од 27.08.2003 година.        (26352) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог, со својство на из-
вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Љубомир Доневски од Свети Николе, под 
ОДУ 149/03 од 22.09.2003 година, склучен помеѓу Ко-
мерцијална банка АД Скопје, кеј �Димитар Влахов� бр. 
4, како заложен доверител и Југотутун АД Свети Нико-
ле, ул. �Маршал Тито� бр. 73, како заложен должник е 
заснован залог на подвижни предмети во корист на Ко-
мерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување од 1.705.122,00 денари. 
Предмет на залогот се: тутун, тип Јака, класа 1/3, 

вонсезонски, количина 10.684 кгр, по цена од 143,64 
денари/кгр во износ од 1.534.649,76 денари; тутун, тип 
Јака, класа 3, количина 11.209 кгр, по цена од 91,27 де-
нари/кгр во износ од 1.023.045,43 денари. 
Напред наведените заложни предмети се евиденти-

рани во Записник за попис помеѓу странките УЗП бр. 
1235/03 од 22.09.2003 година.  
Движните предмети на залогот од овој нотарски акт 

се сопственост на заложниот должник и должникот Ју-
готутун АД Свети Николе, а се чуваат во магацините 
на заложниот должник.          (26354) 

__________ 
 

Над недвижниот имот: парцела број 5212/6, м.в. 
�Град�, под објект, со површина од 823м2, во КО Него-
тино; парцела број 5212/6, во м.в. �Град�, двор со повр-
шина од 1551м2, КО Неготино, сопственост на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЗДЕНКА Вла-
димир ДООЕЛ Неготино, е заснован залог, со нотарски 
акт-Договор за обезбедување на побарување, со реги-
стриран залог врз недвижен имот на нотарот Бинов Ге-
ло од Неготино, под ОДУ бр. 261/03 од 29.09.2003 го-
дина, во корист на заложниот доверител Извозна и кре-
дитна банка АД Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 5.000.000,00 денари.      (26355) 

__________ 
 

Над подвижните предмети: 350.000 литри наливно 
црно вино-Вранец, со минимум 11% алкохол, вкупна 
киселост 5-6 гр/л, испарлива киселина 0.50 мг/л, вку-
пен сулфур диоксид максимум 80 мг/л и слободен сул-
фур диоксид минимум 20 мг/л, од реколтата 2003 годи-
на, сопственост на Винарска визба ПОВАРДАРИЕ Не-
готино, е заснован залог со нотарски акт-Договор за за-
лог на подвижни предмети, на нотарот Бинов Гело од 
Неготино под ОДУ бр. 267/03 од 02.10.2003 година, во 

корист на заложниот доверител Фонд за земјоделие 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 10.000.000,00 денари.         (26356) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот, КО Горно Соње, К.П. 

бр. 1382, план 5, скица 6, м.в. �Мироец�, култура нива, 
класа 5, со површина од 1483м2, за цена од 4.449 ЕУР 
во денарска противвредност, евидентиран во ПЛ 648, 
сопственост на Петковски Симеон, со место на живее-
ње на бул. �АВНОЈ� бр. 104/4-13, Скопје. 
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 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство. 
Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, 

ул. �Наум Охридски� бр. 2, Скопје.         (26345) 
__________ 

 
Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 

вон, К.П. бр. 7964, план 015, скица 015, м.в. �Бунарче�, 
култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 5.484м2 
и КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 7967, план 015, скица 
015, м.в. �Бунарче�, култура лозје, класа 5, со вкупна 
површина од 2804м2, сопственост на Блажо Павлов од 
с. Крњево, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист 
бр. 690, издаден од Државниот завод за геодетски рабо-
ти-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена 
од 80.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (26369) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, нива построена 
на К.П. бр. 692/5 на м.в. �Падиште�, нива од 7-ма кла-
са, со површина од 600м2, заведена во ПЛ бр. 724 за 
КО Здуње, сопственост на Мазлами Џемаил Алим, од 
с. Здуње, Гостивар, за купопродажна цена од 
210.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

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

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, во Гостивар.          (26370) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 
парцела број 1338, во м.в. �Модра Чука�, градина со 
површина од 3057м2, сопственост на Јованов Блаже од 
Неготино, ул. �Илинденска� бр. 34, цена на продажба 
18.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (26372) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Дрен, парце-

ла број 437/1, м.в. �Дрен�, нива со површина од 7242м2, 
сопственост на Стојанов Ристо од Кавадарци, ул. �9 Бри-
гада� бр. 16, цена на продажба 30.750,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (26373) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Криволак, 

парцела број 122/2, м.в. �Крушата�, нива, со површина 
од 9928м2, парцела број 122/5, м.в. �Крушата�, нива, со 
површина од 9370м2, парцела број 124/1, м.в. �Круша-
та�, нива, со површина од 3898м2, сопственост на Мил-
ков Митре од Кавадарци, ул. �Мито Хаџи Василев� бр. 
32, цена на продажба 180.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (26374) 

__________ 
 
Такашманов Стојан бул. �Јане Сандански� бр. 60-

2/17, Скопје, продава земјоделски имот-нива КП 5912/6 
во место викано �Јурија� со површина од 425 м2 во 
план бр. 27 за КО Кучевиште. 
Лицата кои имаат првенствено право на купување 

се должни да се јават во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, а понудите 
да се достават кај нотарот Милена Карталова, бул. �Ја-
не Сандански� бр. 70-мезанин, Скопје.                (26468) 

___________ 
 
Со нотарски акт ОДУ бр. 178/03 од 03.10.2003 годи-

на, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, 
востановено е заложно право-регистриран залог врз 
следниот  подвижен  предмет: патничко моторно вози-
ло, марка MERCEDES BENZ, тип 210 D SPRINTER,  
бр. на шасија WDB9024721P943948,  бр. на мотор 
60298000281146, раб. зафатнина 2874, сила на мотор 75 
kw, година на производство 1999, со последен реги-
старски број SK-080-NB, сопственост на заложниот 
должник врз основа на сообраќајна дозвола МК 
0793328, издадена на 12.09.2003 година од ГУВР Скоп-
је, во корист на заложниот доверител Штедилница 
МОЖНОСТИ ДОО Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 10.000 ЕУР.               (26400) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт-Договор за невладетел-

ски рачен залог од прв ред  сочинет од страна на нота-
рот Нада Палиќ, Центар, Скопје под ОДУ бр. 206/03 од 
03.10.2003 година, склучен меѓу Тутунска банка АД 
Скопје како заложен доверител и Друштвото за гра-
дежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер 
Интрнешнл и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. �Бор-
ка Талески� бр. 24, Скопје како должник-заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети сопственост на 
должникот-заложниот должник, кое заложно право е 
заведено под единствен деловоден идентификационен 
број 10120030001219 од 06.10.2003 година во Централ-
ниот регистар на РМ- Регионална регистрациона кан-
целарија во Скопје број 1.                                      (26473) 

Врз основа на Договор за залог на подвижни пред-
мети, со својство на извршна исправа, составен во фор-
ма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисе-
ла Вода, Скопје, под ОДУ број 416/03 од 19 септември 
2003 година, склучен помеѓу АД РАДОБАНК-Скопје, 
со седиште на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 17 во Скопје, ка-
ко заложен доверител и Рудници и железарница ВА-
ЛАВНИЦА ЗА ЛЕНТИ Акционерско друштво за про-
изводство и промет со производи на црна металургија-
топловалани траки - Скопје, со седиште на ул. �16-та 
Македонска бригада� во Скопје, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право-регистриран залог од 
прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 23.09.2003 година со деловоден број 
10120030001147.                                                     (26521) 

___________ 
 
Врз основа на потврда (солемнизација) на Договор 

за засновање на регистриран невладетелски залог (со 
својство на извршна исправа) потврден од нотарот Ва-
сил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II ред број 
599/03 од 02.10.2003 година, склучен помеѓу �СТО-
ПАНСКА БАНКА� АД Скопје-филијала Охрид, со се-
диште на ул. �Ванчо Николески� бр. 3 во Охрид, како 
заложен доверител и Трговското друштво за произ-
водство и трговија �КОНЗУМ ФАРМ� Охрид ДООЕЛ 
со седиште на ул. �Даме Груев� бр. А 1/2 во Охрид ка-
ко должник-заложен должник, засновано е заложно 
право-невладетелски регистриран залог врз достасани 
побарувања од Фондот за здравство, по основ на Дого-
вор за купопродажба број 050/02 од 01.07.2002 година 
склучен помеѓу �Конзум Фарм� ДООЕЛ Охрид во 
својство на продавач и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија во својство на купувач, Анекс 1 
број 051/02 од 01.07.2003 година и фактура број 11-
1/174 од 14.03.2003 година во вкупен износ од 
14.917.245,00 денари, кое заложно право е регистрира-
но во Централниот регистар на ден 02.10.2003 година 
со деловоден број 10320030000126, а за обезбедување 
на Договор за издавање гаранција за учество на лици-
тација бр. 09-1766 од 02.10.2003 година на износ од 
7.000.000,00 денари.                                               (26534) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог на побарување, за-

веден под единствен деловоден идентификационен 
број на документот 10120030001218 при Централниот 
регистар-регистар на залог на подвижни предмети и 
права, сопственост на заложниот должник Друштво за 
трговија, производство и услуги ГРАФИТИ Касим ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со нотарски акт-Договор 
за обезбедување на парично побарување со засновање 
на регистриран залог на побарување ОДУ 459/3 од 
03.10.2003 година, воспоставен кај нотарот Мери Весо-
ва со службено седиште во Скопје, Општина Ѓорче Пе-
тров, во корист на заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 79.000,00 ЕУР.                           (26555) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште нива лоцирана на 
КП бр. 4/1 за КО Д. Лакочереј, во м.в. �Дрење� со повр-
шина од 1910 м2 за цена од 80,00 денари по 1 м2, сопс-
твеност на Мангов Наум од Охрид, ул. �К. Абраш� бр. 7. 
Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи 

чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за при-
фаќање на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Македон-
ски просветители� бр. 8 (мезанин).                      (26548) 
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Се продава  земјоделско земјиште: КО Глишиќ, КП 

бр. 966, план 004, скица 007, викано место �Оградите�  
катастарска култура -14100 лозје, класа 4, со вкупна 
површина од 3.673 м2 сопственост на Ристо Пецов од 
Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 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.                                                               (26550) 

___________ 
 
Ѓуровски Љупчо од Скопје, ул. �Радика-1� бр. 9/4-3 

и Мишиќ Светлана од Скопје, ул. �Пелистерска� бр. 5/2-
7, продаваат земјоделско земјиште,  како сосопственици 
на земјоделското земјиште: култура- пасиште, класа 3-
та, со површина од 525 м2 на КП број 150, план 002, ски-
ца 005, в.м. �Ливади�; култура- нива, класа 5-та, со повр-
шина од 1481 м2 на КП број 485, план 003, скица 012, во 
в.м. �Село�; култура- нива, 5-та,   бонитетна класа, во 
површина од 1164 м2 на КП број 489, план 005, скица 
012, во в.м. �Нерезиште�;култура- нива, 6-та бонитетна 
класа, во површина од 3995 м2 на КП број 503, план 005, 
скица 012, во в.м. �Нерезиште�; култура- нива, 5-та бо-
нитетна класа, во површина од 1202 м2 на КП број 1112, 
план 005, скица 012, во в.м. �Гробиште� и култура- нива, 
6-та бонитетна класа, во површина од 759 м2 на КП број 
1127, план 006, скица 012, во в.м. �Гробиште�, запишани 
во Имотен лист број 97 за КО Рудник, за купопродажна 
цена од 100.000,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат 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 Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување.                       (26552) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Боцевски Боривој и Стефановски Ангеле од Скопје, за-
ведено во Поседовен лист бр. 1496, за КО Драчево и 
тоа: КП 6029/2, план 4, скица 9, во м.в. �Село� култура 
нива, класа 5, со површина од 224 м2. 
Предметната недвижност се продава за вкупна ку-

попродажна цена од 100 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Р.Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (26502) 

___________ 
 
Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот во 

Скопје, кој се наоѓа во КО Волково на КП 45/6, план 1, на 
в.м. �Цуцулести Камен�, нива од 7-ма класа со вкупна по-
вршина од 1.675 м2, евидентирано во ПЛ број 667 за КО 
Волково како сосопственост на продавачот Ратка Трајано-
ска од Скопје, за продажна цена од 120.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-

твено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. �Ѓорче Пе-
тров� бр. 22.                                                             (26533) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива во вкупна површи-

на од 508 м2, класа 7, кој имот лежи на К.П. 3199/1, 
план 11, скица 23, КО Кучково, м.в. �Бресличинја�, 
сопственост на Петковски Борис од Скопје, кој имот е 
евидентиран во Поседовен лист 590 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи � Сектор за премер и ка-
тастар � Скопје за вкупна купопродажна цена од 
55.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште гранични 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 прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18. 
                                                                                (26607) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива во вкупна површина 

од 1803 м2, класа 4, кој имот лежи на К.П. 477, план 3, 
скица 6, КО Сарај, м.в. �Шајница�, сопственост на Исма-
ил Азири од Скопје, кој имот е евидентиран во Поседо-
вен лист издаден од Државен завод за геодетски работи 
� Сектор за премер и катастар � Скопје за вкупна купо-
продажна цена од 180.300,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште гранични 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 прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18. 
                                                                                (26608) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот: два идеални дела по 

300/1265 м2 од К.П. 5212 во м.в. �Цандо Кузманов� ката-
старска култура 17000 во вкупна површина од 1265 м2 
заведен во Имотен лист бр. 1521 за КО Росоман издаден 
од ДЗГР � Одделение за премер и катастар Кавадарци, 
сопственост на продавачот Маневски Велин Трајче од с. 
Росоман, ул. �Ц. Кузманов� бр. 14 за купопродажна цена 
од 10.000,00 денари по идеален дел. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите чие што земјиште граничи со земјиште-
то што се продава и кои имаат првенствено право на ку-
пување, 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 изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                        (26616) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

Цветковски Трипун и Кечовски Трајче, Скопје, заведен 
во Поседовен лист бр. 162, за К.О. Д. Лисиче и тоа: 
К.П.1529, пл. 6, в.м. �Керимово�, култура нива, кл. 2, по-
вршина 3786 м2. Предметната недвижност се продава за 
вкупна купопродажна цена од 100 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Сл. весник на Р.М.� писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.            (26652) 

___________ 
 

На 3.10.2003 година кај нотарот Јован Стојчев од 
Радовиш е склучен Договор за залог ОДУ бр. 159/2003 
помеѓу: Стопанска банка АД Скопје, �Градежно тргов-
ско друштво Бетон Радовиш АД Радовиш, ул. �Маршал 
Тито� бр. 79 и Друштвото за услуги, градежништво Бе-
тон ГТД ДООЕЛ Радовиш, ул. �Маршал Тито� бр. 79. 
Заради обезбедување на побарувањето на Стопан-

ска банка АД Скопје наспрема должникот Бетон ГТД 
ДООЕЛ Радовиш кое произлегува од Договорот за пре-
земање на долг во износ од 5.500.000,00 МКД, Бетон 
ГТД ДООЕЛ Радовиш го заложува следниот недвижен 
имот и тоа: Управно деловна зграда на ул. �Маршал 
Тито� бр. 79 во Радовиш, Штип се состои од приземје 
со кат, на приземје со површина од 50,41м2 (гаража) и 
деловен простор на кат со површина од 212,14 м2 (од-
носно нето корисна површина од 264,30 м2).      (26850) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Катланово, на К.П. 1452/1, на 
м.в. �Плужина� нива 4 класа во површина од 570 м2, на 
К.П. 1452/7 на м.в. �Плужина� нива во површина од 86 
м2 на која е сопственик Петровски Драгослав, за цена 
од 300,00 денари за м2. 
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, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.         (26768) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Јурумлери, на К.П. 331, на 
м.в. �Кочминово� и тоа овошна градина во површина 
од 7991 м2 и нива 3, класа во површина од 7990 м2, на 
која е сопственик на 3/6 идеален дел, сопственост на 
Кочманов Асен, за цена од 300,00 денари за м2. 
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, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.         (26769) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Крстевски Зоран од Скопје, заведен во Поседовен лист 
бр. 1241, за КО Драчево, К.П. 4430, план 8, скица 19, 
м.в. �Локва�, култура нива, класа 6, површина 877 м2, 
предметната недвижност се продава за вкупна купо-
продажна цена од 100 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување, и лица чие земјиште  граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� писмено да се изјаснат за прифаќањето. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                      (26778) 

Се продава недвижен имот � овошна градина, 4-та 
класа со вкупна површина од 2.731 м2, што се наоѓа на 
К.П. 665/5, м.в. �Гробишта�, евидентирана во Поседо-
вен лист бр. 311 за КО Орешани, сопственост на Сло-
бодан Чочковски од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

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

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

во нотарската канцеларијата  на нотар Снежана Сар-
џовска од Скопје, на ул.�Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).          (26879) 

___________ 
 
Се продаваат: 34/45 од култура нива, чија вкупна 

површина изнесува 1697м2, на К.П. бр. 8536, м.в. �ул. 
23�, класа 3, за КО Битола, сопственост на Илкановска 
Мара од Битола, ул. �Сотир Брбевски� бр. 37. 
Наведените недвижности се продаваат за цена од 

409.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците на наведената нед-

вижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат 
правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.         (26754) 

__________ 
 
Се продава идеален дел од недвижен имот за КО 

Битола, во ИЛ бр. 9049, К.П. бр. 18526 на м.в. �Буков-
ски Мост�, катастарска култура 14000-лозје, класа 2, со 
површина од 1000м2, чија вкупна површина изнесува 
3495м2, сопственост на една половина идеални делови 
од вкупната површина на Катарина Николовска Канин-
ска од Битола, ул. �Климент Охридски� бр. 21/15, за 
вкупна купопродажна цена од 290.000,00 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 РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.         (26755) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
К.П. бр. 729, м.в. �Панџуриште�, класа 4, со површина 
од 4115м2 и лозје на К.П. бр. 730, м.в. �Панџуриште�, 
класа 4, со површина од 1225м2, по Имотен лист бр. 90, 
КО Дебриште за цена од 70.000,00 денари, сопственост 
на Богдан Темелков од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат 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.               (26757) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 

К.П. бр. 10013, м.в. �Оградите�, класа 1, со површина 
од 1432м2, по Имотен лист бр. 12030, КО Кавадарци 2, 
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за цена од 200.000,00 денари, сопственост  на Тоде Са-
калиев од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат 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.        (26758) 

__________ 
 
Над недвижниот имот, сопственост на Друштвото за 

производство, промет и услуги ЈУГОТЕКС Сузана и 
други експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �50 Ди-
визија�, кој се состои од недвижност-деловен простор во 
КО Карпош, на К.П. бр. 1188, дел 1, зграда број 3, влез 1, 
кат ПР, стан 009, намена 00570, на бул. �Партизански 
одреди� бр. 80, собност 001, со површина од 32м2, запи-
шан на Имотен лист бр. 29552, издаден од Државниот 
завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар 
Скопје, е заснован залог со нотарски, акт ОДУ бр. 62/03 
од 06.10.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 18.900 ЕУР.        (26600) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог на под-

вижни предмети, потврден од Ружа Костовска, заменик 
на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под 
ОДУ бр. 372/03 од 01.10.2003 година, заложниот долж-
ник Друштво за туризам, угостителство, сообраќај и 
услуги ОРФЕЈ 1 Снежана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 2, МБ4987136 има 
заложено подвижен предмет-возило, подробно опиша-
но во приватната исправа во полза на заложниот дове-
рител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на Р. Македонија-За-
ложен регистар Скопје.                                          (26723) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог на подвижни и не-
подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Чедо 
Иванов од Кочани, под ОДУ 273/03 од 02.10.2003 годи-
на, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје и ЈТД 
МЕРКАТОР Зија Рушенов и други за производство, тр-
говија на големо и мало увоз-извоз Кочани, ул. �Ста-
мен Манов� бр. 36, Кочани, како заложен должник, 
засновано е заложно право од прв ред врз недвижност-
дел од производствен погон со административен дел во 
индустриска зона во Кочани, во м.в. �Белски Дол�, 
К.П. бр. 16743, дел 3, зграда 1, влез 2, кат мансарда, 
519м2 и мансарда 7м2, заведено во Имотен лист бр. 
12973 за КО Кочани.                                               (26739) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 434/03 од 29 септември 2003 го-
дина, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, 
како заложен доверител и Трговското друштво за про-
изводство, трговија, транспорт и услуги В.А.Т.-
ТРАНСПОРТ Атанас Влашев ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на ул. �840� бр. 16 во Скопје, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право-регистриран залог од 
прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 30.09.2003 година со деловоден број 
10120030001199.                                                     (26790) 

Врз основа на Анекс кон Договор за регистриран 
залог врз подвижни предмети, со својство на извршна 
исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 
447/03 од 6 октомври 2003 година, склучен меѓу СТО-
ПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и 
Друштвото за производство, транспорт, трговија и ус-
луги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. �Благоја Стевковски� бб во Скопје, како заложен 
должник, запишана е промена во заснованото заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, која промена е реги-
стрирана во Централниот регистар на 06.10.2003 годи-
на со деловоден број 10120030001221.                 (26792) 

___________ 
 
Врз основа на Анекс кон Договор за хипотека, со 

својство на извршна исправа, составен во форма на но-
тарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 446/03 од 6 октомври 2003 годи-
на, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 7 во Скопје, како за-
ложен доверител и Друштвото за производство, транс-
порт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Благоја Стевковски� бб во 
Скопје, како заложен должник, извршена е промена на 
вредноста на обезбеденото побарување во заснованото 
заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот 
на заложниот должник и тоа: деловен објект на ул. 
�Благоја Стефковски� бб во нас. Маџари, изграден на 
КП број 4/3 и на КП број 12949/15 во КО Маџари, м.в. 
�Шут Брест� врз основа на Услови за градба број 07-
1309/3 од 20.09.1999 година издадени од Министерс-
твото за урбанизам и градежништво - Подрачна едини-
ца Гази Баба -Скопје, заверен Главен проект со тех. 
број 31/99-3 од 03.2000 година, Одобрение за градење 
број 07-475/2 од 19.07.2000 година издадено од Мини-
стерството за  урбанизам и градежништво - Подрачна 
единица Гази Баба-Скопје, за доградба на погон за пре-
работка на земјоделски производи, со површина по 
проект: подрум од 205,76 м2, приземје од 187,38 м2 и 
кат од 188,90 м2 или со вкупна површина од 582,04 м2 и 
со изградена површина на лице место: подрум со повр-
шина од 239 м2 во кој е сместен магацински простор со 
котлара, приземје со површина од 239 м2 во кое е сме-
стен дисконт со површина од 130 м2 и  администрати-
вен простор со санитарен чвор и кат со површина од 
239 м2 во кој се сместени канцеларии со сала за соста-
ноци, со земјиште под објектот и околу објектот кое 
служи за редовна употреба на објектот.               (26795) 

___________ 
 
Со нотарски акт ОДУ бр. 183/03 од 07.10.2003 годи-

на (како Анекс на ОДУ бр. 175/00 од 07.09.2000 годи-
на, ОДУ бр. 38/02 од 15.02.2002 година, ОДУ бр. 38/02 
од 15.02.2002 година) изготвени од нотарот Љубица 
Моловска од Скопје, зголемен е износот на обезбеде-
ното парично побарување врз веќе востановеното за-
ложно право-хипотека врз следните недвижности: де-
ловен простор во Имотен лист број 27115 за КО Кар-
пош, КП 6103, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на згра-
да 00570, со вкупна површина од 727 м2; деловен про-
стор во Имотен лист број 9401 за КО Центар 1, КП 
12026, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, 
со вкупна површина од 63 м2, КП 12026, зграда 1, влез 
1, кат ПР, намена на зграда 00570, со површина од 
67м2,  КП 12026, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на 
зграда 00570, со површина од 94м2, односно вкупна по-
вршина од 224 м2 со проценета вредност од 672.000,00 
ЕУР, во корист на заложниот доверител Тутунска бан-
ка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување 
во износ од 700.000,00 ЕУР.               (26861) 
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Над недвижниот имот сопственост на ДПТУ ПРВИ 

ПАРТИЗАН ДООЕЛ увоз-извоз с. Турново, Босилово, 
кој се состои од: деловен објект (магацин со админи-
стративни простории), КП бр. 1148, зграда 5, влез 1, 
кат-приземје, стан број 1, м.в. �Турново� 36, со корисна 
површина од 728 м2, запишано на Имотен лист број 691 
за КО Турново и 2/3 идеален дел од: двор КП бр. 1148, 
план 004, скица 013, м.в. �Лаштово� со површина од 
3108 м2; земјиште под зграда КП бр. 1148, зграда 1, 
план 004, скица 013, м.в. �Лаштово� со површина од 84 
м2; земјиште под помошна зграда КП бр. 1148, зграда 
2, план 004, скица 013, м.в. �Лаштово� со површина од 
57 м2; земјиште под помошна зграда КП бр. 1148, згра-
да 3, план 004, скица 013, м.в. �Лаштово� со површина 
од 43 м2; земјиште под помошна зграда КП бр. 1148, 
зграда 4, план 004, скица 013, м.в. �Лаштово� со повр-
шина од 46 м2; земјиште под зграда КП бр. 1148, зграда 
5, план 004, скица 013, м.в. �Лаштово� со површина од 
751 м2 во КО Турново, запишано во Имотен лист број 
658, деловна зграда вон стопанство, КП бр. 1803, згра-
да 1, кат-приземје, м.в. �Бул. М.Тито� 20, со корисна 
површина од 91 м2 во  КО Струмица, запишано во 
Имотен лист број 13253, згради во останато стопанс-
тво, КП бр. 1728/1, зграда 1, кат-приземје, м.в. �Лени-
нова� со корисна површина од 40 м2; зграда во остана-
то стопанство, КП бр. 1678, зграда 1 кат-01, м.в. 
�М.Тито бр. 2� со корисна површина од 323 м2; помош-
ни простории КП бр. 1678, зграда 1, кат-приземје, м.в. 
�М. Тито бр. 2� со корисна површина од 15 м2; зграда 
во останато стопанство КП бр. 1683/1, зграда 1, кат-
приземје, м.в. �М.Тито бр. 2� со корисна површина од 
57 м2, сето во  КО Струмица, запишано во Имотен лист 
број 11822, и подвижните предмети и тоа: моторно во-
зило со следните технички карактеристики - вид-пат-
ничко, марка - BMW, тип 750 IAL E 38 M73, со број на 
шасија - W BAGJ0106ODG51068, број на мотор - 
60402207, една витрина за колонијал 302 ЦМ, една ви-
трина за колонијал 252 ЦМ, една витрина за колонијал 
352 ЦМ, четири разладни фрижидери за минус 20 сте-
пени, една вертикална витрина, две госе спојки, засно-
ван е залог со Договор за засновање на договорен залог 
(со својство на извршна исправа) од нотарот Соња Бо-
жинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 190/03 од 
06.10.2003 година, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 600.000,00 ЕУР.                         (26930) 

___________ 
  

Врз основа на Договор за регистриран залог на под-
вижни предмети потврден Ружа Костовска заменик на 
нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ 
бр. 378/03 од 08.10.2003 година, заложниот должник 
Друштво за меѓународна и внатрешна трговија ЕУ-
РОТРЕЈД Ефтим и други ДОО увоз-извоз Скопје, со 
седиште Градски ѕид III локал 12, МВ 4122640 има за-
ложено подвижни предмети, подробно опишани во 
приватната исправа во полза на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистри-
ран во Централниот регистар на Р. Македонија- Зало-
жен регистар Скопје.                                              (26992) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште: 16/92 идеален 

дел од КО Кавадарци 1 (вон), КП бр. 5589,  дел 3, план 
010, скица 010, место викано �Доловица� култура - лоз-
је, класа 4, со вкупна површина од 2.310 м2 сопстве-
ност односно сосопственост на Душко Тасе Младенов 
од с. Крњево, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист 
бр. 40 издаден од Државниот завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-

донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 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.                                                               (27008) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 

КП 4255/2, во м.в. �Арапов Кладенец�, лозје класа 3, во 
површина од 481 м2 заведено во Имотен лист бр. 19575 
за КО Куманово, сопственост на Цеков Илија од Кума-
ново, за купопродажна цена од 180 денари по м2. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

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

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.                                                     (27009) 
_______________________________________________ 
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Скопје.                                                                   (26895) 
Пасош бр. 1199643 на име Беса Џафери, ул. "105" бр. 

23, Тетово.                                                       (26338) 
Пасош бр. 1332189/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Асим  Емини, с. Матејче, Куманово.             (26909) 
Пасош бр.1710230 издаден од СВР-Скопје на име 
Зекир Алмадет, ул. "Метохиска" бр.22-б, Скопје. 

Пасош бр. 1437921 на име Петрески Диле, ул. 
"Истарска" бр. 26, Прилеп.                      (26937) 
Пасош бр. 1594634 на име Абази Шпреса, Кичево. 
Пасош бр. 1492904 на име Полиси Ментор, Струга.    
Пасош бр. 1543939 на име Нусретка Арифоска, 
Дебар.                                                                       (26943) 
Пасош бр. 1825049 издаден од СВР-Тетово на име 
Мема Ермира, ул. "107" бр.15-а, Тетово.       (26975) 
Пасош бр. 1809631/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Перихан Јашар, ул. "7-ми Јули" бр. 60, Скопје. 
Пасош бр. 1853010/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Алиу Наџми, с. Батинци, Скопје.           (26985) 
Пасош бр. 1835379 на име Трајкова Невенка, ул. 

"Делчевска" бр. 12, Штип.                       (26998) 
Пасош бр. 1696639/02 издаден од СВР-Велес на име 
Абдиов Ферадин, с. Г. Јаболчиште, Велес. 
Пасош бр. 1106701/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Вели Самир, ул. "Нов Живот" бр. 1, Скопје. 
Пасош бр. 1328023/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Саљи Арбен, ул. "Вуковарска" бр. 3/1-21, Скопје. 
Пасош бр. 1133315 издаден од СВР-Гостивар на име 
Нухи Хебиби, с. Лакавица, Гостивар.            (27052) 
Чекови од тековна сметка бр. 1798972 од бр. 970171 
до бр. 970182 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димеска Зора, Скопје.          (26302) 
Чекови од тековна сметка бр. 13382-85 со бр. 1589369 
и бр. 1589370 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Бранкица Гавриќ, Скопје.        (26307) 
Чекови од тековна сметка бр. 80710-0003152246: од 
бр. 0008005789408 до бр. 0008005789411 и од бр. 0008-
006876055 до бр. 0008006876074 издадени од Сто-
панска банка ад Скопје-Филијала Пробиштип на име 
Слободан Николовски, ул. "Џемал Биједиќ" бр. 15/115, 
Штип.                                                       (26208) 
Чекови од тековна сметка бр. 6665530 од бр. 5919404 
до бр. 5919413 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димитров Константин, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 14587247 од бр. 5799-

747 до бр. 5799758, од бр. 5863033 до бр. 5863045, од 
бр. 6201337 до бр. 6201344, од бр. 6237381 до бр. 6237-
387, од бр. 6266462 до бр. 6266465, од бр. 5929134 до 
бр. 5929143 и од бр. 6091023 до бр. 6091027 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Филиповиќ 
Даринко, Скопје.                         (26557) 
Чекови од тековна сметка бр. 13404-76 од бр. 1553-

580 до бр. 1553583 издаден-а од Македонска банка АД 
Скопје на име Лилјана Соколовска, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 12011429 со бр. 400-

5020219, 4005020220 и бр. 4005020221 на име Томис-
лав Секуловски, "Иво Лола Рибар" 96/1/1, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 17275805 со бр. 0032-

000033556 и бр. 0032000033557 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ѓоревски Зоран, ул. 
"Романовска" бр. 4, Куманово.           (25804) 
Чекови од тековна сметка бр. 16841215 од бр. 6329-

451 до бр. 6329459 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Зенговски Стојче, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 4369134 со бр. 1115175 
и бр. 1115176 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Костески Петре, Скопје.          (26910) 
Чекови од тековна сметка бр. 167331/23 од бр. 

0828000093552 до бр. 0828000093555 и 0828000083744  
издадени од Комерцијална банка на име Крсте Сазде-
ски, с. Ерџелија, Св. Николе.                       (26967) 
Чековна картичка бр. 00155008 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Охрид на име Мојсовска 
Светлана, Охрид.                                     (26797) 
Работна книшка на име Костовски Иванчо, Скопје.   
Работна книшка на име Крстевски Горан, Битола. 
Работна книшка на име Рушити Шабан, ул. "Крушев-
ска" бр. 7, Кичево.                                     (26310) 
Работна книшка на име Алексовска Лиде, Крива 
Паланка.                                                     (26312) 
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Работна книшка на име Ружди Таиров, ул. "М. Бе-
карски" бр. 50, Кочани.                           (26313) 
Работна книшка на име Усаин Шамкаров, Скопје. 
Работна книшка на име Атанасовски Ѓорѓи, Скопје. 
Работна книшка на име Милошески Пецо, с. М. 
Коњари, Прилеп.                                       (26326) 
Работна книшка на име Мицеска Трајана, ул. "Б. 
Николоски" бр. 2, Прилеп.                       (26328) 
Работна книшка на име Петрит Алим, Охрид. 
Работна книшка на име Рамадан Јусуф, Скопје. 
Работна книшка на име Ибуш Сабедини, Скопје. 
Работна книшка на име Доцка Даниловска, Скопје.    
Работна книшка на име Јовановски Драги, Скопје.  
Работна книшка на име Муарем Нејаз, Скопје.  
Работна книшка на име Амети Амети, с. Брест, 
Скопје.                                                                    (26391) 
Работна книшка на име Петров Глигорије, Скопје.    
Работна книшка на име Петров Сашо, Скопје.  
Работна книшка на име Мишевска Маргарита, ул. 

"Октомвриска револуција" бр. 5, Куманово.        (26404) 
Работна книшка на име Бугариновска Павлинка, 
Берово.                                                                    (26405) 
Работна книшка на име Василева Валентина, ул. 

"Марксова" бр. 27/2-15, Велес.                       (26421) 
Работна книшка на име Фератоски Мевлудин, с. 
Десово, Прилеп.                                       (26423) 
Работна книшка на име Скендер Ејупов, Скопје. 
Работна книшка на име Гаврилоски Милутин, с. 
Беловиште, Тетово.                                     (26427) 
Работна книшка на име Спасовска Соња, Скопје. 
Работна книшка на име Ивановски Бошко, ул. "В. 
Влаховиќ" бр. 25/6, Скопје.                                   (26601) 
Работна книшка на име Велковски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Зулфи Бакиу, с. Рашче, 
Скопје.                                                                    (26609) 
Работна книшка на име Мехмеди Аљими, ул. "П. 
Стојановски" бр. 4, Куманово.                      (26619) 
Работна книшка на име Ресмије Зулбеари, с. Вак-
синце, Куманово.                                       (26621) 
Работна книшка на име Абази Ханифе, Скопје.                                      Свидетелство на име Ангелов Кирчо,Штип.    (26322) 
Работна книшка на име Николоска Горица, с. Па-
шино Рувци, Прилеп.                                     (26627) 
Работна книшка на име Боби Тенев, ул. "В. Ико-
номов" бр. 11, Штип.                                     (26630) 
Работна книшка на име Апостолова Билјана, 
Радовиш.                                                     (26634) 
Работна книшка на име Матова Дафина, Охрид. 
Работна книшка на име Гилимсере Јахји, с. Палатица, 
Тетово.                                                    (26641) 
Работна книшка на име Илиевски Скендим, с. Ср-
бица, Кичево.                                                     (26697) 
Работна книшка на име Ипчески Иса, с. Србица, 
Кичево.                                                        (26698) 
Работна книшка на име Стојковска Валентина, ул. 

"Максим Горки" 2-8, Битола.                      (26732) 
Работна книшка на име Бобан Крстевски, Скопје. 
Работна книшка на име Спасовска Јулијана, Скопје. 
Работна книшка на име Рајковски Ванчо, Скопје. 
Работна книшка на име Афијет Положани, Струга.    
Работна книшка на име Петковска Анета, ул. 

"Струшка" бр. 36 А, Битола.                       (26781) 
Работна книшка на име Зоран Ангелов, Гевгелија.   
Работна книшка на име Ичмет Леши, Струга. 
Работна книшка на име Костадинов Методи, Кочани. 
Работна книшка на име Раде Митрев, ул. "Удар-
ничка" бр. 5, Кочани.                                     (26791) 
Работна книшка на име Деспотовски Слаѓан, 
Куманово.                                                     (26801) 
Работна книшка на име Цветан Миатевски, с. 
Клечовце, Куманово.                                              (26804) 
Работна книшка на име Стојменов Драгомир, ул. 

"Македонија" бр. 16/1, Куманово.           (26807) 
Работна книшка на име Стојна Димова, ул. "Б. Ѓорев" 
бр. 22, Велес.                                        (26815) 

Работна книшка на име Виолета Јанеска Шиклеска, 
Прилеп.                                                      (26820) 
Работна книшка на име Панчуров Христо, ул. "Св. 
Марковиќ" бр. 45, Струмица.         (26824) 
Работна книшка на име Атинез Мухаремовиќ, 
Скопје.                                                                   (26834) 
Работна книшка на име Беким Дарлишта, Скопје. 
Работна книшка на име Раиф Сакип, Скопје. 
Работна книшка на име Благој Танев, Скопје. 
Работна книшка на име Александар Ристовски, 
Скопје.                                                                    (26897) 
Работна книшка на име Недев Тони, Скопје.    (26898) 
Работна книшка на име Трајанка Јованова, Скопје.     
Работна книшка на име Марјан Огњановски, с. 
Станица Зелениково, Скопје.                      (26906) 
Работна книшка на име Костовски Драган, Охрид.  
Работна книшка на име Андрејева Тања, Скопје. 
Работна книшка на име Влатко Митров, с. Нивичани, 
Кочани.                                                         (26931) 
Работна книшка на име Бонев Трајан, с. Прибачево, 
Кочани.                                                         (26932) 
Работна книшка на име Пашов Алил, с. Дорфулија, 
Св. Николе.                                                    (26934) 
Работна книшка на име Шефик Дураки, с. Арачи-
ново, Скопје.                                                    (26976) 
Работна книшка на име Шилев Александар, Скопје. 
Воена книшка на име Алими Џелал, с. Глумово, 
Скопје.                                                                    (26528) 
Воена книшка бр. 078441 на име Џеваир Бајрами, 
Дебар.                                                                   (26617) 
Воена книшка на име Јанкулов Емин, с. Коџалија, 
Радовиш.                                                      (26631) 
Воена книшка на име Џуџевиќ Един,Скопје.(26891) 
Воена книшка на име Димов Горан, Скопје.    (26974) 
Свидетелство на име Адеми Лулзим,Тетово.   (26311) 
Свидетелство на име Слаѓана Радова, с. Мородвис, 
Кочани.                                                       (26315) 
Свидетелство од 8 одделение на име Димова Дафин-
ка, с. Горобинци, Св. Николе.         (26321) 

Свидетелство од 8 одделение на име Стојаноска 
Емилија, с. Дебреште, Прилеп.                      (26325) 
Свидетелство од 7 одделение на име Муамет Усеини, 
с. Теново, Тетово.                        (26330) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов 
Сашко, Делчево.                                        (26406) 
Свидетелство на име Иванова Павлина, Делчево.  
Свидетелство на име Ристоски Борис, Гостивар. 
Свидетелство на име Инис Имани, Тетово.      (26409) 
Свидетелство од 8 одделение на име Делчо Гоцевски, 
с. Саса, Мак. Каменица.                          (26410) 
Свидетелство на име Нешкова Марија, Кочани. 
Свидетелство на име Билеска Атиџе,Велес.     (26418) 
Свидетелство од 8 одделение на име Реџије Абдија, 
Тетово.                                                        (26429) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рашит Османи, 
с. Ларце, Тетово.                                       (26430) 
Свидетелство од 8 одделение на име Агим Мурте-
зани, с. Ново Село бр. 1, Тетово.                      (26431) 
Свидетелство од 1 и 2 година на име Кесеф Жозе-
фина, с. Стојаково, Гевгелија.                      (26435) 
Свидетелство и диплома за завршена гимназија на 
име Жана Богданоска, Мак. Брод.           (26451) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јашаровска 
Телфије, с. Лопате, Куманово.                      (26618) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Ивана 
Станишковска, ул. "Ј. Сандански" бр. 23, Кочани.  
Свидетелство на име Рами Таировски, с. Бузалково, 
Велес.                                                       (26636) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ  "К. 
Волнароски" на име Маркоска Мимоза, с. Лознани, 
Битола.                                                                    (26637) 
Свидетелство од 4 одделение на име Алиоска Лирије, 
с. Лажани, Прилеп.                        (26639) 
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Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сехаре 
Селмани, с. Нереште, Тетово.         (26643) 
Свидетелство на име Николова Биљана, ул. "Орце 
Николов" 17, Кратово.                        (26731) 
Свидетелство од 8 одделение на име Реџепи Ридван, 
с. Отља, Куманово.                        (26783) 
Свидетелство од 8 одделение на име Незири Шемси, 
с. Отља, Куманово.                        (26784) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Рилиндја" на име Љуљзим Авдили, с. Ваксинце, 
Куманово.                                                    (26785) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од имназијата "Зеф Љуш Марку" на име Шеке-
ровски Марко, Скопје.                        (26805) 
Свидетелство од 5 одделение на име Амедоска Ати-
џе, с. Канатларци, Прилеп.                      (26817) 
Свидетелство на име Ристески Миодраг, с. Сараќино, 
Тетово.                                                      (26822) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25 -ти 
Мај"-Скопје на име Идриз Фетахи, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                                    (26849) 
Свидетелство на име Трајчев Влатко, ул. "М. Пупин" 
бр. 23, Штип.                                       (26863) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Кли-
мент Охридски" на име Цветковска Александра, 
Скопје.                                                       (26911) 
Свидетелство на име Рамадани Хидри, Струга. 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Мемет Шеји, 
Струга.                                                       (26920) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бујамин Насу-
фи, с. Радиовце, Тетово.                         (26922) 
Свидетелство на име Хамди Шасивари, с. Слатино, 
Тетово.                                                      (26923) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Скендер 
Идризи, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 11, Тетово. 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Абази 
Бије, ул. "О. Прица" бр. 22, Куманово.       (26928) 
Свидетелство на име Темков Никола, Радовиш.  
Ученичка книшка издадена од ДЕТУ "Михајло 
Пупин" Скопје на име Манев Дарко, Скопје.      (26503) 
Индекс на име Кантраџиева Татјана, ул. "Ило 
Шопов" бр.9/8, Струмица.                        (26323) 
Индекс бр. 5435 издаден од Ахитектонски факултет-
Скопје на име Петрушева Кристина, Штип.  
Индекс бр. 16281 издаден од Машински факултет-
Скопје на име Стојановски Александар, Скопје. 
Индекс на име Роберт Шираков, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 30/21, Скопје.                       (26918) 
Индекс бр. 70206 издаден од Градежен факултет на 
име Христовски Сашо, Скопје.          (26960) 
Диплома на име Трајчева Слободанка, ул. "М. Тито" 
бр. 13, Св. Николе.                        (26316) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" 
Скопје на име Ислами Реџеп, Скопје.       (26351) 
Диплома на име Алиу Ајнете, Охрид.       (26371) 
Диплома на име Покочев Митко, Нов Дојран. 
Диплома на име Петров Бранислав, ул. "Љубљанска" 
бр. 9/13, Гевгелија.                                     (26416) 
Диплома на име Шасине Мустафа, Тетово.     (26432) 
Диплома  за завршен 4 ССС издадена од ЕТУЦ Коце 
Металец на име Емил Јовановски, Скопје. 
Диплома издадена од Работнички универзитет "Кочо 
Рацин" на име Ели Каранфиловска, Скопје. 
Диплома на име Ивановски Методи, ул. "С. Досев" 
бр. 7, Кратово.                                        (26626) 
Диплома на име Јосева Силвана, Велес.       (26635) 
Диплома на име Пиргози Сали, Гостивар.        (26642) 
Диплома издадена од ДСГУ "Здравко Цветковски"  
Скопје на име Димов Лазар, Кавадарци.              (26661) 
Диплома на име Златков Звонко, с. Пекљани, Виница. 
Диплома издадена од ДСМТУ "Наце Буѓони" на име 
Горан Секирарски, ул. "11-ти Октомври"  бр. 39/2, 
Куманово.                                                      (26809) 

Диплома издадена од УСО "Коле Неделковски" на 
име Михалчева Стојна, ул. "11-ти Октомври" бр. 6/2, 
Велес.                                                        (26813) 
Диплома на име Степаноска Ана, с. Зубовце, 
Гостивар.                                                     (26917) 
Здравствена легитимација на име Мартина Чочкова, 
Велес.                                                      (26324) 
Здравствена легитимација на име Јован Михајлов, 
Пробиштип.                                                      (26413) 
Здравствена легитимација на име Сулеманова Адизе, 
ул. "Благој Кирков" бр. 34,  Велес.            (26419) 
Здравствена легитимација на име Николова Вален-
тина, Велес.                                        (26420) 
Здравствена легитимација на име Тодороски Наум, 
Охрид.                                                       (26424) 
Здравствена легитимација бр. 215-253693-00 на име 
Николеска Коле Наташа, "М. Јорданоски" 48, Охрид. 
Здравствена легитимација бр. 215-292567 на име Бак-
рески Борис, ул. "Караорман" бр. 11, с. Лескоец, 
Охрид.                                                      (26708) 
Здравствена легитимација на име Пипиле Жанко, ул. 

"М. Тито" бр. 2, Охрид.                       (26811) 
Здравствена легитимација на име Соколовска 
Јасмина, Пробиштип.                                     (26933) 
Девизна штедна книшка бр. 4000-53-00286-0 издаде-
на од Инвест банка-експозитура Охрид на име 
Пљакоски Глигор, Охрид.                        (26624) 
Даночна картичка бр.4030000429083 издадена од Уп-
рава за приходи на име НЕБОДЕР ДООЕЛ, Скопје.  
Даночна картичка бр.5030991133571 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ЕЛИТА Клима уреди 
ТП, Скопје.                                        (26417) 
Даночна картичка бр. 4004995100274 издадена од 
Управа за јавни приходи Регионален центар Прилеп на 
име СВЕТЛО СКОПСКО ЕКСТРА, Велес.      
Даночна картичка бр. 4030990154806 издадена од  
Управа за јавни приходи Скопје на име Интеркам 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (26604) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име Димитрова Танка, ул. "Карл Маркс" бр. 56, 
Штип.                                        (26659) 
Даночна картичка бр. 4007990110017 издадена од 
Управа за јавни приходи на име УНИ ПЕКС, Гостивар. 
Даночна картичка бр. 4026992113077 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Мазар Елмази, с. 
Калишта, Струга.                                       (26765) 
Даночна картичка бр. 0135565 издадена од Управа за 
јавни приходи на име ТИЧИНО-Гоцев Тони, Радовиш. 
Даночна картичка бр. 4030992133792 издадена од 
Управа  за јавни приходи-Скопје на име Форд Комерц, 
Скопје.                                                        (26914) 
Даночна картичка бр.4030994190491 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име МАНИКО 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (26927) 
Даночна картичка бр. 4026001119439 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ГОГО ДОО, Струга.      
Даночна картичка бр. 4030992207699 издадена од 
Управа за јавни приходи на име АГРОН  Ц.О., Скопје. 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
УП. бр. 25-214 издадено од Министерство за 
стопанство ПОЕ Чаир-Скопје на име Иван Атанасов, 
Скопје.                                                      (26517) 
Решение бр. 06-22268 издадено од С. О. К. Вода-
Скопје на име Ќемал Усеин, Скопје.       (26662) 
Решение на име Ходај Гани, Гостивар.       (26939) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

64/03 за пасош бр. 1852967 издаден од СВР-Скопје на 
име Малиќи Иусуф, ул. "Панче Неделковски" бр. 5, 
Скопје, наместо "Иусуф" треба да стои "Исуф".  

____________ 
 
Престанува со вршење на дејност со личен труд  
Иван Атанасов, Скопје.                                     (26412) 
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J A В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и членовите 
од 15 до 32 од Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 
24/03), Комисијата за јавни набавки на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕФОНСКА 

ЦЕНТРАЛА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Служба за општи и заеднички рабо-

ти на Владата на Република Македонија, ул. �Желез-
ничка� бб., - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Компјутерска опрема и те-
лефонска централа. 

1.3. Спецификациите за компјутерската опрема и за 
телефонската централа може да се добијат во Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб., секој работен ден 
од 08,00 до 16,00 часот, без надоместок. 

1.4. Набавката е делива. 
Со најповолниот понудувач, односно понудувачи, 

ќе се склучи договор. 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на правни и физички лица регистрирани на 
подрачјето на Република Македонија за вршење на деј-
носта. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Податоци за понудувачот. 
2.2. Цена на понудата (со сите давачки, согласно со 

член 57 од Законот за јавни набавки), изразена во МКД. 
2.3. Начин и услови за плаќање. 
2.4. Рок за извршување на набавката. 
2.5. Рок на важност на понудата. 
2.6. Назив на производителот на опремата. 
2.7. Гарантен рок на опремата. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

за економската и финансиската способност на понуду-
вачот. 

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

3.3. Извод од регистрација на дејноста. 
3.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација. 
3.5. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 

пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

3.6. Референцна листа за извршени испораки во 
последните 3 години. 

3.7. Сертификат за квалитетот и потеклото на опре-
мата. 
Сите документи треба да се во оригинал или копии 

заверени кај нотар и да не се постари од 6 месеци, 
освен изводот од регистрацијата на дејноста. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Квалитет ......................................................60 поени, 
- Цена .............................................................20 поени, 
- Рок за извршување на набавката ..............10 поени, 
- Гарантен рок ...............................................10 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ  

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. Документацијата се до-
ставува во затворен коверт на кој задолжително стои 
ознаката �не отворај� и бројот на овој повик. 

5.2. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот во �Службен весник 
на Република Македонија� и во дневните весници �Нова 
Македонија�, �Утрински весник�, �Дневник� и �Факти�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното средс-
тво за јавно информирање. 

5.3. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. �Же-
лезничка� бб., - Скопје, со предавање во архивата на 
Службата или со предавање на Комисијата за јавни на-
бавки на самото место, но најдоцна до денот и часот на 
јавното отворање на понудите. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
31.10.2003 година, со почеток во 10,30 часот, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите, во 
просториите на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, барака бр. 4, са-
ла за состаноци. 

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

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од овој повик и согласно Законот за јавни набавки, 
како и оние кои немаат целокупна документација која 
се бара во овој повик, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 3115-567 локал 188 или 3123-238. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-62/7 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Предмет на набавка: 
1.2. Индустриски колачи од 100 гр. 
според асортиман на производителот ......86.400 кг. 
2. Бараните производи во целост да одговараат на 

одредбите од Правилникот за квалитетот на житата, 
мелничките и пекарските производи, тестенините и бр-
зо смрзнатите теста. 
Пакување: индивидуално пакување од 100 гр. и 

збирно пакување во картонски кутии од 5-6 кг.  
Испорака: месечна по диспозиција - франко воени 

пошти во Република Македонија. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена за 1 кг. во денари без ДДВ и ДДВ посебно да 

е искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производ, 
- рок на испорака. 



13 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 37 
 
Понудувачот е должен да достави обележана мо-

стра по (1 кг.) за секој понуден производ во простории-
те на Домот на АРМ Скопје, на денот на јавното отво-
рање. 

 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА потребно е да 

се достави согласно Законот за јави набавки во ориги-
нални примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

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

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25, 
став 1, алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни наба-
вки), и 

- производна спецификација за секој понуден про-
извод. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 месеци, освен документацијата од прва алинеја. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена ...............................................................50 бода, 
- квалитет ........................................................20 бода, 
- техничка способност на понудувачот ........20 бода, 
- начин на плаќање..........................................10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството 
на Секторот за логистика или со предавање на Комиси-
јата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на 
понудите. 

 
VI. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

30.10.2003 година, со почеток во 09,00 часот, во про-
сториите во Домот на АРМ Скопје. 
Претставник на понудувачот е должен на Комисија-

та за јавни набавки да и предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/2469-008 локал 107. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Република Македонија, Министерство за транспорт 

и врски, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК А/2/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за транспорт и врски 

на Република Македонија, плоштад �Црвена Скопска 
општина� бр. 4, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Проект број OZA 7955-
00/02. 
Изведба на проект �Набавка на материјали за во-

доснабдување на Општина Извор�. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите правни и физички лица во Републи-
ка Македонија и од странство. 

 
2. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ се во целост наведени 

во техничката документација која понудувачите можат 
да ја подигната во просториите на општина Извор (кан-
целарија на градоначалникот), секој работен ден од 
9,00 до 13,00 часот, во времето на траењето на јавниот 
повик, со уплата на износ од 4.200,00 денари неповрат-
ни средства во готово. 

2.1. Лот 1: Набавка на фитинзи, челични цевки, 
конзолни цевки и пренапрегнати челични цевки. 

2.2. Лот 2: Набавка на PE-HD цевки приближно 
380м OD 110 со фитинзи и вентили. 

2.3. Лот 3: Набавка на 148 метри u PVC канализаци-
они цевки. 

2.4. Лот 4: Набавка на стандардна PE комора за из-
вор и фитинзи. 

2.5. Лот 5: Набавка на PE-HD цевки приближно 
2.030 м ОD 110 со фитинзи и вентили. 

2.6. Лот 6: Набавка на 500 м PE-HD цевки PN 10 
OD 110. 

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

ведени во тендерската документација која е на англи-
ски јазик. 

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите наве-
дени во тендерска документација на Проектот. 

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

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 
10% од цена на понудата. 

3.5. Понудувачот мора да достави понуда за сите 
лотови. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на дејноста; 
4.2. Документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар; 
4.3. Техничко-технолошки бонитет; 
4.4. Извод од судска евиденција како доказ дека не 

е отворена постапка за стечај или ликвидација; 
4.5. Доказ од надлежен орган дека со правосилна 

пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана 
за вршење дејност; 

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

6 месеци, а се доставува во оригинален примерок или 
копија заверена од нотар. 
Доказ за техничка способност на понудувачот, сог-

ласно член 25 од Законот за јавни набавки � пречисте-
ниот текст треба да содржи: 

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

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

- Профил на компанијата, квалификација и искус-
тво на раководниот тим за проектот. 
Документацијата за техничка способност понудува-

чот задолжително да ја достави на македонски и англи-
ски јазик. 
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5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот и 1 копија. Секој понудувач може да доста-
ви само една понуда. 

5.2. Понудите се доставуваат по пошта или во архи-
вата на адреса на набавувачот, Министерство за транс-
порт и врски на Република Македонија, плоштад �Цр-
вена Скопска општина� бр. 4, Скопје. 

5.3. Краен рок за предавање на понудите е 
29.10.2003 година до 15,00 часот. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

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

6.2. Јавното отворање ќе се изврши во просториите 
на Министерството за транспорт и врски, плоштад 
�Црвена Скопска општина� бр. 4, Скопје, соба број 
319, на ден 29.10.2003 година во 17 часот, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

6.3. Дополнителни информации може да се добијат 
на телефоните 02/3145-499 и 043/245/105. 

 
Министерство за транспорт и врски 

__________ 
 
Република Македонија Министерство за транспорт 

и врски, oбјавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК А/3/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за транспорт и врски 

на Република Македонија, плоштад �Црвена Скопска 
општина� бр. 4, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Проект број OZA 7955-
00/02. 
Изведба на проект: �Градежни работи за подобру-

вање на водоснабдување на општина Извор�. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите правни и физички лица од Републи-
ка Македонија и од странство. 

 
2. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ се во целост наведени 

во техничката документација која понудувачите можат 
да ја подигнат во просториите на општина Извор (кан-
целарија на градоначалникот), секој работен ден од 
9,00 до 13,00 часот, во времето на траењето на јавниот 
повик, со уплата на износ од 6.200,00 денари неповрат-
ни средства во готово. 

2.1. Лот 1: Изградба на нов бетонски резервоар од 
50м3 со единица за дезинфекција. 

2.2. Лот 2: Изградба на нов цевковод од резервоарот 
до болницата Јасеново, вкупна должина од 380 метри. 

2.3. Лот 3: Реконструкција на 148 метри канализа-
ција од кујната до главниот колектор. 

2.4. Лот 4: Зафаќање на постоечкиот извор со из-
градба на нов каптиран извор. 

2.5. Лот 5: Изградба на нова цевка (OD 110, PN 10) 
од изворот до резервоарот (2,3 км). 

2.6. Лот 6: Поврзување на болницата Јасеново со 
викенд населбата. 

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

ведени во тендерската документација која е на англи-
ски јазик. 

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите наве-
дени во тендерска документација на Проектот. 

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

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 
10% од цена на понудата. 

3.5. Понудувачот мора да достави понуда за сите 
лот ви. о

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на дејноста; 
4.2. Документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар; 
4.3. Техничко-технолошки бонитет; 
4.4. Извод од судска евиденција како доказ дека не 

е отворена постапка за стечај или ликвидација; 
4.5. Доказ од надлежен орган дека со правосилна 

пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана 
за вршење дејност; 

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

6 месеци, а се доставува во оригинален примерок или 
копија заверена од нотар. 
Доказ за техничка способност на понудувачот, сог-

ласно член 25 од Законот за јавни набавки � пречисте-
ниот текст треба да содржи: 

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

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

- Профил на компанијата, квалификација и искус-
тво на раководниот тим за проектот. 
Документацијата за техничка способност понудува-

чот задолжително да ја достави на македонски и англи-
ски јазик.  

 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот и 1 копија. Секој понудувач може да доста-
ви само една понуда. 

5.2. Понудите се доставуваат по пошта или во архи-
вата на адреса на набавувачот, Министерство за транс-
порт и врски на Република Македонија, плоштад �Цр-
вена Скопска општина� број 4, Скопје. 

5.3. Краен рок за предавање на понудите е 
29.10.2003 година до 15 часот. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

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

6.2. Јавното отворање ќе се изврши во просториите 
на Министерството за транспорт и врски, плоштад 
�Црвена Скопска општина� број 4 � Скопје, соба број 
319, на ден 29.10.2003 година во 17 часот, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

6.3. Дополнителни информации може да се добијат 
на т лефоните 02/3145-499 и 043/245/105. е 

  Министерство за транспорт и врски 
___________ 

 
Врз основа на член 15, 16, 35, 36 и 37 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02- пречи-
стен текст) и Законот за изменување и дополнување на За-
конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
24/2003), Комисијата за јавни набавки за опрема, стоки, 
вршење на услуги, материјални права и градежни работи 
на Министерството за образование и наука, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА  ЗА  ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерството за образование и на-

ука, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 9, Скопје. 
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2. Предметот на ограничениот повик е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подоб-
ност-претквалификација за избор на кандидати за наба-
вка на училишна опрема - клупи, столчиња и табли за 
потребите на основните училишта во Република Маке-
донија за учебната 2003/2004 година. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на домашни, странски правни и физички лица 
кои се регистрирани за вршење на ваков вид дејност. 

4. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за образование и наука, има 

потреба од претходно утврдување на подобност на кан-
дидати-претквалификација, преку прибирање на тех-
ничка документација врз основа на која ќе се оцени 
способноста на кандидатите за извршување на пред-
метната јавна набавка. 

2.2. Од квалификуваните кандидати, дополнително 
ќе се побара доставување на понуди за извршување на 
предметната набавка предвидена со програми на Ми-
нистерството за образование и наука за 2003 година. 

2.3. Тендерската документација ќе биде доставена 
на понудувачите од кога ќе бидат избрани за фазата на 
претквалификација. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Кандидатите во претквалификацијата, должни се да 

ја достават следната документација предвидена со член 
24, 25 и 38 од Законот за јавни набавки и тоа: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет кој опфаќа: 
3.1.1. Документи за расположива производствена 

опрема и други физички капацитети потребни за реали-
зирање на набавката; 

3.1.2. Број и структура на вработени по квалифика-
ции и искуство; 

3.1.3. Референц листа за досега извршени набавки во 
последните три години со износи, датуми и примачи. 

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од 
Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена фото-
копија од нотар. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, во ориги-
нал или заверена фотокопија од нотар (не постара од 
шест месеци). 

3.4. Извод од регистрација на дејноста. 
3.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација, во оригинал или 
заверена фотокопија од нотар (не постара од шест ме-
сеци). 

3.6. Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за 
вршење на дејност во оригинал или заверена фотоко-
пија од нотар (не постаро од шест месеци). 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата се доставува до Министерс-

твото за образование и наука, ул. �Димитрие Чупов-
ски� бр. 9, Скопје, во затворен плик на кој во горниот 
лев агол треба да стои ознака �не отворај�, бројот на 
ограничениот повик и истиот не треба да содржи ника-
ква ознака со која би можело да се идентификува наба-
вувачот. 

4.2. Рокот за доставување на документацијата изне-
сува 10 дена од денот на објавувањето на Ограничени-
от повик бр. 3/2003, во �Службен весник на РМ�. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Документацијата што нема да биде доставена 

во утврдениот рок и која нема да биде изработена спо-
ред одредбите на овој ограничен повик, нема да биде 
отворена и разгледана. 

5.2. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на тел: 3118-022 л. 143, 3223-599 и 3133-376. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003 и 59/2003), Министерството за еко-
номија, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ 
ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕН ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА КВОТА НА СТОКИТЕ  

ПО АУКЦИСКИ ПАТ 
 
I. Министерството за економија, објавува дека се 

повторува постапката за распределба на нераспределе-
ниот дел од царинската квота на стоките по аукциски 
пат во рамките на царинските квоти за увоз од Репуб-
лика Словенија и тоа за: 

- Млеко и павлака, неконцентирани и без додаден 
шеќер или други материи за засладување: Со содржина 
на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% 
по маса, тарифна ознака 0401 20, во количина од 800 
тони. 

II. Распределбата на стоките во рамките на царин-
ските квоти ќе се врши во еден дел со рок на увоз до 
31.12.2003 година. 

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди 
се смета за успешна само во случај ако за секој поеди-
нечен дел од царинската квота се јават најмалку двајца 
учесници. 

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ 
од  3000,00 денари и административната такса во износ од 
600,00 денари, треба да се уплатат за секоја поединечен 
дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уп-
латна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 
72593000, корисник: Приходи на органите на управата. 

V. Рокот за извршување на увозот е даден во точка 
II. од овој јавен повик. 

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-
те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 31.10.2003 година. 
Затворените писмени понуди се доставуваат, поо-

делно за секој поединечен дел од царинската квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003, 59/2003). 
Бонитетот треба да биде издаден од Централниот 

регистар на Република Македонија. 
VII. Отворањето на понудите од страна на комиси-

јата ќе се спроведе на ден 05.11.2003 година во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за со-
станоци на I кат. 

 
Министерство за економија 
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Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35  од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002  - пречистен текст), Комисијата за јавни наба-
вки  во Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија Скопје, повторно објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-3673/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на документа-
ција за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите како можни носители за следната набавка: - услу-
ги на осигурување за период од една година  на имотот 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
со подрачните служби и имотот на јавните здравствени 
организации на Република Македонија. 

3. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност, про-
пишана со прописите за осигурување. 

4. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни наба-
вки. 

5. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско финансиски бонитет; 
- техничко технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган; 

- документација за регистрирање на друштвото  за 
осигурување и тоа: акт за основање, дозвола за вршење 
на работи на осигурување и решение за упис во тргов-
скиот регистар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол сто-
ки ознака �не отворај�, како и бројот на ограничениот 
повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на документацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 289 039. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 
пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје, по трет пат објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-5039/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

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

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е набавка на медицински по-
трошен материјал - кеси за колостома за потребите на 
Јавните здравствени организации во Република Маке-
донија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бб., секој работен ден од 11,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 220524100141921 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назна-
ка �за тендерска документација�. Даночен број на Фон-
дот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.  

5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
кеси за колостома се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот.  

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови - помошни лековите средс-
тва и медицински помагала (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 21/98). 

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

10. Понудата е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
-  цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (ЈЗО Здравствена организација),  
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
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3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа:  

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки (магацински простор 
и расположиви соодветни средства за транспорт), 

- каталози за карактеристиките и својствата на ма-
теријалите што се нудат, 

- посочување нa вклучени стручни и технички лица 
задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 
фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-
да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови помошни 
лековите средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Копие од решението за пуштање во промет на 
материјалот што се нуди (регистрација), или писмено 
известување од Министерството за здравство на Репуб-
лика Македонија дека е поднесено барање за ставање 
во промет на материјалот што се нуди. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Напомена: Изборот на најповолен понудувач ќе се 

изврши на понудувачот кој доставил решение за пу-
штање во промет на материјалот што се нуди, или ова 
решение ќе го достави до 5.11.2003 година. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат: 
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик. 
- Сертификат за квалитет од производителот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
28.10.2003 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 65 бода, 
- квалитет     - 25 бода, 
- рок на плаќање    - 10 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

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

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-5039/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите. 

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 28.10.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 28.10.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки � 

пречистен текст (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Ко-
мисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија Скопје, повторно објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-8282/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

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

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е превоз (транспорт) на нафте-
ни деривати (мазут и масло за греење екстра лесно - ЕЛ) 
од добавувачот до здравствените организации во Ре-
публика Македонија и подрачните служби на Фондот 
(крајна дестинација). 

3. Спецификацијата со количините, видот на нафте-
ните деривати, како и крајните дестинации за транс-
порт дадени се во тендерската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 11,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 220524100141921 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака 
�за тендерска документација�. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Потребата од транспортните услуги се искажува 
за период од 12 месеци. 

6. Транспортот ќе се врши сукцесивно според по-
требите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

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

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

10. Понудата не е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
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- цена во денари со сите давачки франко крајна де-
стинација со утовар и растовар и тоа:  

- цена за транспорт за 1 килограм за мазут, 
- цена за транспорт за 1 литар за масло за горење, 
- цената треба да биде упросечена по килограм од-

носно литар без оглед за која дестинација се однесува, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (број на специјални 

возила за транспорт на нафтени деривати со мерач на 
гориво и носивост на возилата - тонажа). 

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 
фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-
да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
27.10.2003 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
  краен корисник    - 60 бода, 
- рок на плаќање    - 20 бода, 
- техничка способност    - 20 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

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

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-8282/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 27.10.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 27.10.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-23/03 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - 

Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени 
работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

  2. Предмет на јавната набавка  е изградба на арми-
ранобетонски мост на река Вардар кај Транспортен 
центар-Скопје. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I-фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II- прибирање на понуди од квалифи-
куваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-

ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- претставување на понудувачот: име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс; 
- документ за регистрација за вршење на соодветна 

дејност; 
- документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката, досегашно искуство 
(референтна листа) и стручен кадар (квалификација и 
број); 

- документ за економско-финансиски бонитет изда-
ден од Централниот регистар; 

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

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека нема изречено мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Потребните документи се доставуваат во оригинал 

или копија заверена кај нотар, а економско-финанси-
скиот бонитет и бараните потврди  да бидат не постари 
од шест месеци. 
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III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 
горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, 
број на јавниот повик. 

2. Рок за прием на понудите: 10 дена од последното 
објавување во јавно гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса  
Град Скопје-Комисија за јавни набавки, ул. �Илинден-
ска� бб, Скопје, или со предавање во архивата на Град 
Скопје. 

  
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 3297-283, Комисија за јавни набавки 
на Град Скопје.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-1/04 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Град-

ски комитет за урбанизам, комунално - станбени рабо-
ти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

  2. Предмет на јавната набавка  е изведување на 
следните видови работи на подрачјето на Град Скопје 
во текот на 2004 година: 
ПОЗ А: санација, реконструкција и изградба на јав-

ни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон 
или тврдо лиен асфалт); 
ПОЗ Б:  изградба на јавни површини со завршен 

слој од префабрикувани бетонски елементи; 
ПОЗ Ц: изградба на водоводна, хидрантска, канали-

зациона (атмосферска и фекална) и топлификациона 
мрежа; 
ПОЗ Д: изградба и изместување на нисконапонска 

електрична мрежа и изградба и реконструкција на јав-
но осветлување; 
ПОЗ Е: санација, реконструкција и изградба на 

подвозници, надвозници и мостови;  
ПОЗ Ф: проектирање на подвозници, надвозници и 

мостови, улична мрежа, паркиралишта, водоводна, хи-
дрантска, канализациона, топлификациона и нискона-
понска електрична мрежа и јавно осветлување. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. Понудувачите може да да-
дат свои понуди за една или повеќе позиции од пред-
метот на набавката. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I-фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II- прибирање на понуди од квалифи-
куваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-

ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 

- претставување на понудувачот: име, адреса, седи-
ште, овластено лице, телефон и факс; 

- документ за регистрација за вршење на соодветна 
дејност; 

- документ за техничко-технолошки бонитет: рас-
положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката, досегашно искуство 
(референтна листа) и стручен кадар (квалификација и 
број); 

- документот за техничко-технолошкиот бонитет 
треба да се однесува за позицијата од предметот на на-
бавката за која понудувачот дава своја понуда; 

- документ за економско-финансиски бонитет изда-
ден од Централниот регистар; 

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

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека нема изречено мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Потребните документи се доставуваат во оригинал 

или копие заверено кај нотар, а економско-финанси-
скиот бонитет и бараните потврди  да бидат не постари 
од шест месеци. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, 
број на јавниот повик и позициите од предметот на на-
бавката за кои се дава понуда. 

2. Рок за прием на понудите: 21 ден од последното 
објавување на јавното гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса  
Град Скопје-Комисија за јавни набавки, ул. �Илинден-
ска� бб, Скопје, или со предавање во архивата на Град 
Скопје. 

  
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 3297-283, Комисија за јавни набавки 
на г ад Скопје. р 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 17 од Законот за 

јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002-
пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Маке-
донска Радио Телевизија, согласно заклучоците на Вла-
дата и Собранието на Република Македонија, објавува 

 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.  01-1/2003 
ЗА НАБАВКА -  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ФИ-
НАНСИСКА КОНСОЛИДАЦИЈА И РЕСТРУКТУИ-
РАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

(ОБЈАВУВАЊЕ ПО ВТОР ПАТ) 
 
1. НАБАВУВАЧ : 
Македонска Радио Телевизија, со седиште на улица  

"Гоце Делчев" б.б. Скопје. 
Средствата за набавката ќе ги обезбеди Министерс-

твото за финансии од Буџетот на Република Македонија. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:  
Консултантски услуги за финансиска консолидација 

и реструктуирање на Македонската Радио Телевизија.  
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3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
Тендерската документација, заинтересираните по-

нудувачи ќе можат да ја подигнуваат, по објавувањето 
на Отворениот повик број 01-1/2003 објавен по втор 
пат, секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот во aрхи-
вата на Македонска Радио Телевизија во Скопје. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-

кументација ќе имаат можност да поднесат понуда.   
 
4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, 

овластено лице, број на вработени, телефон, факс и сл.);  
- вкупна цена за консултантските услуги за финан-

сиска консолидација и реструктуирање на МРТ (со зас-
метан ДДВ и други давачки кои треба да бидат искажа-
ни посебно) искажана во денари; 

- начин и рок на плаќање. 
Понудата треба да биде доставена на македонски 

јазик. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-

датоци, односно, понудите во кои изнесените податоци 
не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од пона-
тамошната постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни (оценети). 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано до-

машно и странско правно и физичко лице кое е регистрира-
но за вршење на дејноста која е предмет на набавка.  

 
5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
5.1. Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр.32/98 и 55/98); 

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

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај-потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Ос-
новен суд-Оддел за прекршоци); 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат  доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

5.2 Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака "документација": 

- список на извршени услуги од овој вид во послед-
ните 3 (три) години со износите и корисниците на ус-
лугите (референтна листа); 

- список на лица кои се вработени кај понудувачот 
и кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугата 
(име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ 
за нивната стручност за изработка на санациони про-
грами (дипломи, сертификати и сл.). 
Наведените списоци треба да бидат заверени и пот-

пишани од одговорното лице. 
 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- Цена        35 поени; 
- Број на вклучени лица и нивно 
   досегашно искуство         30 поени; 

- Квалитет на услуги         25 поени; 
  - Реноме, 
  - Учество во вакви или слични проекти, 
  - Рок на подготвување на Извештајот и доставува-

ње на препораките,  
- Начин и рок на плаќање    10 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

со член 27, став 1, алинеја 2 од Законот за јавни наба-
вки, односно, набавката ќе му се даде на економски 
најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, 
начинот и рокот на плаќање и времетраење на перио-
дот на подготвување на Извештајот и доставување на 
препораките.     
    

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ: 
Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 

од денот на објавувањето на Отворениот повик  број 
01-1/2003 објавен по втор пат (вклучувајќи го и денот 
на објавувањето). 
Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Маке-

донска Радио Телевизија по истекот на крајниот рок, 
нема да бидат   разгледувани. 
Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-

шан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-

чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат.   
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. "Гоце Делчев" б.б., или да се предадат во ар-
хивата на Македонска Радио Телевизија (најдоцна до 
16 часот секој работен ден) или понудите да се преда-
дат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но 
најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање 
на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

03.11.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Македонска Радио Телевизија (ул. "Гоце Делчев" б.б. 
Скопје), V-ти кат соба 514-сала за состаноци. 
Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-

твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од Понудувачот. 

 
Комисија за јавни набавки 

 
Pursuant the article 16, paragraph 1 and article 17, of 

the Law on Public Procurements (Official Gazette of RM 
21/2002, the Commission for public procurements of the 
Macedonian Radio and Television, in accordance with the 
conclusions of the Government and the Parliament of the 
Republic of Macedonia, is announcing an 

 
OPEN INVITATION no 01-1/2003 

FOR PROCUREMENT OF CONSULTING 
SERVICES FOR FINANCIAL CONSOLIDATION 
AND RESTRUCTURING OF THE MACEDONIAN 

RADIO AND TELEVISION 
(FOR THE SECOND TIME) 

 
1. SERVICE PROVIDER: 
Macedonian Radio and Television, at Bul.Goce 

Delcev,bb, Skopje. 
The funds for the procurement will be provided  by the 

Ministry of Finance, from the budget of the Republic of 
Macedonia. 
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2. SUBJECT OF THE PROCUREMENT: 
Consulting services for financial consolidation and 

restructuring of the Macedonian Radio and Television. 
 
3. TENDER DOCUMENTATION: 
The tender documentation will we accessible to the 

bidders, upon the announcement of the open invitation no 
01-1/2003, ( for the second time) every work day from 
8.30 am to 3.30 pm, in the Archive of the Macedonian 
Radio and Television in Skopje. 

Only the bidders having picked up the tender 
documentation will be enabled to make a bid. 

 
4. THE BID SHOULD CONTAIN: 
- presentation of the bidder : (name, address, seat, 

person in charge, number of employees, phone, fax etc.); 
- total price for consulting services on financial 

consolidation and restructuring of MRT (Macedonian 
Radio and Television), (VAT  and other duties included 
and presented separately) in denars 

- way of payment and deadlines 
The bids should be submitted in Macedonian. 
The bids which do not contain the am data, i.e. if the 

data are not presented in the required way, will be 
considered as incomplete and will be excluded of the 
further procedure and will not be evaluated. 

Each domestic and foreignlegal entity and individual, 
registered for the activity, subject of the procurement, has 
right to submit a bid. 

 
5. TECHNICAL DOCUMENTATION: 
5.1. Accompanying documentation the bidder should 

enclose together with the bid: 
- A copy of the Court registry of the business activity; 
- a document on the solvency of the bidder issued by 

the Central registry, in accordance with the regulations of 
the solvency document ( Official Gazette no 32/98 and 
55/98) 

- the document of the solvency of the foreign legal 
entity sand individual , should be submitted pursuant the 
article 24, paragraph 3 of The Law on Public procurements 

- a proof of not being in a bankruptcy or liquidation 
process ( a certificate of the Court's Registry - Certificate 
from the Basic Court); 

- a proof  of not having a  court sentence going into 
effect for ban on business activity ( a certificate from Basic 
Court- Magistrate dept.) 

- a certificate of the Internal Revenue Service for the 
paid taxes, fees and other duties, not older than 6 months; 

All the documents consisting the accompanying 
documentation should be submitted in original, or as a 
copy verified by a notary, the certificate on business 
activity can be submitted as  copy. 

5.2. Documents  with which the bidder is proving his 
technical ability, pusrusant the article 25, paragraph 1 of 
the law on public procurement, and which should be 
submitted in an enveloppe  signed as " documentation": 

- list  of the services rendered in the last 3 (three) years, 
with total sums and the users ( reference list) 

- list of the employees of the bidder, who will be 
involved in performing the service (name, surname, 
education level) and proof of their skills for processing of 
the sanation programmes (diplomas, certificates, etc.); 

The above mentioned list should be verified and signed 
by a person in charge. 

 
6. CRITERIA FOR CHOICE OF  THE MOST  

FAVORABLE BIDDER: 
- Price    35 points 
- Number of persons involved and their 
   past experience   30 points 
- Quality of the service      25 points 
Fame 
Participation in similar  projects 

Time limits for preparation of the Report and 
submission of the recommendations 

- Way and maturity of payment  10 points 
The most favorable bidder, will be chosen, pursuant the 

article 27, paragraph 1, item 2 of the Law on Public 
Procurements, i.e. the providing will be given to the 
economically strongest bidder, taking into consideration 
the price, quality, way and maturity of payment and the 
time limit for the elaborating the Report and submission of 
the recommendations. 

 
7. DEADLINE AND THE MANNER OF 

SUBMISSION OF THE BIDS: 
The deadline for submission of the bids is 15 days upon 

the issue of the Open invitation no 01-1/2003 (for the 
second time) including the day of its issue. 

The bids arrived to the Archive of the Macedonian 
Radio and Television, after the deadline, will not be 
examined. 

The bids should be submitted as proposed in the 
articles 56 and 57 of the Law on Public Procurements. 

The bidders, pursuant the article 57, paragraph 1 of the 
Law on Public Procurement, should submit their bids in 
one original copy, verified and signed by a person in 
charge in the bidding party. 

The bids not containing all the data numbered in the 
invitation, i.e. not having the accompanying 
documentation, will be considered as incomplete and will 
not be examined. 

The bids, pursuant the article 55 of the Law on Public 
Procurements, should be submitted by mail, to the address: 
Bul.Goce Delcev bb, or delivered directly to the Archive of 
the Macedonian Radio and Television ( latest at 4.00 p.m. 
everyday) or delivered to the Commission for Public 
Procurements directly, latest by the day and hour of the 
public opening of the bids. 

The public opening of the bids will be on November 3, 
2003, at 12.00, in the premises of the Macedonian Radio 
and Television (Bul.Goce Delcev bb, Skopje), Fifth floor, 
room number 514 (conference room). 

The representatives of the bidders, who will be present 
at the public opening of the bids, should give the 
Commission for Public Procurements a written 
authorization by the Bidder. 

      
  Commission for 
  public procurements 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти о избрани општини.  в

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Куклиш/Регулација на Река Сушица 

(Ku-RC-Sus) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Регулација на отворен канал � река Сушица, во дол-

жина од околу 400 м. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансиски статус  
на фирмата на понудувачот и други документи, наведе-
ни во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 29/октомври/2003 година, до 11:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 29 
октомври 2003 година, со почеток во 11:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Брвеница/Систем за водоснабдување село Те-

ново (Br-WS-Ten) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Бушење на експлоатационен бунар, изградба на 

пумпна станица и потисен цевковод, изградба на пре-
мин преку река, резервоар и гравитационен цевковод 
до селото. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансиски статус  
на фирмата на понудувачот и други документи, наведе-
ни во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 
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5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 30/октомври/2003 година, до 11:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
30/октомври/2003 година, со почеток во 11:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерс-

твото за транспорт и врски, е одобрен грант од Kre-
ditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за 
реконструкција) за финансирање на Програмата Соци-
јална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе 
се користат за финансирање на имплементација на ин-
фраструктурни градежни проекти во избрани општини. 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Дојран/Поплочување на тротоари во До-

јран (Do-Pa-Sdw) 
 
1. ИНВЕСТИТОР 
Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Поплочување на пешачки површини во Нов и Стар 

Дојран со бетонски павер елементи-околу 2.200 м2. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2.Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополнувања, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со со-
лиден финансиски статус и дека не е во стечај или во 
процес на ликвидација (оригинал или копија заверена 
на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од  6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на но-
тар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централен регистар, не постар од 6 месеци (ори-
гинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки не постара 
од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата 
(како на пр: референц листа, техничка и кадровска 
опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на Предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ  
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 29/октомври/ 2003 година до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Кан-
целарија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти 
спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во Канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 29/ 
октомври/ 2003 година, со почеток во 14:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации  може да се добијат 
во Канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 
09.00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 
3231 996. 

 
Тендерска комисија 

  Програма Социјална инфраструктура во Македонија,    
  Фаза 2, Единица за раководење со проекти  

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-182/2003 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10кV (КАВАДАРЦИ 1) 
- ГРАДЕЖЕН ДЕЛ ЗА ПОДРУЖНИЦА КАВАДАРЦИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

182/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е: Реконструкција на 
ТС 35/10кV - Градежен дел за Подружница Кавадарци. 
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Поконкретни информации можат да се добијат на 

телефон: 02-3149-034; 043-411-545.  
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

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

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

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб., бр. 4, соба 402, од 7,30 часот до 9,30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница на износ од 
1.000,00 денари, уплатена на жиро-сметка бр. 
200000002447884, АД �ЕСМ�, eдинствен даночен бр. 
4030989128346, депонентна банка-Стопанска банка, со 
назнака за Отворен повик бр. 01-182/2003. 

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

седиштето на понудувачот и на подизведувачот и на-
зив на производителот на опремата. 

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции да-
дени во тендер документацијата. 
Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкуп-

ни цени за секоја позиција од тендер документацијата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите да-
вачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни наба-
вки) на паритет ДДП Кавадарци, изразена во ЕУР и со 
посебно искажан ДДВ, на вкупната вредност. 

3.3. При договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање и тоа само еден недвосмислен дефиниран 
начин на плаќање. 

3.5. Рокот на изведба на предметната реконструкција. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност од мини-

мум 60 дена. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

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

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА  
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи, треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

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

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

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

- референтна листа,  
- кадровска екипираност, 
- техничка опременост. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

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

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
5.1. цена     70 поени; 
5.2. квалитет     20 поени; 
5.3. начин на плаќање      5 поени; 
5.4. рок на изведба      5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК  НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

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

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

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

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 30.10.2003 
година во 11 часот, во просториите на АД �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

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

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

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

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки  во А.Д. �Електростопанство на Македонија� 
- Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-195/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА КАМИОН  КИПЕР 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-195/2003 е  

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

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за набавка на камион кипер (1 возило), со следниве 
карактеристики. 

- Со кипер - сандак, димензии (4280х2350х700) мм; 
- Снага околу 151 кВ (210КС); 
- Техничка носивост 10450 кг; 
- Носивост по ЕУР3 8950 кг. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

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

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

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна  и фикс-

на вкупна цена на целата набавка (со сите давачки сог-
ласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство)  на паритет  (нагласено во 
понудата) ДДП Скопје  со посебно искажан ДДВ на 
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вкупната вредност на понудата, изразена во ЕUR. При од-
лучувањето, договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува продажен курс на девизната берза. 

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

на возилото. 
2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возило-

то (каросериска и механичка). 
2.6. Понудата треба да содржи  година на произ-

водство, сервис и обезбеденост на резервни делови. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

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

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Репуб-
лика Македонија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи (доку-
ментацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведу-
вач. 

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

сиската и економската способност. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет од Цен-
тралниот регистар,  а странските понудувачи треба да 
достават ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција која е регистрирана за вршење 
на ревизија  со податоци за последните три години.  

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

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

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

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

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 80 поени; 
4.2. Начин на плаќање - 10 поени; 
4.3.  Рок на испорака  - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

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

ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
06.11.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д.  
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, барањата наведени во тендер докумен-
тацијата  и  оние кои  немаат целокупна документација 
која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-202/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЕЛЕКТРОМОТОРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА  

БАГЕР ЕШ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-202/2003 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на електромотори и резервни делови за ба-
гер ЕШ и тоа:  
а.) Трифазен асинхрон електромотор за погоните за 

примена и одложна трака од СРС багери со следните 
карактеристики: 

- Тип: К11R 315 S6; 
- 160kW; 400V; 989o/min; облик В3; висина Н=315 

mm; Ф на раквавецот 80 mm; 
- Количина    1 (едно) парче. 
б.) Трифазен асинхрон електромотор за погон на 

хидраулика за багер СРС 401 со следните карактери-
стики: 

- Тип: DM280 - S4 B3/B5; 
- 400/460V; 75/90KW; 132/144A; 1485/1780 o/min.; 
- Количина    1 (едно) парче. 
в.) Електромотор за погоните за дигање, копање и 

чекорење на багерот ЕШ 10/70 со следните карактери-
стики: 

- Тип: МПЕ - 450 - 900У3; 
- 450KW; 440V; 900-1200 o/min.; 
- независна побуда 110V; 23/12.2A; 
- КДП 93,7 %; 
- Количина    1 (едно) парче. 
г.) Назабено вратило од редуктор за копање (дига-

ње) од багер ЕШ 10/70 со следните карактеристики: 
- Каталошки број: 2-131274; 
- Z = 30; 
- Mn = 10; 
- Број на цртеж 0-94670Н; 
- Количина    1 (едно) парче. 
за потребите на РЕК Осломеј.  
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

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

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

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

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

водителот на стоката за секоја позиција посебно. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкуп-

ната цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата 
набавка (со сите давачки согласно член 57 став 3 од За-
конот за јавни набавки - ако набавката е од странство 
вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП Осломеј, со посебно 
искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изра-
зена во ЕУР. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

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

2.6. Понудата не мора да ги опфати сите позиции. 
2.7. Понудувачот ако нуди алтернативни електро-

мотори треба да достави комплетна техничка докумен-
тација вклучувајќи го и габаритот. 

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

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

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

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

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

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

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

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

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

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

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена     - 70 поени, 
4.2. Квалитет     - 20 поени, 
4.3. Начин на плаќање      - 5 поени, 
4.4. Рок на испорака      - 5 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

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

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

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

на следната адреса: АД �Електростопанство на Македо-
нија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 31.10.2003 
година во 11 часот, во просториите на АД �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во 
присуство на овластените претставници на понудувачите. 

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

                                           Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002-пречи-
стен текст), Комисијата за јавни набавки на А.Д. �Град-
ски Трговски Центар�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2003 

 
1. НАБАВУВАЧ: А.Д. Градски Трговски Центар-

Скопје, со седиште на кеј �13 Ноември� кула 2/4, Скопје. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Услуги на осигурување на имот на А.Д. Градски Тр-

говски Центар-Скопје, во траење од една година сметано 
од денот на потпишувањето на договорот и тоа:  
а. Осигурување од основни ризици на: 
- Градежен објект и целокупната опрема во градеж-

ниот објект од пожар и некои други опасности;  
- Машини, машински справи, апарати, инсталации и 

механичка опрема од кршење и некои други опасности;  
- Електронски сметачи, процесори, персонални 

компјутери, мониторинг систем од пожар и некои дру-
ги опасности. 
б) Каско осигурување на моторни патнички возила. 
Набавката е делива и тоа на начин што набавката под 

став а може да се оддели од набавката под став б. 
За податоци за подготовка на понудата заинтереси-

раните понудувачи треба да се обратат во одделението 
за осигурување при А.Д. ГТЦ, тел. 02 3135-130 лок. 158. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни и странски правни лица што 
се регистрирани за вршење на соодветна дејност, про-
пишана со прописите за осигурување. 
Постапката на повикот се спроведува согласно со 

одредбите на Законот за јавни набавки. 
 
3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- Име и адреса на понудувачот;  
- Обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектот, опремата и возилата;  
- Висина на стапките на осигурување на предметот 

на осигурување изразени во проценти, како и вкупната 
премија пооделно по предметот на осигурување;  

- Бонификации-попусти по разни основи, по пред-
метите на осигурување;  

- Начин, услови и рок на плаќање на премијата;  
- Рок на исплата на штетите. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 46 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕ-
БА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документација за регистрација на друштвото за 
осигурување и тоа:  

- Акт за основање на друштвото;  
- Дозвола за вршење на работи за осигурување;  
- Решение за упис во трговскиот регистар. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи 
податоци за вкупното економско работење на стран-
скиот понудувач во последните три години, преведени 
на македонски јазик и заверен од нотар. 

3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4. Доказ од судската евиденција дека не е отворена 
стечајна постапка или ликвидација. 

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 
Документите од точка 4 не смеат да бидат постари 

од шест месеци и треба да се достават во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 
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5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 - Референтна листа;  
- Понуда потполнета на образецот од спецификаци-

јата заверена од страна на понудувачот. 
 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- висина на премиска ставка   50 поени;  
- обем на покритие за осигурување  20 поени;  
- попусти по сите основи  15 поени;  
- рок и начин на плаќање на премијата 10 поени;  
- рок на исплата на оштетно побарување   5 поени. 
 
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ: 
Рокот на отворениот повик е 15 дена сметано од де-

нот на објавувањето на отворениот повик во последно-
то средство за јавно информирање. 
Понудувачите согласно член 57 од Законот за јавни 

набавки, понудите треба да ги достават во еден ориги-
нален печатен примерок (тендерска документација од 
нарачателот), кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на понудувачот. 
Понудите што не ќе ги содржат бараните податоци, 

односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 
Понудите и другата документација се доставуваат 

согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на ро-

кот ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се из-
готвени според ова барање нема да се разгледуваат. 
Понудите можат да се доставуваат преку пошта на 

адреса: кеј �13 Ноември� кула 2/4, Скопје или да се 
предадат во архивата на А.Д. Градски Трговски цен-
тар-Скопје. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 

07.11.2003 година во 12,00 часот во просториите на 
А.Д. Градски Трговски Центар во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите. 
За сите потребни информации на телефон 02 3135-

130 лок. 158.   
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

O Б Ј А В И 
  
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-

тември 2003 година, во однос на месец август 2003 го-
дина, е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец септември 
2003 година, во однос на месец август 2003 година, за 
раб тодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,1%. о

 
                                               Министер, 
                                         Јован Манасијевски, с.р. 
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