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Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“, бр.70/13 и 163/13), Градоначалникот на општина Радовиш на 07.04.2014 год.,
го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица од град Радовиш дека Градоначалникот на општина
Радовиш донесе Одлука бр.08-716/1 од 07.04.2014 год. за организирање:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

За донесување на ДУП за град Радовиш за дел од Урбан Блок 2 со површина на плански опфат од
7. 01 ha со следните граници:

На северната страна од слепиот завршеток на сервисната улица „15“ односно КП бр.4586 и се движи
на југо-исток по осовината на оваа улица се до пресекот со каналот за наводнување, односно КП бр.4685
од каде продолжува на југ по неговата осовина се до пресекот со границата на ГУП за град Радовиш,
односно КП бр.4662/1. Од овде границата се движи на запад па на север и повторно на запад следејќи
ја границата на ГУП се до КП бр.4651 од каде продолжува на северо-исток се до слепиот завршеток на
улица „15“.

Нацрт ДУП за овој дел од Урбан блок 2 ќе биде изложен во просториите на општина Радовиш (мала
сала).

Јавната анкета ќе трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето на оваа Соопштение, секој
работен ден од 07:30 до 15:30 часот. Планот ќе биде изложен од 11.04.2014 год. до 25.04.2014 год.

Јавната презентација ќе се одржи на 16.04.2014 год. (среда) со почеток во 12:00 часот.
Анкетните листови за учество на Јавната анкета ќе се наоѓаат во просторот каде ќе биде изложен

планот и ќе може да ги добијат сите заинтересирани граѓани и правни лица. Во определен рок
заинтересираните правни и физички лица од општина Радовиш ќе можат да достават писмена забелешка
на Нацрт планот.

Општина Радовиш
Градоначалникот

Сашко Николов

Република Македонија                              
И З В Р Ш И Т Е Л                                                      
Златко Пејовски
Скопје  И.бр. 522/14
ул. Орце Николов бр. 20-2

тел/факс: 02 3290 060

Извршителот Златко Пејовски од Скопје врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот МАГМА

АГ,со седиште во Гелфинген, Ватерланд 6284 Швајцарија со регистарски број на фирма ЦХ-100.3.007.877-7, преку полномошник

адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС од Скопје, засновано на извршна исправа – Договор за регистриран залог над  подвижен

предмет  склучен на 09.03.2011 г. солемнизиран со  ОДУ бр.274/11 од 18.05.2011 на Нотар Снежана Видовска од Скопје; Анекс

кон Договорот за регистриран залог над  подвижен предмет солемнизиран со  ОДУ бр.381/12 од 28.11.2012 на Нотар Владимир

Голубовски од Скопје и  Анекс – 2 кон Договорот за регистриран залог над  подвижен предмет солемнизиран со  ОДУ бр.408/12

од 27.12.2012 на Нотар Владимир Голубовски од Скопје  против должникот- заложен должник Друштво за меѓународен
транспорт, трговија и услуги ТРАНС ЛИНИЈА ДОО Скопје, со ЕДБ 4030003471986, ЕМБС 5737966 и седиште во Скопје,
на ул. Качанички пат бб и солидарни гаранти Зорица Трипуноски од Скопје, со ЕМБГ 2812982455024 и живеалиште во

Скопје  Бул.  Октомвриска револуција бр.12/2-1   Ѓорги Несторов од Скопје, со ЕМБГ 1108953450053 и живеалиште во Скопје

на ул. Петар Манџуков бр.163 б, за спроведување на извршување во вредност 51.600 ЕВРА, во денарска противвредност по

среден курс на НБРМ на денот на исплатата  на ден 08.04.2014 година,  го донесува следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

(врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување)

СЕ ОПРЕДЕЛУВА  прва продажба со усно  јавно наддавање на следните подвижни предмети:

1. Вид:                                             МОТОРНО ВОЗИЛО – ВЛАКАЧ,

Марка:                                         МАN, 

Тип :                                             H24TGA26.4336X2/2BLS, 

Број на шасија:                           WMAH24ZZ95G177315,

Број на мотор:                            LF015 509420920940,     

Година на производство:            2005

Проценета вредност: 1.091.839,00 ден.
2. Вид:                                            ПОЛУПРИКОЛКА - ЦИСТЕРНА,

Марка:                                        FELDBINDER, 

Тип :                                            TSA 53.3-3, 

Број на шасија:                           W09953334TTF07047

Година на производство:        1996

Проценета вредност: 1.189.672,00  ден.
3. Вид:                                            ПОЛУПРИКОЛКА - ЦИСТЕРНА,

Марка:                                        GOFA, 

Тип :                                            60, 

Број на шасија:                           3960

Година на производство:      1982

Проценета вредност: 840.469,00 ден.

Вкупна проценета вредност на подвижните предмети изнесува 3.121.980,00 денари, која вредност претставува почетна

цена за првото усно јавно наддавање.

Предметите не се оптоварени со товари, освен залогот во корист на доверителот по чие барање се спроведува

извршувањето.

Продажбата  ќе се одржи на ден 16.04.2014 год. (среда), во 11:00 часот во просториите на Извршител Златко Пејовски
– Скопје, ул. Орце Николов бр. 20-2. 

На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една

десеттина) од утврдената вредност на подвижниот предмет за кој се наддава. 

Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметка: Извршител Златко Пејовски – Скопје,
бр. 200001322981052 при Стопанска банка АД – Скопје.

Заинтересираните физички лица за учество се легитимираат со важечка лична карта или пасош. Заинтересираните правни

лица за учество треба да бидат застапувани во согласност со Законот за трговски друштва и да приложат тековна состојба за

субјектот од ЦРРМ со датум најдоцна од 15.04.2014 година. Заинтересираните за учество физички и правни лица можат да

бидат застапувани од полномошник во согласност со Законот за парнична постапка.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

Најповолниот понудувач-купувач на подвижниот предмет е должен да ја положи вкупната цена на предметот, во рок од 3

(три) дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират

трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат  со претходна дозвола на извршителот.

И З В Р Ш И Т Е Л
Златко Пејовски

Р Р ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА М М АА КК ЕЕ ДД ОО НН ИИ ЈЈ АА
ОПШТИНА MAKEDONSKI BROD

ГРАДОНАЧАЛНИК
Број: 09-69/12 од 08.04.2014 год.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 51/05,137/07,
91/09,124/10,18/11 ,53/11,144/12 , 55/13 , 163/13 и 42/14), Градоначалникот на општина Македонски Брод,го дава следното

СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавна анкета и јавна презентација по

Нацрт- Урбанистички план вон населено место Долно Ижиште
-склад за нафтени деривати

Јавната анкета по Нацрт- Урбанистички план вон населено место Ижиште-склад за нафтени деривати на КП
бр.776/2, 782/4, 988/6,  987/3, 986/3, 985/2, 984/1, 988/4, 990/3, 993/2, 992/3, 991/3, 1316/3, 987/1, 987/5 ,986/1, 986/4,
985/1, 984/2, 983/3 983/1 и 982/2 на м.в. „Долно Ижиште“ КО Ижишта, со намена изградба на Е-3,некомпатибилна
инфраструктура-резервоати за деривати над 200 тони, во површина од 1,54 ха. за плански период 2014-2024 година
изработен од страна на ДООЕЛ „Перкан-Проект“ од Прилеп со тех.бр.22/2014 година ќе се одржи од 09.04.2014 год.
до 19.04.2014 год.со излагање на планот во одделението за урбанизам и заштита на животната средина при општината
Македонски Брод,а Јавната презентација на планот ќе се одржи на 15.04.2014 год. со почеток од 12 часот во салата на
Советот на  општината Македонски Брод.

Просторот за кој се донесува Урбанистички план вон населено место Долно Ижиште-склад за нафтени деривати
е со следните граници:

-Од север се граничи со КП 991/1,992/1,993/1,990/1,988/1 со осовината на пристапен пат и дел од КП бр.986/2
-Од исток се граничи со КП бр.789, 791, 792,987 и 981
-Од југ се граничи со КП бр.980,дел од 984/2,988/5,990/4,993/3,992/3 и 991/3
-Од запад се граничи со КП дел од 982/2,дел од 983/2,988/1 и осовината на локален пат за с.Ижиште.
За време на одржувањето на јавната анкета заитересираните правни и физички лица можат да достават писмени

забелешки на анкетни листови до архивата на општината Македонски Брод,кој можат да се подигнат во одделението
за урбанизам и заштита на животната средина при општината Македонски Брод,а доколу во овој рок истите не бидат
доставени ќе се смета дека немаат предлози и забелешки на планското решение на нацрт-планот.

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
ГРАДОНАЧАЛНИК
Милосим Војнески

Република Македонија
И З В Р Ш И Т Е Л
Николче Диневски
именуван за подрачјето
на Основните судови И.бр.560/2013
Битола и Ресен
ул. Д.Т.Ц. Шехерезада Мезанин лок.7
тел. 047 230-040

Извршителот Николче Диневски од Битола врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот
Стопанска банка АД Битола од Битола со ЕДБ 4002995103351 и седиште на ул.Добривое Радосавлевиќ бр.21, засновано
на извршната исправа ОДУ р.бр.149/12 од 21.03.2012 на Нотар Веселинка Деребанова Крстевска, против должникот
Друштво за производство, трговија и услуги ХРИБО увоз-извоз ДОО с.Крклино од с.Крклино со ЕДБ 4002005168152
и седиште во с.Крклино, заложниот должник Васко Велјановски со живеалиште во с. Крклино и заложниот должник
Мире Ристевски со живеалиште на ул. Панде Илковски бр.61, за спроведување на извршување во вредност
12.118.171,97 ден., на ден 07.04.2014 година го донесува следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА

(врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1, член 170 став 1 и член 174 ст.2 од Законот за извршување)

СЕ ОПРЕДЕЛУВА  продажба со усно  јавно наддавање на недвижностите запишани во:
1.Имотен лист 1088 КО Крклино
ЛИСТ В
-КП 1516, место Копачина, намена деловни простории, површина 316 м2, КАТ ПО, 
-КП 1516, место Копачина, намена деловни простории, површина 278 м2, КАТ ПР, 
-КП 1516, место Копачина, намена деловни простории, површина 72 м2, КАТ ПР, з а е д н и ч к а

сопственост на должникот- заложен должник Друштво за производство, трговија и услуги ХРИБО увоз-извоз ДОО
с.Крклино и заложниот должник Васко Вељановски,

2.Имотен лист 1004 КО Крклино
ЛИСТ Б
-КП 1516, место Копачина, култура дм, површина 500 м2, 
-КП 1516, место Копачина, култура зпз 1, површина 95 м2, 
-КП 1516, место Копачина, култура зпз 2, површина 104 м2, 
-КП 1516, место Копачина, култура зпз 3, површина 342 м2, 
-КП 1516, место Копачина, култура  л, површина 13127 м2, 
сопственост на должникот- заложен должник Друштво за производство, трговија и услуги ХРИБО увоз-извоз

ДОО с.Крклино со дел од посед 75/79 и заложниот должник Васко Велјановски со дел од посед 4/79,
3. Имотен лист 92345 КО Битола
ЛИСТ В
-КП 18788, адреса П.Илковски 61, бр. на згр.1, влез 1, КАТ 1, број 2, намена СТ, површина 59 м2, сопственост на

заложниот должник Мире Ристевски со дел од посед 1/1,
Заложниот должник Мире Ристевски има право на користење на дворното место и земјиште под зграда на КП

18788 КО Битола запишано во ИЛ 23952 со дел од посед 1/4,
Продажбата ќе се одржи на ден 24.04.2014 година во 12,00 часот во просториите на Извршител Николче

Диневски.
Почетната вредност на недвижностите, утврдена со заклучок на извршителот И.бр.560/2013 од 19.11.2013 година,

а согласно чл.174 ст.2 од ЗИ и изнесува:

1.ИЛ 1088 - деловен објект КП 1516/2 КО Крклино  износ од 8.978.017,00 денари,
2.ИЛ 1004 - земјиште КП 1516 КО Крклино износ од 3.376.962,00 денари,
3.ИЛ бр.92345 стан КП 18788 КО Битола износ од 1.029.345,00 денари,

Вкупен износ од 13.384.324,00 денари,

под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.
Недвижноста е оптоварена со следните товари и службености: хипотека во корист на доверителот. Должникот кој

како сопственик домува во продадената семејна станбена зграда или стан не го задржува правото да домува тука и е
должен зградата односно станот да ги испразни во рок од 60 дена од денот на донесувањето на Заклучокот за продажба,
а ако тоа не го стори, извршителот на предлог од купувачот присилно ќе го изврши испразнувањето  на зградата односно
станот.

На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува   1/10(една
десеттина) од утврдената вредност на недвижноста. 

Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр.
290200000236333 која се води кај ТТК банка АД Скопјеи даночен број 5002007113600 , 

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното
наддавање.

Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок
од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се
намират трошоците на новата продажба  и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на
новата продажба.

Овој заклучок ќе се објави во следните средства за јавно информирање Нова Македонија.
Заклучокот ќе се достави до странките, заложните доверители, до учесниците во постапката, до лицата кои имаат

запишано или законско право на првенство на купување и до надлежниот орган на управата.
И З В Р Ш И Т Е Л

Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

О Б Ј А В У В А
А -  Дозвола за усогласување со оперативен план

за 
Свисслион Аграр Доо - Ресен

ул. 29ти Ноември бр.6
7310 Ресен

Инсталацијата “ Свисслион Аграр Доо - Ресен “ до Министерството за животна средина и просторно планирање
достави барањe за добивање на А – Дозвола за усогласување со оперативен план бр. 11 – 4555/1 од 27.06.2008год.,
како и дополнување на барањето за добивање на А–Дозвола за усогласување со оперативен план бр. 11 - 1272/1 од
29.01.2014 год.

Инсталацијата припаѓа под активности од Прилог 1 од Уредбата за одредување на активности за инсталациите и
тоа:

Точка  6.   Други дејности
6.6 Инсталации за интензивно живинарство со повеќе од:
(а) 40.000 места за живина

Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање изготви,
А- Дозвола за усогласување со оперативен план

за
“Свисслион Аграр Доо - Ресен“

- фарма за интензивно живинарство

Дозволата ќе биде објавена на веб страница на Министерството за животна средина и просторно планирање
www.moepp.gov.mk.

Жалби во однос на дозволата може да бидат поднесени до Комисијата на Владата на РМ за решавање на управните
работи во втор степен од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата.

Во истиот рок дозволата е достапна на јавноста во текот на работните денови во МЖСПП бул. Гоце Делчев бр.
18, Скопје и во просториите на општина Ресен (Сектор за животна средина ) -Плоштад Маршал Тито бр.20.

Лице за контакт при МЖСПП: Димитар Младеновски.

Vrz osnova na ~len 64 i 131 od Zakonot za visokoto obrazovanie (Sl.vesnik na Republika Make-
donija br.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 i 41/14), ~len 34 od Pravilni-
kot za kriteriumite i postapkata za izbor vo nastavno-nau~ni, nau~ni, nastavno-stru~ni i sorabotni~ki
zvawa i asistenti doktorandi na Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje (Univerzitetski glasnik
br. 274/13) i Odlukata br.0202-753/3 od 31.3.2014 godina, Dekanot na Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij” vo
Skopje Ekonomski fakultet-Skopje raspi{uva:

K O N K U R S
za izbor na sorabotnik

Se raspi{uva konkurs za izbor na: 
1. Eden sorabotnik (asistent), po ekonomski nauki po grupa predmeti od oblasta na finansiite.
Uslovi: Kandidatite, pokraj op{tite uslovi, treba da gi ispolnuvaat i posebnite uslovi predvideni so

Zakonot za visokoto obrazovanie i Pravilnikot za kriteriumite i postapkata za izbor vo nastavno-nau~ni,
nau~ni, nastavno-stru~ni i sorabotni~ki zvawa i asistenti doktorandi na Univerzitetot „Sv. Kiril i
Metodij”  vo Skopje.

Rabotnoto vreme e soglasno aktite na Fakultetot i rasporedot na ~asovi po semestri.
So prijavata za u~estvo na konkursot, kandidatite treba da podnesat: dokument za zavr{eni akademski

studii od vtor ciklus od soodvetno nau~no podra~je ili poslediplomski magisterski studii spored Zakonot
za visokoto obrazovanie (Sl.vesnik na RM br.64/00 so izmenite), dokument za ostvren eden mandat kako pom-
lad asistent ili rabotno iskustvo od tri godini, dokument za poznavawe na eden od svetskite jazici, sposob-
nost za nastavno – nau~na dejnost, kako i uverenie za dr`avjanstvo (dokumentite treba da se dostavat vo
original ili zaverena kopija kaj notar).

Prijavi so kompletna dokumentacija se podnesuvaat vo rok od 8 dena od denot na objavuvaweto na
konkursot vo Arhivata na Ekonomskiot fakultet - Skopje, ili po po{ta na adresa: bul. ,,Goce Del~ev” br. 9V
– Skopje.

Nenavremeni i nepotpolni prijavi nema da se razgleduvaat.
Izbraniot kandidat se anga`ira soglasno Zakonot za visokoto obrazovanie.
Dopolnitelni informacii na telefon: 02 3 286 825.

UNIVRZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE
EKONOMSKI FAKULTET – SKOPJE


