
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 
1999 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Член 1 
Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки 

кои во 1999 година ќе се увезат во Република Македо-
нија од Република Словенија и се по потекло од таа 
земја. 

Член 2 
За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на 

квотите утврдени во истиот не се плаќа царинска да-
вачка и посебни царински давачки. Прилогот 1 е соста-
вен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Количините на стоки во,рамките на неодделна квота 

од Прилогот 1 ги распределува Министерството за 
трговија на предлог на Комисијата составена од двајца 
претставници на Министерството за трговија и по еден 
претставник на Министерството за надворешни работи, 
на Министерството за земјоделие, шумарство и водо-
стопанство и на Министерството за финансии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
нистерството за трговија го именува министерот за 
трговија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување на 
предлози за распределба на количините на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 4 
Барање за доделување на одредени количини на 

стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прило-
гот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во 
Република Македонија (во натамошниот текст: подно-
сител) 

Барањето се поднесува во Министерството за трго-
вија најдоцна десетиот (10) ден од влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: 

Среда, 3 март 1999 
Скопје 

Број 12 Год.LV 

Аконтациј ата за1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

- име на фирмата, матичниот број и комплетната 
адреса на подносителот и на корисникот на стока 
ако подносителот не е истовремено и корисник; 

- тарифниот број за секоја стока (10 бројки); 
- наименување на стока од комбинирана номенкла-

тура на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка наведена во Прилогот 
1; 

- податоци за производните, односно продажните и 
магацинските капацитети; 

- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број 
во претходната година. 

За доделување на одредена количина на стока во 
рамките на поедина квота, Министерството за трговија 
на подносителот му издава решение во кое се утврдува 
и рокот во кој може подносителот да го увезе, а со-
гласно член 1 од оваа одлука. 

Министерството за трговија може количините на 
стоки во рамките на поедина квота да ги распределува 
постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот 
за таква стока, при што треба квотата за прво полуго-
дие да се подели во првата половина на март, а за второ 
полугодие до крајот на месец мај. 

Член 5 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки согласно доне-
сените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа 
тримесечно да го известува Министерството за трго-
вија. 

Министерството за трговија го објавува обемот на 
квотите од Прилогот 1 во јавните гласила. 

Член 6 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилог 1 од Република Словенија 
во Република Македонија, мора на царинскиот орган, 
покрај деталните документи, да му поднесе и докази за 
потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник во 
согласност со Протоколот за потеклото на стоката спо-
ред Прилогот 1 на оваа одлука кој е нејзин составен 
дел. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-985/1 
23 февруари 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

328. 
Врз основа на член 12 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Република Сло-
венија („Службен весник на РМ" бр. 48/96) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 го-
дина, донесе 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба 
Рок за рекламации 15 дена. 
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ПРИЛОГ 1 
ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА 

СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1999 ГОДИНА 

329. 
Врз основа на членовите 30 и 46, став 3 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.02.1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ 2000 

Член 1 
Се основа Национален комитет 2000, како работно 

тело на Владата на Република Македонија (Влада). 

Член 2 
Националниот комитет 2000 се основа за развивање 

на националниот акциски план. 
Националниот акциски план ги опфаќа .работите 

кои се однесуваат на националната стратегија, анали-
тичката методологија, оценката за нивото на пробле-
мот, интерактивното дефинирање на процесите на ре-
шавање со соодветните тела во институциите, рамките 
на тестирањата и интеграцијата на системот и изготву-
вање и ревизија на финансиските конструкции околу 
решавањето на техничкиот проблем настанат како ре-
зултат на форматот во кој се запишува датумот кај 
информационите системи. 
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Покрај активностите определени во ставот 2 на овој 
член, Националниот комитет 2000 може да презема и 
други активности кои се во функција на решавање на 
основниот проблем 

Член 3 
Националниот комитет 2000 е составен од претседа-

тел, координатор и определен број на членови, во за-
висност од работите и задачите за кои се ангажираат. 

За претседател на Националниот комитет 2000 се 
определува д•р Оливер Илиев, професор на Електро-
техничкиот факултет во Скопје. 

За координатор на активностите на Националниот 
комитет 2000 се определува Фисник Марку, помошник 
на министерот за наука задолжен за работите на ин-
форматиката во Министерството за наука. 

Стручниот профил на членовите на Националниот 
комитет 2000 го определува претседателот на Комите-
тот. 

Член 4 
Мандатот на претседателот и координаторот на На-

ционалниот комитет 2000 е определен за времетраење 
на активностите содржани во Националниот акциски 
план. 

Времетраењето на мандатот на членовите на Наци-
оналниот комитет 2000 е определено во зависност од 
потребите за кои тие се ангажирани. 

Член 5 
Начинот на работата на Националниот комитет 

2000 се определува со деловник за работа на Комите-
тот. 

Националниот комитет 2000 е должен за своите ак-
тивности да ги известува Владата и Министерството за 
наука. 

Член 6 
Средствата за работа на Националниот комитет 

2000 се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, од 
Светската банка и од други извори. 

Член 7 
Стручните и техничките работи за потребите на На-

ционалниот комитет 2000 ги врши Министерството за 
наука - Секторот за информатика. 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-437/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 23.02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИ-
НАТОР ЗА ГЛОБАЛНИОТ ФОНД ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА (ГЕФ) 

1 За национален координатор за ГЕФ се назначува 
Тони Поповски, министер за животна средина. 

2 Координаторот ќе работи на сите активности на 
национално ниво за спроведување на целите опфатени 

со програмите на имплементационите агенции на ГЕФ 
и истовремено ќе ги запознава со приоритетите на на-
ционално ниво 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23 890/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с р. 

331. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Јавното 

правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр 47/97), а во врска со Одлуката за утвр-
дување критериуми за определување на бројот на заме-
ниците на Јавниот правобранител на Република Маке-
донија и за определување на бројот на замениците на 
јавниот правобранител („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 57/97 и 3/98) и член 46 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија бр. 6Ј/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 февру-
ари 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СКОПЈЕ 

1. Се огласува именување на еден заменик на јав-
ниот правобранител на Република Македонија за по-
драчјето на Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за Јавното 
правобранителство, пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Владата на Република Македо-
нија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија" и во днев-
ниот печат. 

Бр 23-953/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

332. 
Врз основа на член 15 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94) и член 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонка, на седницата одр-
жана ца 23.02 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗАДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Недвижен имот - објект во површина од 1085 м2 и 

дворно место во површина од 1584 кг, на КП бр. 134 КО 
Струга, евидентиран во ПЈ1 бр. 1652 сопственост на 
Република Македонија, се дава на користење на Заво-
дот за вработување на Република Македонија - Биро за 
вработување - Струга. 

Член 2 
Заводот за вработување на Република Македонија -

Биро за вработување - Струга, се обврзува во објектот 
и земјиштето од член 1 на оваа одлука, да определи и 
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записнички утврди простор неопходен за обавување на 
дејноста на Центарот за стручно оспособување и прек-
валификација - Струга 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 

Бр 23-2458/1 
23 февруари 1999 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

333. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на СРМ" бр 36/75, 
41/75,10/79,51/88 и „Службен весник на РМ" бр 4/93) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонка, на седницата одржана на 
23.02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖНОСТИ 

Член 1 
Се врши замена на недвижности - земјиште во 

државна сопственост што претставува КП бр 186/2 КО 
Претор, во површина од 8796 м2, со земјиште што прет-
ставува приватна сопственост од КП бр. 123, КО Кур-
биново, во површина од 8756 м2 на Живко, Крсте, 
Блаже и Рајна Илиевски, сите од с Курбиново. 

Член 2 
Замената од член 1 на оваа одлука да се изврши 

заради изградба на брана на Курбинска Река предви-
дена со Одлука на Владата на Република Македонија за 
определување на услови за градба, бр. 23-2767/1 од 
1.12.1997 година („Службен весник на РМ" бр. 62/97), а 
со цел разрешување на имотно-правните односи во 
врска со експропријацијата на земјиштето од КП бр 
123, КО Курбиново, во површина од 8756 м2 

Член 3 
Замената од член 1 на оваа одлука да се изврши со 

посебна спогодба КОЈ а ќе се склучи помеѓу сопствени-
ците на земјиштето од КП бр 123, КО Курбиново, од 
една страна и Водостопанската работна организација 
„Водостопанство - Преспанско Езеро" - Ресен, како 
предлагач на постапката за експропријација од друга 
страна, со учество на Јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија 

Член 4 
Правото на користење на досегашниот корисник на 

АД „Агроплод" - Ресен на земјиштето во државна соп-
ственост штр претставува КП бр 186/2 КО Претор, во 
површина од 8796 м2 престанува а) денот на влегување 
во сила на оваа одлука 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 

Бр 23-904/1 
23 февруари 1999 година Претседател на Владата 

СКОПЈЕ на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с р 

334. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на СРМ" бр 36/75, 
41/75,10/79, 51/89 и 38/91 и „Службен весник на РМ" бр 
4/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23 02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Се врши замена на правото на сопственост на земјо-

делско земјиште и тоа пасиште кое претставува КП бр 
403 во површина од 1.852 м2, 7 класа во м в. „Ред кру-
ша^, земјиште кое претставува КП бр. 404 во површина 
од 551 м2 во м в. „Ред круша", земјиште - нива кое 
преставува КП бр 413/1 во површина од 262 м2, 4 класа 
во м в. „Река", земјиште кое претставува КП бр. 414 во 
површина од 2 563 м2 во м.в. „Ралјен" и земЈИШте-ннва 
кое претставува КП бр 419/2 во површина од 118 м2, 4 
класа во м в „Река" сите во КО Свиништа - Охрид, 
заведени во поседовен лист 156 сопственост на Репу-
блика Македонија, со земјоделско земјиште и тоа нива 
КОЈ а претставува КП бр. 910 во површина од 3 540 м2 7 
класа во м в „Влази", нива коЈа претставува КП бр. 
1400 во површина од 744 м2 6 класа во м в „Влази" и 
нива која преставува КП бр. 2467 во површина од 1.661 
м2, 6 класа во м.в. „Поле" сите исто така во КО Сви-
ништа -Охрид, заведени во поседовен лист 348, соп-
ственост на Ристо Николоски од Охрид 

Член 2 
Договорот за замена на правото на сопственост на 

недвижности од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за финансии. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-926/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с р. 
335-

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр 63/94 и 63/98), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23 02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „ПЕРМАНЕНТНА ГНС СТАНИ-
ЦА", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИ-

НАТА ОХРИД 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на објектот „Перманентна ГПС станица", што ќе се 
гради во општината Охрид, КО „Охрид", м.в. „Желез-
ничка", на катастарските парцели КП бр 10645/1, со 
површина 31 687 м2, катастарска култура пасиште 4 
класа, земјиште сопственост на Р Македонија - сега-
шен корисник Министерство за одбрана, и КП бр 
10645, со површина 600 м2, катастарска култура не-
плодно, земјиште сопственост на Р Македонија-сега-
шен корисник Републичка геодетска управа, а инвссти-
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тор е Републичка геодетска управа и се определува 
земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр 23-938/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

336. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр 63/94 и 63/98), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ОБЈЕКТОТ „БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИ-
ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ", ШТО ЌЕ СЕ ГРАДИ ПОКРАЈ 
МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО 
- ГОСТИВАР, СТАЦИОНАЖА 2+250 ДЕСНО, 

ОПШТИНА ТЕТОВО 

1.Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Бензинска пумпа" со придружни објекти", 
што треба да се гради покрај магистралниот пат М-4, 
делница Тетово - Гостивар, стационажа на км. 2+250 
десно општина Тетово, КО „Мала Речица", место ви-
кано „Прекоче", КП бр. 654/1, катастарска култура 
нива 3 класа, со површина 4265 м2 сопственост на Јахји 
Селимов Абдирезак, а инвеститори се ТУП „Рамо -
Комерц" и Јахји Селимов Абдирезак од М. Речица и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-' 
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 

Бр. 23-539/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје тужителот 
Стојковски Димитар од Скопје, ул "Загребска" бр 24, 
тужбата поднесена против Република Македонија, за 
утврдување право на сопственост и право на користе-
ње 1а прошири и на П-ро тужениот Мицков Илија, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Мицков Илија да се јави во 
Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по 
објавување на огласот во "Службен весник на РМ", 

или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги шти-
ти неговите интереси 

Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден вре-
мен застапник КОЈ ќе го застапува до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4730) 

Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Јахи Афети 
од Скопје, ул "389" бр.47, против тужените Крстиќ 
Горица и Крстиќ Станоја од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од објаву-
вање на ОВОЈ оглас да ја достават својата точна сега-
шна адреса на живеења или во истиот рок да се јават 
в о ОВОЈ с у д 

Во спротивно, ќе им биде поставен привремен стара-
тел КОЈ ќе ги застапува нивните интереси до правосил-
ното окончување на оваа постапка 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V П бр 265/99. 
(4450) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред ОВОЈ суд е поведена постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Емине Таировска Алиев -
ска од Куманово,_ против тужениот Алез Алиевски од 
Куманово, со Непозната адреса во Австрија 

За привремен застапник на тужениот од страна на 
судот му се поставува Жикица Стоиљковиќ, адвокат 
од Куманово,КОЈ ќе го застапува тужениот се додека 
ТОЈ или неговиот застапник не се појават пред судот 

Од Основниот суд во Куманово, I П бр о9-11/99 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
1062/98, на регистарска влошка бр 03001779?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за трговија на големо и ма-
ло и услуги „СКОПСКО И СЕ Е МОЖНО" ДООЕЛ, 
увоз-извоз, ул „Борис КраЈгер" бб , Штип 

Дејности 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 40/1, 50 40/2, 
50 50, 51 21, 51 2А, 51.23, 51 31, 51 34, 51 35, 51 39, 
51 46, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 70, 51 41, 
51 42/1, 51 42/2, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 
52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 45, 52 46, 
52 47, 52 48, 55 40, 55 51, 55 52, 63 30, 74 12, 74 70, 
74 84, 50 20, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, угостителски и туристички услуги, посре-
дување и застапување ро прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, 
реекспорт 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува за свое име и за своЈа сметка 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Марјан Петров - управител без ограничувања 

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Марјан Петров - управител без ограничувања 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за СВОЈ а сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1965/98 
(3988) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
1080/98, на регистарска влошка бр 03001797?-1-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар претворањето и усо-
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гласувањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „КЛАСИКА4 увоз-извоз ЈТД , Делов Ристо и 
др ул „Сутјеска' бр 43-а-4, Штип 

Се врши претворање и усогласување на ПГ1У 
„КЛАСИК во ЈТД , и новата фирма гласи Друштво 
за производство, трговија и услуги „КЛАСИКА увоз-
извоз, ЈТД , Делов Ристо и др со седиште на уи . Су-
тјеска 4 бр 43-а-4, Штип 

Содружници во друштвото се Дедов Ристо и Дело-
ва Лилјана од Штип 

Дејности 01 11/1, 01 11/2, 011/2, 01 11/3, 01 12/1, 
01 13/2, 01 21, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 
50 10, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2, 
50 40/3, 51 21, 51 23, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33 51 34 
51 35, 51 36, 51 37, 51 44, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 
51 47, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 66, 51 70, 52 11, 
52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52.33, 
52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 55 44/4, 
52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 63, 55 30/2, 55 40, 74 84 

Управител на друштвото е Делова Лилјана, без 
ограничување 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1080/98 
(3992) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
1005/98, на регистарска влошка бр 03001722^-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ГО-ПРОМ" дооел, увоз-извоз „КСЈ 
на револуцијата 29, Кочани 

Основач на друштвото е Горан Гоцевски од Коча-
ни 

Дејности 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 
50 40/2, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 38, 51 41, 
51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 52 11, 
52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 
52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 
52 48, 52 50, 52 63,.55 30, 55 30/1, 55 30/2, 60 21, 60 22, 
60 24, 63 12, 74 13 , 74 40 , 74 83, надворешна трговија 
со прехранбени производи и непрехранбени произво-
ди, малограничен промет со соседните држави, реек-
спорт, консигнациЈа, посредување и застанување во 
прометот на стоки и услуги 

Неограничени овластувања Потполна одговор-
ност 

Управител на друштвото с Горан Гоцевски без 
ограничување во застапувањето во внатрешниот и на-
дворешниот промет 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1005/98 
(3959) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
874/98, на регистарска влошка бр 03001593?-3-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД, на Друштво за производство, 
промет и услуги „СМИКИ" дооел, ул „Гошо Виксн-
тиев ' б р 43, Кочани 

Основач и единствен содружник Гоце Митков 
Дејности 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 15 32, 

15 33, 15 61, 15 81/1, 15 81/2, 15 85, 15 91, 15 92, 15 95, 
15 98/1, 15 98/2, 17 16, 17 40/1, 17 40/2, 17 54, 18 10, 
18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 18 30, 19 10, 19 20, 19 30, 
25 12 , 25 13 , 25 24 , 36 61, 36 62 , 36 63 , 51 16 , 51 17, 
51 18, 51 19, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 36, 51 37, 
51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 47, 51 56, 51 63, 52 41, 52 42, 
52 43, 52 44, 52 62, 52 63, 52 71, 65 12/3, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
станување во прометот со стоки и услуги, превоз на 
стоки во меѓународниот патен сообраќај, превоз на 
патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет на стоки и ус-
луги со Република Бугарија, реекспорт 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја смекта, а за обврските 
одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Гоце Митков, управител и застапник со неограни-
чени овластувања 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 874/98 (3961) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
1000/98, на регистарска влошка бр 03001717^-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП и усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги „АГРО ЦЕНТАР к д о о ул 
„Стевка Тасева" бр 6, Кочани 

Дејности 01 11, 01 11/1, 01 1142, 01 11/3, 01 11/4, 
01 12, 01 1241, 01 1242, 01 13, 01 1341, 01 13/2, 01 21, 
01 22 01 2241, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 01 41, 
01 41/1 01 41/2, 01 41/3, 01 42 02 01, 02 02, 15 11 
15 12, 15 13, 15 31, 15 32, 15 33, 15 41, 15 42, 15 43, 
15 51, 15 52 15 61, 15 62, 15 71, 15 72, 15 81, 15 81/1, 
15 81/2, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94 ~ 15 95 15 96, 15 97, 
15 98, 15 98/1, 15 98/2, 17 40, 17 40/1, 17 40/2, 17.51, 
17 52, 17 53, 17 54, 17 54/1, 17 54/2, 17 60, 18 И), 18 21 
18 22, 18 23, 18 24, 24 20, 24 30, 25 11, 25 11, 25 12, 
25 13, 25 21, 25 22 25 23, 25 24, 50 10, 50 20, 50 30 
50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 
50 40/4, 51 И, 51 2, 51 13, 51 4, 51 15, 51 16, 51 17 
51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 
51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 
51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2. 51 43, 51.44, 51 45, 51 46, 
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 бб, 51 70, 52 11, 
52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27 
52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42 52 43, 52 44, 52 44/1, 
52 44/2, 52 44/3, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 
52 50, 52 74, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 23, 60 24, 
63 12, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 91 И, 91 2, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна^ 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција и СР Југославија, застапу-
вање и посредување во надворешно трговскиот про-
мет, продажба на стоки во консигнациони складишта, 
реекспорт, застапување на странски правни и физички 
лица, комисиона продажба 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Тони Максимов, управител 
без ограничување 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1000/98 
(3962) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
876/98, на регистарска влошка бр 03001595^-3-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за производство и 
трговија, „ИН-КОМ" д о о увоз-извоз, ул „Браќа 
Миладинови" бр 6, Штип 

Содружници. Слободанчо Ѓеоргиев, Сузана Ѓеор-
гиева, Штип 

Дејности 25 21, 25 22, 25 23 , 22 24, 28 71, 28 72, 
28 73, 28 74, 28 75, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50.30/2, 
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 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 
51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 
51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 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 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 
52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 
52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 
52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 60 24, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија, меѓународна шпедиција, 
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агенциски услуги на меѓународен транспорт на стоки 
и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и 
услуги, надворешен транспорт со сопствено возило, 
реекспорт, меѓународен транспорт со стоки и патници 

Неограничени овластувања, потполна одговорност 
Слободанчо Ѓеоргиев, управител со неограничени 

овластувања 
Од Основниот суд во Штип, Трег бр 876/98 (3971) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд СкопЈе И - Скопје, со решението II 
Рег ЗГ. бр. 139/99 на 24 2 1999 година во Регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша след-
ното. 

Ловното друштво „Потполошка" - Петровец, со се-
диште во општина Петровец. 

Дејноста на Ловното друштво „Потполошка" - Пе-
тровец е да Ја развива и организира активноста за од-
гледување, заштита и бтстрел на дивеч, создава услови 
за спорт и рекреација на членовите на ловното друш-
тво, организира активности за подигање на ловното 
образование на ловците, ловната свест и култура и 
зацврстување на ловечката дисциплина, да изградува 
ловечка љубов кон дивечот во природата, зачувување 
на еколошката рамнотежа и зачувување на човековата 
екологија, да допринесува за развоЈ на стрелапггвото 
како спорт, да води ловна статистика и евиденција на 
ловечки трофеи, да користи научни сознанија за развој, 
одгледување и заштита на дивечот во природата, да 
работи на подобрување на бонитетот на ловиштата и 
постапува согласно годишните планови изготвени врз 
основа на стопански основи, да работи на подигање на 
разни објекти заради создавање на подобри услови за 
опстанок на дивечот, особено во зимски услови, да ор-
ганизира контрола и развој на дивечот, бројната со-
стојба, годишниот прираст и отстрел, по потреба да 
организира разни стручни предавања и семинари, да 
соработува со други ловни друштва и други повисоки 
асоцијации и здруженија во земјата и- странство, да ги 
известува надлежните министерства и други надлежни 
во Републиката за состојбата на дивечот во ловиштата, 
да утврдува режим на ловење согласно Законот за лов-
ство и да донесува посебни правилници со кои поблиску 
се регулира одредена материја од работата на друш-
твото 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. 

Основниот суд во Крушево, со решението Рег.Згф 
бр. 2/99 го запиша во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации Здружението На одгледувачи на 
овци „Белушка ледина" - Крушево, со подрачје на деј-
ствување на територијата на општина Крушево и Жи-
тоше со седиште во Крушево на ул „Томе Никле" бб 

Целта, дејноста и активноста на Здружението е 
поттикнуван>е, помагање, синхронизирано организи-
рана на ПОСТОЈНИОТ развој на индивидуалното овчарско 
Производство, негувана, развивана и творечко поврзу-
вана на трудот со научните достигнувања во земјата и 
странство, застапува!ве на интересите преку делегати 
во повисоките институции на Државата-СоЈуз, стопан-
ска комора, Влада на РМ Лице овластено за застапу-
ва! ве на Здружението е Љупчо Василоски 

Од Основниот сув во Крушево (4719) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.Згф 
бр 74/99 го запиша во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации здружението „Мариовско Мен-
гленски културни средби" од Прилеп. 

Како основни цели на здружението се Негувана и 
презентирање на народното фолклорно богатство на 

Мариовско Менгленскиот регион, организирање на 
средби на населението и Меглен, како и културни 
средби со Здруженија кои негуваат слични активности 
во РМ, Република Грција и Дијаспората. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул 
„Марко>ва" б•б. 

Лица овластени за застапување и преставување на 
здружението се Ѓорѓе Ѓошески и Ристе Николоски од 
Прилеп. 

Од основниот суд во Прилеп (4720) 

Основниот суд Тетово, со решение Рег. згф.бр,6/99 
од 16.02.1999 година го запиша следното: 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр.6/99 се запишува Здружение на граѓани 
„Будо-кан"-Сојуз на Македонија, со седиште во Те-
тово, населба Дреновец бр,45. 

Лице овластено за застапување е Шефки Сел>ами. 
2. Работата и активноста на Сојузот ќе се однесува 

на поттикнување омасовување, развој и унапредување 
на спортот и координирање и усогласување на програм-
ските активности во рамките на СОЈУЗОТ како и разви-
вање на соработка со сите спортски клубови во РМ. 

Подрачје на организацијата и дејствување на Соју-
зот е територија на Р.Македонија. 

Здружението на граѓаните, Сојузот стекнува свој-
ства на правно лице и може да почне со работа од 
16.02.1999 година. 

Од основен суд во Тетово (4721) 

Основниот суд во Тетово со решението Рег. Згф. бр. 
47/99, објавува дека во регистарот на Здруженијата на 
граѓана и фондации го запиша Одбојкарскиот клуб 
„Лирија" од с. Жеровјане. 

Работата и активноста на клубот е создавање на 
услови за што поголем опфат на училишната и студент-
ска младина за занимавање со одбојкарскиот спорт, 
популаризација на истиот, создавање на услови за ра-
бота и подигнување на квалитетна одбојка и слично. 

Седиштето на Здружението е во с. Жеровјане, а ќе 
делува на подрачјето на с. Жеровјане, општина Бого-
виња и градот Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (4722) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. 
бр. 11/99 од 19.2.1999 година е запишано Здружение на 
родители на деца заболени од церебрална парализа -
Тетово. 

Работата и активностите на Здружението е откри-
вана и вклучување во здружението лица заболени од 
церебрална парализа, нивни родители и старатели, да-
вана помош на заболени лица и членови на нивните 
семејства во правилно користење на законски и други 
прописи за остварување на здравствена и социјална 
заштита и слично. 

Седиштето на Здружението е во Центарот за соци-
јална работа Тетово, ул. „121" бр. 1, а ќе делува на 
подрачјето на општините Тетово, Боговиње, Брвеница, 
Вратница, Желино, Јегуновце, Камењане, Теарце, 
Џепчиште и Шипковица. 

Од Основниот суд во Тетово. (4723) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. 
бр. 117/99 од 19.2.1999 година е запишано Здружение на 
корисници на вода за наводнување од ХМС „Радиовце -
Бистрица" - пумпна станица Џепчиште, со скратен на-
зив ВКЗ пумпна станица Џепчиште , 

Работата и активностите на Здружението е подобро 
организирана на неговите членови во користење и ра-
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определба на вода за наводнување и поефикасно и пора-
ционално наводнување на површините кои ги покрива 
здружението и слично. 

Седиштето на Здружението е во с. Џепчиште -
Општина Џепчиште 91220 Тетово, а истото ќе делува 
на подрачјето кое е покриено од пумпна станица Џеп-
чиште која користи и вода од главниот канал Радиовце 
- Бистрица односно река Вардар. 

Од Основниот суд во Тетово. (4724) 

Се запишува во Регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации под Рег. бр. 16/99 од 8.2.1999 година 
Здружението на тутунопроизводителите „Житоше" -
Житоше, со седиште во с. Житоше, а со подрачје и 
дејност на дејствување на територијата на Општина 
Житоше. 

Целта, дејноста и активноста на Здружението е да 
го иницира, помага и насочува развојот и унапредува-
њето на тутунопроизводството во општината и само-
стојно или договорено со Сојузот на здруженијата на 
тутунопроизводителите на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Крушево. (4725) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Рег. Згф. бр. 42/99 од 19.2.1999 година во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации се запи-
шува Ловечкото друштво за заштита, одгледување и 
ловење на дивеч ,»Љуботен" с. Вратница. 

Работата и активностите на здружението се заш-
тита, одгледување и ловење на дивеч, создавање на 
услови за спорт и рекреација на неговите членови, раз-
вивање на љубов кон дивечот, природата и унапреду-
вање и чување на животната средина и слично. 

Седиштето на Здружението е во с. Вратница, а 
истото ќе делува на подрачјето на општина Вратница. 

Од Основниот суд во Тетово. (4726) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Рег. Згф. бр. 30/99 од 12 2.1999 година во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации се запишува 
Здружение на глуви и наглуви - Тетово 

Работата и активностите на Здружението се откри-
вање на глуви лица, нивно евидентирање и вклучување 
во работата на здружението, заштита на глувите и на-
глувите лица, нивната рехабилитација, образование, 
вработување, афирмирање на јазикот со знаци и 
слично. 

Седиштето на Здружението е во Тетово, а истото ќе 
делува на подрачјето на општините Тетово, Џепчиште, 
Теарце, Вратница, Јегуновце, Желино, Брвеница, Бо-
говиње, Камењане и Шипковица. 

Од Основниот суд во Тетово. (4727) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Рег. Згф. бр 98/99 од 16.2.1999 година во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондациите се запи-
шува Атлетски клуб „ЉУБОТЕН" - Тетово. 

Работата и активностите на Здружението е развој на 
атлетскиот спорт во општината Тетово и пошироко, 
организација на атлетски натпревари, организација на 
систем на натпревари и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе 
делува на подрачјето на општината Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (4728) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решени-
ето Рег. Згф бр. 73/99 од 23.2.1999 година во региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Фудбалскиот клуб „Црвена ѕвезда" од с Сенокос. 

Цели и задачи на клубот се придонесе за развој на 
спортот и физичката култура посебно на фудбалот, 

обезбедување на доследна примена на фудбалските 
прописи, учество во соодветното фудбалско првенство, 
заложби за обезбедување на регуларност на фудбал-
ското првенство, обезбедување и организирање на при-
јателски натпревари и турнири, соработка со органите 
на ОФС Прилеп и други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во с. Сенокос. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

клубот е Кузманоски Томислав од с Сенокос. 
Од Основниот суд во Прилеп. (4729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Рег.згф бр. 46/98 го запиша: 

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр.26 се запишува здружението на граѓани 
„Друштво за геотехника на Македонија" со скратен 
назив ДГМ со седиште во Скопје на бул. „Партизански 
одреди" б•б. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател проф.д-р Васил Витанов 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на координација и стимулација на следе-
њето на современиот развој на науката и практиката во 
областа на геотехниката, обезбедување, благовремено 
информирање на членовите на друштвото, поттикну-
вање и зајакнување на размената на професионални 
инженерот, научни и техничко-технолошки идеи, како 
и трансфер на научно-истражувачкнгге, развојно-тех-
ничките и проектанските знаења и информации меѓу 
наставно-научните и истражувачки организации, раз-
војните и проектанските служби и производните прет-
пријатија од областа на геотехниката и други форми на 
инвентивна работа од областа на геотехниката. 

- Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на 
правно лице и може да започне со работа од 03.02.1999 
година. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (4731) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Рег.згф бр. 181/98 ја утврди: I Програмата и Статутот 
на здружението на граѓани „Организација на потрошу-
вачите на Македонија" со скратено име „ОПМ" со се-
диште во Скопје со својство на правно лице од 
10.01.1996 година во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр.36 
се запишува здружението на граѓани „Организација на 
потрошувачите на Македонија" со скратено име 
„ОПМ" со седиште во Скопје, ул. „Водњанска" бб.б 
кое го застапува претседателот Маријана Лончар -

Велкова од Скопје 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4732) 

Основниот суд во Кичево со решение Рег.Згф. бр 
41/98. го запиша пререгистрирањето на Авто мото 
друштвото „Треска" од Македонски Брод, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации. 

Здружението ќе ги собира автомобилистите и мо-
торциклистите и другите граѓани во членство во Авто 
мото друштвото, ќе ги застапува интересите, ќе раз-
вива и негува меѓусебна солидарност меѓу членовите и 
другите учесници во сообраќајот, ќе ги следи состој-
бите и проблемите во сообраќајот на патиштата, ќе ја 
шири сообраќајно-техничката култура, ќе организира 
сообраќајно воспитна дејност на децата и младинците, 
ќе развива активност за унапредување на сите катего-
рии на возачи, ќе го развива авто мото и кампинг туриз-
мот, ќе организира натпревари на државен шампионат 
во автомобилизам и моторциклизам, ќе врши давање 
авто механичарски и авто сервисни услуги, ќе формира 
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фондови за финансирање на активности за превентивни 
цели во патниот сообраќај и друго. 

Здружението има седиште во М. Брод на ул. „7 
Септември" број 4. 

Здружението дејствува на територијата на Општина 
Македонски Брод, Самоков и Пласница. 

Здружението ќе го застапува и претставува Бошко 
Милошески и Блаже Карафилоски. 

Од Основниот суд во Кичево. (4733) 

Основниот суд во Кичево со решението Рег.згф.бр. 
12/99 го запиша основањето на Општинскиот фудбал-
ски СОЈУЗ Македонски Брод во регистарот на Здруенија 
на граѓани и фондации , 

Здружението ќе се ангажира за развој на фудбалот, 
ќе се грижи за создавање на материјални и други услови 
за фудбалот, и за утврдување на основните и стручните 
работи за фудбалот, обезбедување на правата и обвр-
ски на фудбалските судии, обезбедување права и обвр-
ски на фудбалските тренери и др. 

Седиштето на Здружението е во Македонски Брод. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Маке-

донски Брод. 
Здружението ќе го застапува и претставува Ми-

ленко Бошкоски. 
Од Основниот суд во Кичево (4734) 

Основниот суд во Кочани, со решението Зг. бр. 15/ 
98 во регистерот за Здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението на граѓаните со име „Здруже-
ние на возачи од Кочани", со седиште во Кочани на ул 
„29-ти Ноември" бр. 111 

Лица за застапување на Здружението се претседате-
лот Цветан Димитров, секретар, Јорданчо Атанасов и 
членот на извршниот одбор Јордан Џидров 

Работата и активностите на Здружението ќе се одне-
суваат на остварување и усогласување на интересите на 
членовите, заради вршење на дејности и активности за 
подобрување на сообраќајната култура, безбедноста на 
сообраќајот на патиштата, техничка исправност на мо-
торните возила и други прашања од заеднички интерес 
предвидени со Статутот на Здружението. 

Здружението на граѓани продолжува да работи со 
својство на правно лице од негово основање -
17.12 1968 год. 

Од Основниот суд во Кочани. (4735) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр 61/99 од 11.1.1999 година, го запиша во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здру-
жението под име: Општинско здружение на лозарите 
„Тиквешко грозје" од Кавадарци, кое ќе се залага за 
преземање разновидни активности во областа на поди-
гањето, заштитата и унапредувањето на лозарството во 
Општината Кавадарци. 

Седиштето на Здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4736) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег Згф.бр. 10/98 од 11.1 1999 година, го запиша во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здру-
жението под име: „Здружение на тутунопроизводите-
лите" од Кавадарци, кое ќе се залага да го иницира, 
помага и насочува развојот и унапредувањето на туту-
нопроизводството во општината, самостојно или дого-
ворено со СОЈУЗОТ на здруженија на тутунопроизводите-
лите на РМ. 

Седиштето на Здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4737) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 12/98 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: Авто-мото друштво „Страшо Пинџур" 
Кавадарци, кое ќе се залага за преземање активности 
заради остварување, усогласување и заштита на инте-
ресите на автомобил истите, мотоциклисгите, тракто-
ристите и на другите граѓани со цел за заштита на 
нивните интереси во доменот на автомобилизмот, мо-
тоциклизмот, туризмот и безбедноста на сообраќајот 
на патиштата. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „29-ти Ноември" бр. 36. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4738) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 45/99 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации здруже-
нието под име: Центар за помош на лица со ментален 
хендикеп „Порака - Кавадарци" од Кавадарци, кое ќе 
се залага за иницирање, обезбедување севкупна опште-
ствена грижа и третман на лицата со ментален хенди-
кеп, помагање во ангажирање на родителите, старате-
лите и пријателите на лицата со ментален хендикеп во 
работата на Центарот, проучување и следење на разво-
јот на заштита и третман на лицата со ментален хенди-
кеп, залагање за доследна примена на сите усвоени ме-
ѓународни документи за човекови права и права на хен-
дикепираните лица, а посебно на лицата со ментален 
хендикеп. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „Маршал Тито", бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4739) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 46/99 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: Здружение на телесно инвалидизирани 
лица Кавадарци, за откривање, евидентирање и вклучу-
вање во Здружението на телесно инвалидизирани лица, 
статистичка обработка по дијагнози, пружање помош 
на ваквите категории лица, како и на нивните семејства 
во остварувањето на правата од социјална, здравствена, 
економска и друг вид заштита, усовршување на систе-
мот на рехабилитација, образование, вработување и 
друго. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „Маршал Тито", бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4740) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 17/99 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: „Совет за превентива против малолет-
ничка деликвенција" Кавадарци, кој ќе се залага за 
следење на малолетничката деликвенција, благовре-
мено реагирање за констатирана на состојби, предла-
гање на конкретни активности, за надминување на ло-
шите состојби, организирање на предавање, трибина, 
семинари и други форми за едукација, како и организи-
рање на слободното време на младите. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „Западен булевар", бб спортска сала „Јасмин". 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4741) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 28/99 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: Фудбалскиот клуб „Габер" од населба 
Ваташа, кој ќе се залага за развивање на фудбалскиот 
спорт врз начелата на аматеризмот. 
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Седиштето на клубот е џо населбата Ваташа, ул. 
Дал ница" бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци (4742) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 8/98 од 11.1.1999 година го запиша во реги-
старот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: „Републички фестивал на младински и 
детски хорови на Македонија" од Кавадарци, КОЈ ќе се 
залага за преземање активности насочени кон негување 
и поттикнување на хорското пеење кај децата и младин-
ците во основните и средните училишта, во домовите на 
културата, младинските и детските дрмови и другите 
установи и организации каде што членуваат децата и 
младинците. 

Седиштето на Здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4743) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 56/99 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: Кошаркарскиот клуб „Гимназијалец" од 
Кавадарци, кое ќе се залага за преземање активности 
за постојан развој и унапредување на кошаркарскиот 
спорт. 

Седиштето на Здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4744) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 41/99 од 11.1.1999 година го запиша во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: „Републички совет за унапредување на 
заштитата при работа, заштитата од пржари и зашти-
тата на животната средина", кое ќе се залага за сле-
дење на современиот начин и техничко-технолошкиот 
развој и да дава мислење за оптимални технички и тех-
нолошки решенија при инвестициони и други потфат^ 
од аспект на заштитата при работа, заштитата од по : 

жари и заштитата на животната средина. 
Седиштето на Здружението е во Кавадарци на ул. 

„Моша Пијаде" бр. 10-1/14. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4745) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 1/98 од 11.1.1999 година го запиша во реги-
старот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: „Здружение на инвалидите од војната-
-Кавадарци" од Кавадарци, кое ќе се залага да создава 
услови за задоволување на материјалните, културните, 
и другите потреби на членството, да предложува доне-
сување на соодветни прописи за обезбедување на мате-
ријална заштита на инвалидите од војната, да органи-
зира спортско-рекреативни и други активности со член-
ството и превентивно да делува за заштита на населени-
ето од заостанатите од војната експлозивни средства. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4740) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Рег.Згф.бр. 9/98 од 11.1.1999 година го запиша во реги-
старот на Здруженија на граѓани и фондации Здруже-
нието под име: Клуб за ултра лесни летала „Пегаз" 
Кавадарци, за преземање активности со цел да се раз-
вива и унапредува физичката култура во доменот на 
воздухопловниот спорт. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „Браќа Миладинови" бр. 7. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4747) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 36/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 

Ловечко друштво „Тиквеш" од Кавадарци, а основни 
задачи се одгледување, размножување, заштита и ло-
вење на дивеч; обезбедување услови за унапредување 
на ловството во своите ловишта; создавање услови за 
ловен спорт и рекреација на членовите на здружението; 
изградување на ловечки морал и етика, како и напреду-
вање на ловечкиот туризам. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4748) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 44/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
„Општинска организација на глуви и наглуви лица" -
Кавадарци, кое ќе се залага за откривање на глувите и 
нивно евидентирање и вклучување во работата на здру-
жението; заштита, рехабилитација, образование и вра-
ботување на глуви и наглуви лица, организирање на 
културно забавни активности за ваква категорија лица, 
афирмација на јазикот со знаци, помагање и развивање 
на спортот со ваква категорија лица како и соработу-
вање со соодветни здруженија и сојузи. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4749) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 15/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
„Ракометен клуб - Винарска визба „Тиквеш" Кавадар-
ци", кое ќе се залага за развивање и унапредување на 
ракометниот спорт не само во интерес на членството, 
туку и во интерес на работните луѓе и на граѓаните на 
Општина Кавадарци. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4750) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег Згф. 
бр. 20/99 за 1999 година се запишува здружение под име• 
„Фудбалски клуб „Сирково - 87" од Сирково", кое ќе се 
залага за омасовување и развој на фудбалскиот спорт, 
особено со помладите категории, како кадети и ка-
детки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како 
и за организирање на разни натпревари во областа на 
фудбалскиот спорт. 

Седиштето на клубот е во с. Сирково. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4751) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 1/98 во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Здружението на граѓаните „Сојуз на инвалиди 
на трудот на РМ - Здружение на инвалиди на трудот -
Кочани", со седиште во Кочани, на ул. „Никола Карев" 
бб. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
претседателот на Здружението Лазар Сарафимов Мит-
ков. 

Работата и активностите на Здружението ќе се одне-
суваат на: унапредување и спроведување на професи-
оналната рехабилитација и вработувањето на инвали-
дите на трудот, подобрување на нивната материјална 
положба, унапредување на инвалидското осигурување, 
учеството во реализацијата на социјалната политика и 
други активности насочени кон остварувањето и зашти-
тата на поединечните и посебните интереси на секој 
свој член. 

Здружението на граѓани продолжува со својството 
на правно лице од неговото основање на 18.2.1985 го-
дина. 

Од Основниот суд во Кочани. (4752) 
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Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 27/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Ракометен клуб „Тиквеш" од Кавадарци, кој ќе се за-
лага за постојан развој и унапредување на ракометниот 
спорт, учество во РОМ, во ракометна лига, соработка 
со ракометни клубови и други организации, учество на 
турнири, соработка со ракометни клубови, организи-
рање на курсеви, школи и предавање заради унапреду-
вање на ракометниот спорт. 

Седиштето на клубот е на ул. „Западен Булевар" бб 
Кавадарци 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4753) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 38/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Фудбалски клуб „Победа" од Кавадарци, кое ќе се за-
лага за омасовување и развивање на фудбалскиот спорт 
особено со помладите категории, како кадети и ка-
детки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како 
и учество во разни натпревари. 

Седиштето на клубот е во Кавадарци на ул. „Ви-
шешница" бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4754) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 34/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Стрелачки клуб „Кавадарци" од Кавадарци кое ќе се 
залага за развивање, ширење и унапредување на стре-
лачкиот спорт и стручно оспособување на членството. 

Седиштето на Здружението е во Кавадарци на ул. 
„Балканска" бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4755) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден броЈ Рег. Згф. 
бр. 11/98 за 1999 година се запишува здружение под име: 
„Општински фудбалски сојуз" од Кавадарци, кој ќе се 
залага за развој и унапредување на фудбалот, за созда-
вање на материјални и други услови за негов развоЈ, за 
соработка со други фудбалски СОЈУЗИ И спортски орга-
низации во Републиката, како и стручно и спортско 
воспитуван>е на членството. 

Седиштето на клубот е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4756) 

Во регистарот на Здружеше на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф 
бр 16/99 за 1999 година се запишува Фудбалски клуб 
„Љубат" с Манастирец, за омасовување и развој на 
фудбалскиот спорт, особено со помладите категории, 
како кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и 
сениорки и учество на разни натпревари. 

Седиштето на фудбалскиот клуб „Љубаш" е во с. 
Манастирец. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4757) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 25/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
„Здружение на пензионери на Општина Кавадарци", 
кое ќе се залага за преземана активности за усогласу-
ва!!^ на посебните и заедничките интереси во областа 
на здравствената заштита на пензионерите, како и 
остварување на правата и интересите за задоволување 
на социјалните, станбените, културните и други по-
треби на членството. 

седшитето на здружението е во Кавадарци на ул. „7-
ми септември" бб 

Од Основниот суд во Кавадарци (4758) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 50/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Фудбалски клуб „Единство"од с Трстеник, кое ќе се 
залага за омасовување и развој на фудбалскиот спорт, 
посебно со кадети и кадетки, младинци и младинки, 
сениори и сениорки, како и во учество и организирање 
на фудбалски натпревари. 

Седиште на клубот е во с. Трстеник. 
Од Основниот суд во Кавадарци (4759) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 23/99 за 1999 година се запишува здружение под #ме: 
„Народна техника на Општината Кавадарци" од Кава-
дарци, кое ќе се залага за здобивање со техничка кул-
тура, низ организиран воспитно образовен процес на 
знаења, умеења и навики особено за младите, оспособу-
вање на младите за истражувачка работа, развој на 
нивните истражувачки способности, на иноватор-
ството, пронаоѓаштвото, рационализаторството и кон-
структорството, унапредување на заштита на човеко-
вата средина. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци (4760) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 48/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Машки пинг - понгарски спорт меѓу граѓаните на Опш-
тината Кавадарци, давање предлози до машкиот Пинг -
поштарски сојуз на Македонија за решавање на пробле-
мите од областа на овој спорт, како и давање свое 
мислење, предлози и сугестии по материјали на Соју-
зот. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4761) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 52/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Кик бокс клуб „Кавадарци" од Кавадарци, кое ќе се 
залага за преземање активности за постојан развиток 
на Кик боксин спортот преку форми на спортување и 
рекреација; развивање на меѓусебна соработка и орга-
низирање на спортски натпревари. 

Седиштето на клубот е во Кавадарци на ул. „Бал-
канска" бр. 2. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4762) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 31/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Општинско друштво на еколози „Одек" - Кавадарци 
кое ќе се залага за унапредување на сите форми за 
заштита на човековата околина. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „Маршал Тито" бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4763) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 49/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Фудбалски клуб „Космос" од с. Бешиште, кое ќе се 
залага за омасовувало на фудбалскиот спорт особено 
со помладите категории како кадети и кадетки, мла-
динци и младинки, сениори и сениорки, како и во него-
вото учество на разни натпревари. 

Седиштето на клубот е во с Бегниште. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4764) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр 29/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
„Велосипедски клуб „Тиквеш" од Кавадарци. Основ-
ната цел на здружението е постојан развој и унапреду-
вање на физичката култура и на велосипедскиот спорт. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4765) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден броЈ Рег. Згф. 
бр. 35/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Фудбалски клуб „Марена" од Марена, кое ќе се залага 
за развивање на фудбалскиот спорт особено со помла-
дите категории како: кадети и кадетки, младинци и 
младинки, сениори и сениорки, како и учество во нат-
превари. 

Седиштето на клубот е во с. Марена. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4766) 

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 22/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Радио клуб „Искра" од Кавадарци кој ќе се залага за 
откривање и развивање на талентираноста и способно-
ста на младите за творештво, во науката и техниката, 
професионално насочување на младите низ творечките 
активности, пошироко запознавање на граѓаните со до-
стигнувањата на науката и во техниката, и примена на 
техничките знаења, и науки во секојдневниот живот, 
поттикнување на иноваторството, пронаоѓаштвото, ра-
ционална аторството и конструкторството како и за 
развивање на активности од хуманитарен карактер. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4767) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег Згф. 
бр 57/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Одбојкарски клуб „Тиквеш" од Кавадарци, кој ќе се 
залага за омасовување и развој на одбоЈкарскиот спорт, 
особено со помладите категории, како кадети и ка-
детки, младинци и младинки, сениори и сениорки, и 
преземање на разни активности за учество на натпре-
вари од пријателски и официјални карактер. 

Седиште на клубот е во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (4768) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 5/99 од 

12.02.1999 година отвори стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за трговија увоз-извоз „Богато" -
Прилеп ПО, со седиште на ул. „Гоце Делчев" бр. 5, 
запишан во регистарска влошка 1-15288 со решение 
Срег. бр. 4824/94 од 21.12 1994 год., на Окружниот сто-
пански суд Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-30853 
во Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува, согласно чл. 64 ст.1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4789) 

Основниот суд во Битола со решение Сг. бр. 34/99 
од 12.02.1999 год., над ПП за производство, сообраќај, 
промет и трговија на големо и мало „Атанас Јагнето" 
од с. Д. Агларци, Битола, со дејност трговија на големо 
и мало и ж/ка 40300-601-62527 при ЗПП Битола се 
отвора стечајна постапка, не се спроведува и заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (4790) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 31/99 
од 15.02.1999 год., над ПП „Фортуна" претпријатие за 
увоз-извоз на големо и мало од Битола, ул. „Арон Аро-
ести" бр. 58-а, со дејност трговија на големо и мало и 
жиро сметка 40300-601-6701 при ЗПП Филијала Битола 
се отвора стечајна постапка, не се спроведува и се за-
клучува. 

Од Основниот суд во Битола. (4791) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 1/99 од 
18.02.1999 година отвори стечајна постапка над стечај-
ниот должник Претпријатие за трговија на големо и 
мало и услуги увоз-извоз „Беба Комерц" од Кичево со 
седиште на ул. „Моша Пијаде" бр. 12, но истата не се 
спроведе поради немање на материјални средства. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатието за трговија на големо и мало 
и услуги увоз-извоз „Беба Комерц" од Кичево ул. 
„Моша П*д*аде" бр. 12, согласно чл. 64 ст. 1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (4792) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето на овој суд Ст. бр. 232/98 од 22 04.1998 год., е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП „Мантинг" 
од с. Желино. 

За стечајен судија е одреден Никола Ристоски, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република 
Македонија", до стечајниот совет со пријава во два при-
мерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање, ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 23.3.1999 година во 9:30, соба број 7/1 при 
овој суд. 

Од Основниов суд во Тетово. (4793) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 8/97 од 19.02.1999 година, а по предлог на 
стечајниот управник на стечајниот должник Водосто-
панско претпријатие „Полог" од Тетово ул. „Борис Ки-
дрич" б•б. и жиро-сметка 41500-601-2234 при ЗПП на 
РМ - Филијала Тетово се отвора постапка за присилно 
порамнување во стечај помеѓу должникот и неговите 
доверители на начин што стечајниот должник ВП „По-
лог" од Тетово обврските спрема своите доверители, е 
должен да ги исплати и во износ од 60% утврден во 
текот на постапката без камата, во рок од 2 години по 
правосилност на решението за одобреното присилно 
порамнување 

Рочиште за присилно порамнување се определувала 
ден 23.3.1999 година во 12 часот, соба бр. 7/1, на кое се 
повикуваат доверителите за склучување на присилно 
порамнување. 

Доверителите можат да гласаат по писмен пат, а ако 
доверителот е правно лице кон поднесокот со кој гласа 
мора да приложи доказ дека поднесокот го потпишал 
застапникот. 

Од Основниот суд во Тетово. (4794) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 375/98 од 9.02.1999 година се укинати мер-
ките на обезбедување над стечајниот должник ПП „Бл-
компани" од Тетово ул. „Благоја Тоска" бр 29/19 и 
жиро-сметка 41500-601-9271 при ЗПП на РМ - Филијала 
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Тетово кои беа определени со решение Ст бр. 375/98 од 
26 11 19998 година, а објавени во „Сл. весник" бр. 60 од 
15 12 1998 година 

Од Основниот суд во Тетово (4795) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Ст бр 25/98 од 17 02 1999 година се отвора постапка за 
присилно порамнување во стечај помеѓу должникот 
ПТУУ „Менада" од Тетово ул „Страшо Пинџур" бр 
35-41 и жиро-сметка 41500-601-51558 при ЗПП - Фили-
јала Тетово, и неговите доверители, а по предлог на 
стечајниот управник. Според ОВОЈ предлог стечајниот 
должник обврските спрема своите доверители е должен 
да ги исплати во 100% износ во рок од 3 месеца со 
камата сметано од 8 04.1998 година до денот на испла-
тата, а сето по правосилност на решението за одобре-
ното присилно порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува за 
ден 25 03 1999 година во 10,30 часот, соба бр 7/1 на кое 
се повикуваат доверителите за склучување на присил-
ното порамнување. 

Од Основниот суд во Тетово (4796) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија 
подолу наведени заклучена е стечајната постапка над 
следните стечајни должници 

Со решение Ст бр. 408/97 од 4 02.1999 година 
спрема ПТП „Електрон" од Тетово 

Со решение Ст бр 256/98 од 12.02 1999 година 
спрема ПТУП „Боки комерц" од с Туденце. 

Со решение Ст бр 357/97 од 15.02.1999 година 
спрема ПТП „Кате комерц" од Брвеница 

Со решение Ст бр 351/97 од 15 02.1999 година 
спрема ПТУП „Арти комерц" од с Камењане. 

Со решение Ст бр 364/97 од 15 02.1999 година 
спрема ПТП „Циту" од Тетово 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистерот на претпријатијата 
при Основниот суд Скопје I - Скопје 

Од Основниот суд во Тетово. (4797) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија 
подолу наведени заклучена е стечајната постапка 
спрема следните стечајни должници 

Со решение Ст. бр 32/% од 12 02.1999 година 
спрема ПТП „Милерид компани" од с Пирок 

Со решение Ст бр 131/97 од 20 01.1999 година 
спрема ЗО „Кемофармација" од Тетово 

Со решение Ст бр 59/98 од 4 02.1999 година спрема 
ПТП „Нега" од Тетово 

Со решение Ст бр 60/97 од 1 02 1999 година спрема 
ПТУП „Афродита компани" од Тетово. 

Со решение Ст бр 250/97 од 1 02 1999 година 
спрема ПППУ „Нова слога" од с Жилче 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистерот на претпријатијата 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (4798) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението Ст бр 388/98 од 4 12 1998 год., заклучена е 
стечајната ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжињеринг и трговија „Интерком ин-
жињеринг" - Скопје со седиште на ул „Мито Хаџива-
силев" бр 30/7 и жиро сметка 40100-601-352830. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ог бр. 478/96 од 21 12.1998 год., заклучена е 
стечајната ликвидациона постапка над должникот Ту-
ристички центар „Медитеран 95" - експорт-импорт 
Скопје со седиште во Градски трговски центар локал 4 
со жиро сметка 40100-601-351779. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр 140/96 од 17.02.1999 год., заклучена е 
стечајната ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието АД „Трготекстил-малопродажба АД 
со по Феникс комерц" ДОО - Скопје со седиште на ул 
„Мито Хаџивасилев Јасмин" бр 50 и жиро сметка 
40100-601-208694 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистерот на претпријатијата при ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје II - СкопЈе објавува дека со 
решението Ст бр. 2209/97 од 29.01.1999 год., заклучена 
е стечајната ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за трговија и угостителство „Мика ко-
мерц" увоз-извоз ДОО - Скопје со седиште на ул. „Ви-
дое Смилевски Бато" бр. 65/111-7 и жиро сметка 40100-
601-302658. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистерот на претпријатијата при ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решени-

ето Ст бр 168/96 од 19.01.1999 година, го одобри склу-
ченото присилно порамнување во стечаЈ помеѓу долж-
никот АД „Шампињони" Кочани, во стечај и неговите 
доверители. 

Должникот АД „Шампињони" Кочани, презема 
обврска да ги исплати обврските према доверителите 
во висина од 100% од утврдените побарувања, во рок од 
3 (три) години, сметано од денот на одобрувањето на 
присилното порамнување 

Исплатата на долговите ќе се врши во пари, стока, 
пренесување на права на доверителите во висина на 
долгот што треба да се исплати или на друг начин по 
договор со странките 

Решението за одобреното присилно порамнување 
има сила на извршна исправа спрема сите доверители 
чии побарувања се утврдени. 

Склученото присилно порамнување има правно деј-
ство и спрема доверителите што не ги пријавиле своите 
побарувања или се оспорени, ако истите дополнително 
се утврдат. 

Стечајната постапка над должникот ад „Шампињо-
ни", Кочани, отворена со решение на овој суд 
Ст.бр 168/96 од 3 2 1997 година, се запира 

Стечајниот управник Фиданчо Цветанов се разре-
шува од должноста стечаен управник, а за извршител 
на должноста директор на ад „Шампињони" Кочани, до 
избор на директор во редовна постапка се именува Фи-
данчо Цветанов дипломиран економист од Кочани. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
ден 23 2.1999 година 

Од Основниот суд во Кочани. (4783) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр 30/99 
од 23.02 1999 г. над ПП „Савадао" - Битола, ул „Даме 
Груев" бр. 1, дејност трговија на мало, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4784) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 8/99 од 
12.02.1999 година отвори стечајна постапка над долж-
никот Приватно претпријатие за производство, услуги, 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „Илинден" -
Прилеп ПО, со седиште на улица „Кукушка" 21 При-
леп, запишан во регистарска влошка 1-16039 под Срег. 
бр 794/95 од 21 02.1995 година на Окружен стопански 
суд Битола и жиро сметка 41100-601-33262 во 
ЗПП-Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува согласно чл 64 ст 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп (4785) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 4/99 од 
10 02.1999 година отвори стечајна постапка над долж-
никот Производно прометно приватно претпријатие 
„Цуцул" увоз-извоз Прилеп П•О. со седиште на ул. 
„Никола Тесла" бр 5 во Прилеп, запишан во регистер-
ска влошка 1-5225 со решение Срег. бр. 1374/92 од 
27 03.1992 година на Окружен стопански суд Битола, со 
предмет на работење производство на тестенини, со 
жиро сметка бр 41100-601-11737 во Заводот за платен 
промет - Филијала Прилеп. 

За стечаен судија е определена судијата Татјана Су-
сулеска, судија во Основниот суд Прилеп. 

За стечаен управник е определен Пренџов Тодор 
дипл. економист од Прилеп со адреса на КеЈ „9-ти сеп-
тември" 70/1/10 со телефон 29-740. 

Стечајната постапка на доверителот е отворена на 
ден 10.2.1999 годна во 10.00 часот. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот), и различ-
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 
го означат предметот на кои постои разлачното право, 
начинот и основата на засновање на тоа право како и 
обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запи-
шани правата врз недвижностите (катастарот) како и 
правата од индустриска сопственост. 

Се закажуваат рочишта и тоа собир на доверители, 
за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и собрание на доверители (извеш-
тајно рочиште) за ден 29.4.1999 година во 12.00 часот во 
судница, голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Огласот за отворањето на стечајната постапка е 
истакнат на огласна табла на судот на 19.02 1999 го-
дина. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4786) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 7/99 од 
17 02.1999 година отвори стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие во приватна сопственост за произ-
водство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
- „Крисмар" - Прилеп, ПО, со седиште на ул. „Кру-
шевска" бр. 3 Прилеп, запишано во регистарска 
влошка 1-6320 со Срег. бр. 2847/92од 15.07.1992 год., на 

Окружен стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 
41100-601-19606 во Заводот за платен промет-Филијала 
Прилеп 

Стечајна постапка не се спроведува но се заклучува 
согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4787) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр 11/99 
од 10.02.1999 година отвори стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
„Фезо" увоз-извоз Крушево, ПО, со седиште на ул. 
„Шула Мина" бр. 28, запишано во регистарска влошка 
бр. 1-14622, под Срег. бр. 320/97 на Основен суд Битола 
од 3.03.1997 година, со жиро сметка 41100-601-25916 во 
експозитура Крушево на ЗПП. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува согласно чл. 64 ст 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4788) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр. 247/ 
98 од 23.02.1999 година над ПП „Фин Трејд" - Битола 
ул. „Даме Груев" бр 157, дејност трговија со жиро с/ка 
40300-601-57268 при ЗПП Битола, отвори стечајна по-
стапка, но не Ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (5315) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 129/96 од 25.02.1999 година, се запира 
стечајната постапка над Општественото претпријатие 
за земјоделско производство „Душан Кириќ" с. Росо-
ман, отворена со решение Ст. бр. 185/95 од 17.02.19995 
година на Окружниот стопански суд Скопје, по пријава 
на ОПЗП „Душан Ќириќ" с. Росоман, бр. 03-57 од 
06.02.1995 година. 
Од Основниот суд во Кавадарци. 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст бр 13/96 
објавува дека со решение на Окружен стопански суд 
Скопје Ст бр 788/92 од 17 05 1993 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП"ЛАТА ПРО-
МЕТ" од Кавадарци, ул. "Радњанска' бр 13. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Благој Кичев од Ка-
вадарци, ул."Скопска" бр.7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према стечајниот должник, без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 25.03.1999 година во 8,00 часот, 
соба брОЈ 27 при ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Кавадарци. (5317) 

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

решението Л бр 311/99 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за градежништво, услуги и трговија „МОНТЕКС" ц о. 
од Скопје, на ул „Партизански одреди" бр 101, со 
жиро-сметка 40120-601-300333. 

За ликвидатор се определува Спиро Митревски од 
Скопје, со стан на ул. „Јане Сандански" броЈ 109-3/34 и 
тел.: 447-493. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4948) 

За ликвидатор се определува Лазар Трајков, со стан 
на ул. „Косовска" броЈ 12 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр 357/99 од 03 02 1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало увоз-извоз, „Технотон-
комерц" ц.о Скопје, на ул. „Бајрам Шабани" бр. 46, со 
жиро-сметка 40100-601-34782 

За ликвидатор се определува Ѓурчиновски Марко од 
Скопје, со стан на ул. „Љуба Петровиќ" број 8 и тел.: 
617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавувано 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4415) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр 336/99 од 02 02 1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Приватно прет-
пријатие „Елис" за електро-монтажни работи увоз-из-
воз д о о Скопје, на ул. „Алекса Демниевски" бр 27, 
со жиро-сметка 40120-601-225732 

За ликвидатор се определува Заковски ИлиЈа од 
СКОПЈС, со стан на ул. „Рузвелтова" броЈ 54 и тел . 741 
545 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
ваното 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 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавувано 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4616) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр 221/99 од 22 12 1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Производно 
услуж»и> и трговско претпријатие „Атлас-комерц" увоз-

извоз ц.о. Скопје, на ул. „Овчеполска" бр. 21, со жиро-
сметка 40100-601-203539 

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од 
Скопје, со стан на ул „Исаија Мажовски" број 36/11-2 и 
тел.' 335-634. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 294/99 од 24 02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Друштво за вна-
трешна и надворешна трговија „Механизација" Станоја 
ДООЕЛ од Скопје, на ул „Партизански Одреди" бр. 
117, со жиро-сметка 40120-601-112616 

За ликвидатор се определува Андоиовски Митко од 
Скопје, со стан на ул „Исаија Мажовски" брОЈ 36/И-2 и 
тел.: 335-634, 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4714) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува дека со 
решението Л бр 322/99 од 15.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало и услуги „Универзал про-
мет" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, на ул. „Џон Кенеди" 
бр. 27-1-6, со жиро-сметка 40100-601-100863 

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од 
Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски" број 36/Н-2 и 
тел 335-634. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ва! вето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во р>ок од 3 месеци од денот на 
последното објавувано. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 235/98 од 29.12 1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, монтажа, промет и инженеринг „Уни-
тел" ц.о. Скопје, на ул „АСНОМ" бр. 58, со жиро-
сметка 40100-601-68216. 

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од 
СКОПЈС, со стан на ул „Исаија Мажовски" број 36/11-2 и 
тел • 335-634 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4716) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 252/98 од 13.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот за трговија на 
големо и мало експорт-импорт „Делишес-Хана-Ко-
мерц" ц.о. Скопје, на ул. „Народен фронт" бр. 23/4-15, 
со жиро-сметка 40100-601-153091. 

За ликвидатор се определува Димитровска Мирјана 
од Скопје, со стан на ул. „Јани Лукровски" број 10/44 и 
тел.: 126-004. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 140/98 од 25.11.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало, увоз-извоз „Колумбо-
комерц" д.о.о, Скопје, на ул. „11 Октомври" бр. 2/10, 
со жиро-сметка 40100-601-96263 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од 
Скопје, со стан на ул. „Горче Петров" број 3/38 и тел.: 
344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4227) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Л.бр. 276/98 од 05.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „Квалитет" ц.о. с. Волково Скопје, ул. с. Вол-
ково, жиро-сметка 40120-601-30089 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од 
Скопје, со стан на ул. „Горче Петров" број 3/38 и тел.: 
344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 329/99 од 15.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 

за работи во градежништво „Виа Инженеринг" д.о.о. 
Скопје, на ул. „Козле" бр. 74-а, со жиро-сметка 40120-
601-75499 

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на ул. „Козле" број 47-а и тел.: 452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 300/99 од 15.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија „Сан Франциско" ц.о. Скопје, на ул. „Са-
марџиев" бр. 14, со жиро-сметка 40100-601-258060 

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на ул. »Јане Сандански" број 50-3/4 и 
тел.: 452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 419/99 од 16.02 1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за увоз-извоз, трговија на големо и мало застапништво 
на фирми и шпедиција и други услуги „Фолитек" д.о.о. 
Скопје, на ул. „Прашка" бр. 34, со жиро-сметка 40120-
601-183881 

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на ул. „Јане Сандански" број 50/3-4 и 
тел.: 452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со придава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 304/99 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за прометни, економски, стопански и консулативни 
услуги „Сора" д.о.о. Скопје, на ул. „50 Дивизија" бр 
23-6, со жиро-сметка 40100-601-93987 

За ликвидатор се определува Драгица Иванџикова 
од Скопје, со стан на ул. „Дрезденска" број 15Л1-12 и 
тел.: 363-730. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
в а в т е на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4597) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 297/98 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и трговија „Ортопедик сведен" д.о.о. 
Скопје експорт-импорт, на ул. „Јане Сандански" бр. 15/ 
2-18, со жиро-сметка 40100-601-304054 

За ликвидатор се определува Драгица Иванџикова 
од СкопЈе, со стан на ул. „Дрезденска" број 15/2-12 и 
тел.. 363-730. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 441/99 од 22.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, угостителство, туризам и трговија 
„Партнер Раде" увоз-извоз д.о о. со ПО Кавадарци, ул. 
„Вардарска" бр. 9, од Кавадарци со жиро-сметка 41620-
601-15101 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 75/98 од 6.VII.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот ОТИ „ВЕСТ и 
ПРОИНГ", Скопје, на ул. „Ѓ. Петров" бр. 10-А, со 
жиро-сметка 40120-601-246143. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 210/98 од 02.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало „БОКО-КОМПАНИ" 
д.о.о. Скопје, на ул. „Јане Сандански" бр. 78/2-11, со 
жиро-сметка 40100-601-283721. 

За ликвидатор се определува Пеовски Коста - од 
Скопје, со стан на ул. „Партизански одреди" број 123/14 
и тел.: 378-172. 

Се повикуваат доверителите на должникот да Ш 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 216/98 од 21.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „ГЕРМО-КОМЕРЦ" ц.о.,извоз-увоз д.о.о. 
Скопје, на ул. „Јане Сандански" бр. 118/3-8, со жиро-
сметка 40100-601-305852. 

За ликвидатор се определува Игне Картоски од 
Скопје, со стан на ул. „Торонто" број 28 и тел.: 335-349. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 233/98 од 22.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет, посредување и услуги 
„РАЕК-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 
на ул. „Кримска" бр. 38, со жиро-сметка 40100-601-
383325. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски - од 
Скопје, со стан на ул. „Ѓорче Петров" број 3/38 и тел.: 
344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 144/98 од 25.11.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство „ЛАГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, на 
ул. „Антон Панов" бр. 61-6, со жиро-сметка 40100-697-
18124. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски - од 
Скопје, со стан на ул. „Ѓорче Петров" број 3/38 и тел.: 
344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 408/99 од 15.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско произ-
водно услужно претпријатие „Мистер х компани" ц.о. 
експорт-импорт од Тетово ул „151" број 71 со жиро-
сметка 41500-601-41128. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски, со 
стан на ул. „Ѓорче Петров" број 3/38 и тел.: 344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги/ 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр 425/99 од 15.02 1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и трговија на големо и мало „Пештер-
комерц" експорт-импорт д.о.о Скопје, на ул „Алпи" 
бр. 67, со жиро-сметка 40100-601-173264. 

За ликвидатор се определува Заковски ИлиЈа - од 
Скопје, со стан на ул „Рузвелтова" броЈ 54 и тел 741-
545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4222) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр 366/99 од 09 02 1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско друш-
тво за промет на услуги „ЦНЦ Хофхеинг" ДООЕЛ 
експорт-импорт од Скопје, на ул „9-ти МаЈ" бр. 22-6, со 
жиро-сметка 40100-601-403649. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски - од 
Скопје, со стан на ул „Ѓорче Петров" броЈ 3/48. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4226) 

Во огласот за ликвидација бр 4176, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр 10 од 25 февруари 1999 
година на стр 497, во четвртиот ред наместо "за 
внатрешен и надворешен промет "Левас" ц о , треба 
да стои "за внатрешен и надворешен промет 
"ЛЕДАС" ц о 

Во огласот за ликвидација бр 3343, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр 11 од 26 февруари 1999 
година на стр 522, во четвртиот ред наместо 
"претпријатие "Ларис" доо експорт-импорт од Скопје, 
треба да стои "претпријатие "Ларис Традинг Ком-
пани" д о.о експорт-импорт Скопје 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
По пат на Јавен оглас сопственикот Миле Илиевски 

од с.Велушина го продава целиот неподвижен имот, 
кој е во исклучива сопственост и негово владение врз 
основа на Договор бр.П-49/94 заверен пред Основниот 
суд Битола, а се води на ПЛ бр.268 во Катастарската 
управа - катастар Битола за КО Граешница. 

Имотот се состои во КП бр.71, нива, површина од 
241 м2, КП бр 74, лозЈе во површина од 372 м2, КП 
бр 117, нива, површина од 2470 м2, КП бр 118, нива, 
површина од 562 м2, КП бр.133/1, нива, површина од 
1069 и \ КП бр 151, лозје, површина од 2310 м \ КП 
бр 204, нива, површина од 1923 м2, КП бр 229, нива, 
површина од 1790 м2, КП бр 386/1, нива, површина од 
2211 м \ КП бр 522, нива, површина од 160 КП бр 
768, шума, површина од 20 м , КП бр.818, нива, повр-
шина од 585 м , КП бр 819, куќа, површина од 63 м \ 
КП бр 819. нива, површина од 70 м2, КП бр 819, двор, 
површина од 83 м2, КП бр.821, нива, површина од 483 
м2, КП бр.822, нива, површина од 655 м , КП бр 833, 
нива, површина од 1061 м2, КП бр.835, нива, површина 
од 595 м2, КП бр 1066/1, ливада, површина од 1168 м2, 
КП бр.1145, ливада, површина од 5405 м2, КП бр.1265, 
ливада, површина од 2802 м2, КП бр 1274, ливада, по-
вршина од 2113 м2, КП бр.1405, ливада, површина од 
1000 м2, КП бр 1590, ливада, површина од 1275 м2, КП 
бр 1686, нива, површина од 1475 м2, и КП бр 1691, ни-
ва, површина од 274 м2 

Имотот се продава за купопродажна цена од 13 ООО 
германски марки 

Заинтересираните лица да се Јават каЈ сопственикот 
во с Велушина во рок од 30 дена. 

Се продава земјоделско земЈИШте-нива во м в."Лака" 
КП бр 287, план 5, скица 17, класа 5, со површина 1419 
м2 за КО Оризари, што се води во ПЛ бр.750, сопстве-
ност на Мехмедовиќ Заимод од с.Г Оризари со живе-
алиште во с Г Оризари, за вкупна сума од 16 000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственници, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, ул "Б Карпузов" бр 2, 
Велес. '(5323) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 16/31 шесна-
есет идеални триесетиединки од КП бр.2308/дел на 
м.в."Праг", нива 5 класа, површина од 2900 м2, опиша-
на во ПЛ бр.838, на КО Челопек, план Уп.бр.1103-
2847/1 од 20.10.1998 година, сопственост на Мустафи 
вд Џабир Хава, за цена од 1.800.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственници, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр 76, 
Тетово. (5326) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Корешница. Парцела број 947 во место ви-
кано „Неволани" нива со површина од 5159 м2 во Ката-
старска општина Корешница. Сопственост на Колов 
Шабан од с. Корешница Демир Капија. Цена на про-
дажба 15.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
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н»ето на огласот во "Службен весник ма РМ" писмено 
да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првеествОо Изјавите за при-
фаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов 
Гело ул „Маршал Тито" бр. 138, Неготино (4696) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Прждево парцела број 1107 во место викано 
„Сланец", двор со површина од 714 м2 во катастарска 
општина Прждево. Парцелата број 1107 во место ви-
кано „Сланец" под објект со површина од 51 м2 во 
катастарска општина Прждево, сопственост на Стефа-
нов Димитар од Неготино ул. „Илинденска" бр 11 
Цена на продажба 32.000,00 денари 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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 понудите да се достават до нотарот Би-
нов Гело ул „Маршал Тито" бр. 138, Неготино (4697) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/6 идеален 
дел построено на КП број 231, 232, 233, 234/1, 234/2 и 
235, план 3, скица 3, место викано „Полјана", со вкупна 
површина од 16.494 м2 во КО Речица, сопственост на 
Јовановиќ Живоин од Заечар, за цена од 2 ДМ по м2 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска Плоштад „Маршал Тито" 
бр 35-1/2 во Куманово (4698) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр 767 
плац бр 5, скица бр. 11, во м в „Ечменоште", нива од 4 
класа, со површина од 3844 м2, заведена во поседовен 
лист бр 111 за КО Оризаре, сопственост на Арифи 
Назим од с. Оризаре, општина Липково, Куманово 

Се повикуваат соседите чие земјоделско 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 прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. Изјавите за прифаќањето на пону-
дата да се достават до адвокатот Среќко Младеновски 
од Куманово, ул „Гоце Делчев" бр. 15, Куманово. 

(4699) 

Се продава дел од 5/6 (пет идеални шестини) од 
земјоделско земјиште построено на КП број 393, план 
броЈ 3, скица број 8, на место викано „Чимово", нива, 
класа 3, со површина од 3348 метри квадратни, поседо-
вен лист број 104, во КО Пирок, сопственост на Рушити 
Рушит Исен, Рушити Рушит Наџи, Рушити Рушит 
Рами, Рушити Рушит Метали и Рушити Рушит Изет, 
сите од село Пирок, Тетово, за цена од 160 000,00 де-
нари 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат, за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 

првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Тодор Бошковски ул. „ЈНА" бр. 
61, Тетово. (4700) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 
идеална половина) од КП бр 2688 на м.в. „Селестри-
ца", нива, 3 класа, со површина од 2402 м2 на КО 
Доброште, за цена 66.000,00 денари сопственост на Та-
хири Илми Ќемал од с Доброште - Тетово 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат, за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Наџи Зекири ул „ЈНА" бр. 41 во 
Тетово. (4701) 

Се продава земјоделско земјиште - една идеална 
.половина од парцела КП бр. 11598/1 - нива, класа 
втора, чија вкупна површина изнесува 16276 метри ква-
дратни на место викано^ „Црвена вода", заведена во 
поседовен лист број 11287 за КО Битола, сопственост 
на лицето Талевски Богоја од Битола, ул. „Партизан-
ска" бр. 75/4, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат, за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќање на пону-
дата да се достават до продавачот Талевски Богоја или 
нотар Веселинка Деребанова - Крстевска, ГРОЗД Л-5, 
Битола (4702) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена на 
КП број 117 план 4 скица 2, место викано „Меѓудру-
миште", култура• нива, класа 3, со површина од 756 м2 
сопственост на Цветковиќ Светомир, с Ново Село, за 
цена од 20 000,00 денари, заведена во поседовен лист 31 
за КО Ново Село, Куманово 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат, за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. „11 Октом-
ври", бр. 1 а, Куманово (4703) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена на 
КП броЈ 2580 план 11 скица 35, место викано „Трница", 
култура нива, класа 1, со површина од 2730 м2 сопстве-
ност на Азизи Адем Јенуз, за цена од 80 000,00 денари, 
заведена во поседовен лист 390 за КО Слупчане, Кума-
ново. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат, за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Севим Дестани, ул „11 Октом-
ври", бр 1 а, Куманово (4704) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП 5009, план 20, скица 17, викано место 
„Илиндеска", кат. култура 12, кат класа 1, површина 
486 м 2, заведено во имотен лист бр. 1312 во сопстве-
ност на Милошевиќ Венцислав, ул. „Орце Николов", 
бр. 17, Кавадарци, по цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседите чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Република Македонија", писмено да се изјаснат, 
за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. Изјавите за прифаќање на пону-
дата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов", бб., 91430, Кавадарци. (4705) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, 
Кавадарци, КП 1889, план 10, скица 6, викано место 
„Овчка Река", к. култура лозје, к.класа 3, површина 
5599 м2 заведено во поседовен лист бр. 978 во сопстве-
ност на Темков Трајков Ристо, ул. „Ќиро Спанџов" бр. 
17, по цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседите (чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат, за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул., „Блажо 
Алексов" во Кавадарци. (4706) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1, КП. - 7470/1, план 14, скица 14, викано место -
,Глувчовец", к.култура - пасиште, к.класа 5, површина 
130 м2 заведено во имотен лист бр. 3563 и КП - 7469/1, 
план 14, скица 14, викано мето „Глувчовец", к.култура 
- лозје» к.класа 5, со површина од 719 м2 и тоа 5/6 од 
површината, заведено во имотен лист бр. 4469 во соп-
ственост на Колев Петре од Кавадарци ул. „Ѓ. Ѓако-
виќ" бр. 2 по цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседите (чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат, за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо 
Алексов" бб. 91430 - Кавадарци. (4707) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1, КП ~ 63%, план 12, скица 12, викано место 
„Самарот", кат. култура-нива, кат.класа 6, површина 
570 м2, КП - 6397, план 12, скица 12, викано место 
„Самарот", кат/култура - нива, кат. класа 6, површина 
2422 м2 и КП - 6402, план 12, скица 12, викано место 
„Самарот", кат. култура - нива, кат. класа 6, површина 
2851 м2 заведено ш имотен лист бр. 3353, во сопстве-
ност на Јагода Ризова од Кавадарци, ул. „Киро Караку-
лев" бр, 11, по цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседите (чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат, за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 

на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо 
Алексов" бб. 91430 - Кавадарци. (4708) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: _ 

Пасош бр.659565/96 издаден од УВР - Куманово на 
име Рецепи Адвије, с.Миретовац, Куманово. (4770) 
Пасош бр.532738 на име Билали Мехмед, с.Грешница, 

Кичево. ' ' (4849) 
Пасош бр.280847/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Шандуловска Силвана, ул.Железничка бр.38, Скопје. 
Пасош бр.1095767/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Шандуловски Страхил, ул.Железничка бр.38, Скопје. 
Пасош бр.057898/93 издаден, од УВР - Скопје на имр 

Шандуловски Јордан, ул.Железничка бр.38, Скопје. 
Пасош бр.213822/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Николов Ацо, ул.16 бр.6, Волково, Скопје. (4866) 
Пасош бр.819789/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Атанасоска Јорданка, бул.Ј.Сандански бр.76/58, 
Скопје. (4867) 
Пасош бр.888905/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Ирена Мијоска, ул.А.Јовков, бр.35, Скопје. (4876) 
Пасош бр.764064/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Мифтари Бајрамша, ул.Метохиска бр.54, Скопје. 
Пасош бр.0931931 издаден од УВР : Куманово на име 

Садики Зарифе, с.Слупчане, Куманово. (4935) 
Пасош бр.1030851/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Илиевски Бојан, ул.Ј.Гаргарин бр.54/7-6, Скопје.(4936) 
Пасош бр.1047918/97 на име Азизи Башким, 

с.Боговиње, Тетово. (4937) 
Пасош бр.839139/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Јусуф Алберт, ул.Л.Геров бр.6 а, Скопје. (4987) 
Пасош бр.563443/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Кофрц Есат, ул. 104 бр.13, Скопје. (4996) 
Пасош бр.346243/94 издаден од УВР - Куманово на 

име Петковиќ Стојан, нас.Карпош ул.10 бр. 10, 
Куманово. (5014) 
Пасош бр.251807 на име Зуфери Агрон, с.Жуниње, 

Гостивар. (5104) 
Пасош бр.0019332 издаден од МВР Охрид на име 

Богоески Драган, с.Д.Лакорчеј, Охрид. (5105) 
Пасош бр.0498551 издаден од МВР Гевгелија на име 

Петров Јово, с.Негорци, Гевгелија. (5141) 
Пасош бр.389268 издаден од УВР - Скопје на име 

Фета Ќаили, ул.А.Панов, Скопје. (5157) 
Пасош бр.973325 издаден од УВР - Скопје на име 

Бафќаровски Сефедин, с.Батинци, Скопје. (5158) 
Пасош бр.0952181 издаден од УВР - Скопје на име 

Милошевиќ Данило, ул.Волвоградска бр. 13 »Скопје. 
Пасош бр.973654/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Тапарчевска Мартина, ул.К.Рацин бр.20/40, Скопје. 
Пасош бр.921629 на име Тимов Васил, ул.Ристо 

Ќурчиев бр.6-11, Струмица. (5248) 
Пасош бр.270624/94 на име Незаќет Ајдири, Долна 

Белица, Струга. (5249) 
Пасош бр.976748/97 издаден од УВР - Скопје на име 
Јегмир Сулејмани„с.Копаница, Скопје. (5312) 
Пасош бр.0445783 издаден од УВР - Скопје на име 

Мишевски Зоран ул. Радушка бр.64, Скопје. (5314) 
Пасош бр. 1001189/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Трајчев Невенка, ул. Ч. Кантарџиев бр.11 а, Скопје. 
Пасош бр.0130922 издаден од УВР - Скопке на име 

Рамадани Насер, с.Г.Лисиче ул.Б.Николов бр.42, 
Скопје. (5320) 
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Пасош бр 1042377/98 издаден од УВР - Тетово на име 
Беќири Гајур, с Камењане, Тетово (5327) 
Пасош бр 0863695 на име Јакуп Дука, Дебар (5386) 
Пасош бр 854848 на име Рецеп Џеват, ул Осогово 

бр.1, Куманово. (5390) 
Пасош бр.613690 на име Стрезоски Венко, 

с Подгорци, Струга. (5394) 
Пасош бр 799475 на име Јашари Миљазим, с Матејче, 

Куманово (5403) 
Пасош бр 968988/97 на име Љупчо Николовски, 

с Поешево, Битола " (5532) 
Пасош бр 371685/94 на име Велиу Севди, ул Славеј 

Планина бр 27, Струга (5534) 
Чекови од тековна сметка бр.3072-05 Чек од бр 

3802949 до 3802958 издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Крстевска Трајка, Скопје (4775) 
Чекови од тековна сметка бр 38558-49 Чек бр 2131545 

до 2131550, 2131538 и 1534640 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Тасевски Васко, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр 96485-61 Чек бр 3535545 

до 3535554 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Зечевиќ Катица, Скопје. (5006) 
Чекови од тековна сметка бр 1668858 Чек бр 3356308 

до 3356314 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Бранислав Станчевски, Скопје (5199) 
Чекови од тековна сметка бр 20743-54 Чековите од 

бр 4237536 до 4237540 издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Серафимов Марко, Скопје (5226) 
Чекови од тековна сметка бр 5087/58 чек бр.987684 и 

987685 на име Ристе Спироски, ул 27 март бр 22, 
Струга (5251) 
Чекови од т>ека бр 118093 и чек бр 3618390, 3618391 и 

3618392 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Десовски Зоран, Скопје (4229) 
Работна книшка издаден од Кичево на име Марина 

Божиноска, Скопје (4710) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Маријана 

Миленовска, Скопје. (4711) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Сузана 

Каранфиловска, Скопје. (4712) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Соња 

Андреевска, Скопје. (4930) 
Работна книшка на име Анастасова Бети, ул К Маркс 

бр,70, Кочани (4938) 
Работна книшка на име Андонов Димитар, 

ул С СтоЈменски бр 18, Виница. (4939) 
Работна книшка на име Атанасова Виолета, 

с Пеклани, Виница. (4940) 
Работна книшка на име Измет Алими, Тетово (4941) 
Работна книшка на име Бесник Алими, Тетово (4943) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Атанас 

Топузовски, Скопје (4949) 
Работна книшка на име Зенкоски Идавер, 

ул Енгелсова бр.4, Кичево (4966) 
Работна книшка на име Минчева Латинка, Кратово 
Работна книшка на име Цвета Антоска, ул В Ц Трена 

бр 10, Тетово (4985) 
Работна книшка на име Саздов Никола, Велес (4988) 
Работна книшка на име Тони Димитров, 

ул И Л.Рибар бр 81, Штип. (4989) 
Работна книшка на име Трпеска Зора, Охрид. (4990) 
Работна книшка на име Самјаноска Славица, Кичево 
Работна книшка на име Анета Стојановска, Кичево 
Работна книшка на име Јонузи Ќама, Кичево (4993) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Блажевска 

Јованка, Скопје (5001) 
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Работна книшка на име Димовска Верица, 
ул Игманска бр 81, Велес (5074) 
Работна книшка на име Манов Петре, ул Првомајска 

бр.27, Велес. (5091) 
Работна книшка на име Стојановска Царева, 

ул Ј Сандански бр 65, Битола. (5092) 
Работна книшка на име Мино Атанасов, Кочани 
Работна книшка на име Шефередин Нуредини, 

с Романовце, Куманово (5094) 
Работна книшка на име Василковски Јован, Битола. 
Работна книшка на име Стефановски Гоце, Битола 
Работна книшка на име Ристевска Ирена, ул Б Рога-

инов бр.44, Битола. (5108) 
Работна книшка на име Марица Савевска, ул Г Дел-

чев бр.76, Демир Хисар (5109) 
Работна книшка на име Хани Бурхан, Струга (5110) 
Работна книшка на име Ислами Агрон, с Радолшпта, 

Струга (5111) 
Работна книшка на име Ајша Алиова, Радовиш (5126) 
Работна книшка на име Костадиновски Косто, 

ул Б.Тоска бр.41/13, Тетово (5127) 
Работна книшка на име Бранко Ангеловски, Кочани 
Работна книшка на име Кокев Јован, с Зрновци, 

Кочани (5135) 
Работна книшка на име Аврамовски Иван, ул 4 јули 

бр 126, Кочани (5136) 

Работна книшка на име Тромбески Томе, ул Б Буха, 
Битола (5137) 
Работна книшка на име Цокоски Фатмир, с Октиси, 

Струга (5138) 
Работна книшка на име Христоски Кире, Прилеп. 
Работна книшка на име Иванова Мирјана, 

Св Николе (5140) 
Работна книшка на име Аникијев Раде, Штип. (5142) 
Работна книшка на име Цветко Маринковски, 

с Жилче, Тетово (5143) 
Работна книшка на име Рецепи Шабан, Гостивар 
Работна книшка на име Петар Ампов, ул М Горки 

бр 19, Богданци. (5145) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Пешков 

Киро, Скопје (5149) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Савев 

Даниел, Скопје. (5150) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Ќерим 

Бериша, Скопје (5151) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Бишевац 

Исмет, Скопје (5152) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Митко 

Гацев, Скопје (5163) 
Работна книшка на име Небие Бајрами, Стругар 180) 
Работна книшка на име Лотеска Сузана, Охрид (5182) 
Работна книшка на име Милан Златанов, Струмица 
Работна книшка на име Бинев Ангел, Струмица 
Работна книшка на име Попоски Живорад, Тетово 
Работна книшка издаден од Скопје на име Докиќ 

Божица, Скопје. (5197) 
Работна книшка на име Весовски Владко, Скопје 
Работна книшка на име Михаилов Златко, Делчево 
Работна книшка на име Маркоска Милена, Кичево 
Работна книшка на име Ѓоргиев Д Тони, Радовиш 
Работна книшка на име Тонев Митко, Злетово, 

Пробиштип (5206) 
Работна книшка на име Бајрамоски Вебија, Кичево 
Работна книшка на име Јаковлеска Славица, Зубовце 

Гостивар (5208) 
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Работна книшка на име Спасиќ Станимир, Велес. 
Работна книшка на име Мамиров Ерхан, Битола. 
Работна книшка на име Стојанов Димитар, Велес. 
Работна книшка на име Рифатова Џеваир, Велес. 
Работна книшка на име Изероски Адем, Мак.Брод. 
Работна книшка на име Башким Адели, Тетово. 
Работна книшка на име Маја Насипавска, Куманово. 
Работна книшка на име Игнески Зоран, Гостивар. 
Воена книшка на име Давидов Јордан Ванчо, 

с.Мијанци, Гевгелија. (5123) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Рајков 

Неџо, Скопје. (5159) 
Чековна картичка за 1 год. издаден од У СО "Боро 

Петрушевски", Скопје на име Блажевски Павле, 
Скопје. (5172) 
Свидетелство на име Бурим Алим, Непроштено, 

Тетово. (4946) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мемедов Ергуан, 

Делчево. (4947) 
Свидетелство на име Мијовски Лазар, Штип. (4948) 
Свидетелство за 5 одд. на име Ангел Ѓоргиев, Велес. 
Свидетелство на име Ганзоски Александар, Прилеп. 
Свидетелство и диплома на име Мухареми Вјоса, 

ул. 184 бр. 14, Тетово. (4952) 
Свидетелство на име Хајри Асани, Тетово. (4954) 
Свидетелство за 1 год. на име Бајрами Зулфиќари, 

с.Неготино, Гостивар. (4955) 
Свидетелство за 8 одд. на име Идрис Џелили, с.Селце 

Тетово. (4956) 
Свидетелство на име Радил Бакиу, Тетово. (4957) 
Свидетелство на име Мустафи Шпензије, с.Синичане, 

Тетово. (4958) 
Свидетелство за 8 одд. на име Хилмет Алими, 

Тетово. (4959) 
Свидетелство за 8 одд. на име Бесник Алими, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Зарије Алими, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Тахиџи Фатмире, 

с.Требош, Тетово. (4962) 
Свидетелство на име Костадиноски Саше, Тетово. 
Свидетелство за 5 одд. на име Костадиноски Саше, 

Тетово. (4972) 
Свидетелство на име Авет Бекири, Тетово. (4973) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мустафи Надије, 

Гостивар. (4974) 
Свидетелство за 7 одд. на име Чакаровска Сузана, 

ул.Ленинова бр.12, Ресен. (4975) 
Свидетелство за 8 одд. на име Савева Снежана, 

с•Зрновци, Кочани. (4976) 
Свидетелство за 8 одд. на име Петровски Николчо, 

Делчево. (4977) 
Свидетелство на име Гојко Станоев, Нов Истаоник, 

Кочани. (4979) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ајрула Јакупи, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Љика Џафир, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Мухареми Сафет, 

с.Ранковица, Гостивар. (4982) 
Свидетелство на име Салиески Коста, Гостивар. 
Свидетелство за 4 одд. на име Спасевски Ванчо, 

Делчево. (4994) 
Свидетелство за 8 одд. на име Димитровски 

Благојчо, Делчево. (4995) 
Свидетелство на име Младеновски Златко, Берово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Шељибаре, 

аДебарце, Тетово. (4998) 
Свидетелство за 8 одд. на име Цанески Рецеп, 

аДебриште, Прилеп. (4999) 

Свидетелства од 1 до 4 год. и диплома на име Гордана 
Севдилоска, Прилеп. (5000) 
Свидетелство за 8 одд. на име Стојановски Гордан, 

Кр. Паланка. (5002) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ибиши Назиф, 

с.Жеровјане, Гостивар. (5003) 
Свидетелство за 8 одд. на име Аљибер Шабани, 

с.Синичане, Тетово. (5004) 
Свидетелство на име Газменд Синани, с.Чегране, 

Гостивар. (5005) 
Свидетелство за 8 одд. на име Османи Муели, 

с.Радиовце, Гостивар. (5007) 
Свидетелство за 8 одд. на име Поцева Б.Снежана, 

с.Ињево, Радовиш. (5012) 
Свидетелство за 8 одд. на име Стефанов Јорданчо, 

Кочани. (5095) 
Свидетелство за 3 год. на име Рашидов Џавид, 

ул.Братство и Единство бб, Виница. (5096) 
Свидетелство за 8 одд. на име Симонов Митко, 

с.Зрновци, Кочани. (5097) 
Свидетелство за 8 одд. на име Садије Јусуфи, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд: на име Атанасовска Драгица, 

^Непроштено, Тетово. (5099) 
Свидетелство за 6 одд. на име Сехратлич Нурадин, 

с.Црквино, Велес. (5100) 
Свидетелство на име Амети Шефкет Раман, 

с.Требош, Тетово. (5101) 
Свидетелство за 8 одд. на име Елмази Фатиме, 

с.Балиндол, Гостивар. (5112) 
Свидетелство на име Јусуфи Садије, Тетово. (5113) 
Свидетелство за 8 одд. на име Маневски А.Кире, 

с.Еловец, Велес. (5114) 
Свидетелство за 5 одд. на име Таскова Виолета, 

с.Подареш, Радовиш. (5115) 
Свидетелство за 8 одд. на име Таскова Виолета, 

с.Подареш, Радовиш. (5116) 

Свидетелство за 8 одд. на име Китановски Тони, 
ул.Б.Кидрич бр.9, Делчево. (5117) 
Свидетелство на име Ангелов Слободан, с.Град 

Делчево, Делчево. (5118) 
Свидетелство на име Митевски Венцо, Делчево. 
Свидетелство за 8 одд. на име Данчевски Драги, 

Делчево. (5120) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ангеловски Душко, 
Делчево. (5122) 

Свидетелство за 8 одд. на име Василев Илија, 
Радовиш. (5122) 
Свидетелство за 8 одд. на име Младенова Стефка, 

с.Шлегово, Кратово. (5124) 
Свидетелство за 8 одд. на име Сузана Јусанова, 

Кочани. (5125) 
Свидетелство за 8 одд. на име Садики Садик, Тетово. 
Свидетелство на име Блажевски Драге, с.Брвеница, 

Тетово. (5130) 
Свидетелство на име Хасим Шабани, с.Гургурница, 

Тетово. (5131) 
Свидетелство на име Арсовски Златко, Тетово. (5132) 
Свидетелство за 5 одд. на име Шабаноска Лејла, 

Тетово. (5133) 
Свидетелство за 8 одд. на име Топузоска Милка, 

с.Битуше, Гостивар. (5134) 
Свидетелство за 1 год. на име Ристов Велин, 

с.Пеклани, Виница. (5148) 
Свидетелство на име Николова Емилија, с.Уларци, 

Кочани. (5153) 
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Свидетелство за 8 одд. на име Роберт Ивановски, 
Кочани. (5154) 
Свидетелство за 8 одд. на име Светлана Кировска, 

Радовиш. (5160) 
Свидетелство на име Зулафет Шасир, Струга. (5162) 
Свидетелство за 5 одд. на име Џеват Мустафовски, 

с Јокреново, Прилеп (5167) 
Свидетелство за 8 одд на име Колашинац Ермин, 

Прилеп (5168) 
Свидетелство за 8 одд "на име Миланчо Костадинов, 

с.Карбинци, Св.Николе. (5170) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ленче Илиевска, 

Пробиштип. (5171) 
Свидетелство за 8 одд на име Венцо Стоилков, 

с Козјак, Св Николе. (5174) 
Свидетелство на име Ремзи Халили, Тетово. (5175) 
Свидетелство за 8 одд на име Селмани ЗелмиЈе, 

Тетово (5176) 
Свидетелство за 7 одд на име Селмани Џорије, 

Тетово. (5177) 
Свидетелство за 8 одд. на име Селмани Шелниле, 

Тетово. (5178) 
Свидетелство на име Мустафи Фарук, Тетово. (5179) 
Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Арзије, 

Гостивар (5189) 

Свидетелство од 1 до 4 одд на име Зибеари Муамед, 
Тетово (5191) 
Свидетелство за 8 одд на име Лазаров Никола, Штип 
Свидетелство за 8 одд. на име Арсова Раде 

Далиборка, с.Облешево, Кочани. (5193) 
Свидетелство на име Адиље Ибраими, Тетово (5195) 
Свидетелство за 8 одд. на име Петков Јонче, 

Кратово. (5198) 
Свидетелство за 8 одд. на име Нуредини Л>азам, 

Тетово (5200) 
Свидетелство за 8 одд на име Минир Абдулаи, 

Тетово. (5201) 
Свидетелство за 8 одд. на име Трајческа Петар 

Јорданка, с Тркање, Виница (5211) 
Свидетелство за 2 год. на име Благојчо Гоцевски, 

Штип (5212) 
Свидетелство за 6 одд. на име Благојчо Зафиров, 

с Зрновци, Кочани. (5213) 
Свидетелство за 8 одд. на име Лаурета Калоши, 

Тетово (5214) 
Свидетелство на име Јованов Гоце, Штип (5223) 
Свидетелство за 8 одд на име Усеиновски Сатим, 

Ресен. (5224) 
Свидетелство на име Симеон Цветанов, Кочани. 
Свидетелство за 5 одд. на име Чаушки Николчо, 

Берово (5227) 
Свидетелство на име Јусуфи Дехрае, с Радолишта, 

Струга (5228) 
Свидетелство за 8 одд. на име Зековски Исмаил 

Екрем, с Мелница, Велес (5229) 
Свидетелство за 8 одд на име Етем Билали, Тетово 
Свидетелство за 8 одд на име Сан дин Саити, Тетово 
Свидетелство за 8 одд. на име Мендухије Фејзули, 

Тетово (5232) 
Свидетелство за 4 год. на име Маринкова Гордана, 

Тетово (5233) 
Свидетелство за 8 одд на име Спасов Бранко, 

Радовиш (5234) 
Свидетелство за 8 одд на име Дервишоска Емина, 

Прилеп (5237) 

Свидетелство за 8 одд. на име Хавзиу Нуриорман, 
Гостивар (5238) 
Свидетелство за 1 год. на име Арја Сешор, Гостивар 
Свидетелство за 4 одд. на име Алемоски Агим, 

с Житоше, Крушево (5240) 
Свидетелство за 5 одд. на име Лакота Елза, Прилеп. 
Свидетелство на име Саџетин Салиии, Тетово. (5242) 
Свидетелство за 8 одд. на име Руфи Рушити, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд на име Бегљије Лумани, 

Тетово. (5244) 
Свидетелство за 1 год на име Рамадани К Јонус, 

с. Челопек, Тетово. (5245) 
Свидетелство на име Добрешлиоски Методија, 

Прилеп. (5246) 
Свидетелство на име Елсадит Велурин, Тетово. (5247) 
Ученичка книшка на име Назифе Беќири, с Нераште 

Тетово. (4944) 
Ученичка книшка на име Џамбаски Бранко, Кочани 
Диплома на име Авродита Ахмеди, Тетово. (4945) 
Диплома на име Ил>аса Л>атифи, с.Випггица, 

Куманово (4969) 
Диплома на име Бари Илази, Тетово (4970) 
Диплома за 3 и 4 год. на име Димче Стоименов, 

Виница, Кочани. (5018) 
Диплома на име Јовановиќ Даниела, Куманово (5102) 
Диплома за 3 степен на име Рашидов Џавид, Виница. 
Диплома на име Алили Мустаф, Гостивар (5146) 
Диплома за средно на име Антова Марина, Кочани. 
Диплома на име Хабиб Исеини, Гостивар (5188) 
Диплома на име Фатиме Селмани, Тетово (5210) 
Диплома на име Сарамандова Елена, Радовиш (5221) 
Диплома на име Крстов Панче, Кочани (5222) 
Дозвола за работа на помошен член на посада на 
воздухоплов бр.213/0346 издаден од Министерство за 
сообраќај - Скопје на име Добреска Елизабета, 
Скопје. (4709) 
Престанува со вршење на дејност од 17 02.1999 година 

ТП "АМБЛА-МАГ" млекарница Благоја Милан Анге-
ловски, ул.Илинденска бр. 16, Крива Паланка. (4830) 
Решение бр 25-1590 од 04 07.1994 год на име Ракипи 

Абдул ве дут, Тетово. (4864) 
Возачка дозвола на име Јован Каилоски, Берово 
Здравствена легитимација на име Цоневски Никица, 

ул.К.Рацин бр.2, Пробиштип. (4963) 
Решение на име Куртишапаја Фејзула, Гостивар. 
Решение бр.11-1129 од 05 10.1990 год на име Благоја 

Петрески, ул.Партизанска бр 89, Демир Хисар. (4965) 
Одобрение бр.13-19-3159/2 за компензациони работи 

со странство издаден од Министерсрво за стопанство -
Скопје на име ТП "Железар" АД Скопје. (5190) 
Решение уп бр 25-3352 издадено од Секретар]ат за 

стопанство Центар - Скопје на име Хасан Халим и 
Мејрем, Скопје (5155) 
Решение бр 13-19-3463/2 за компензациона работа со 

странство издадено од Министерство за стопанство 
Скопје на име ТП "Железар" АД Скопје (5194) 
Решение бр. 13-19-4479/2 издадено од Министерство за 

стопанство Скопје на име ТП "Железар" АД Скопје. 
Решение бр 2586/1 издадено од Секретар}ат за сто-

панство Центар - Скопје на име СРД "Екскузив" 
Африм Имире, Скопје. (5250) 
Правоаголен печат под назив. Адвокат Зоран 

М Петровиќ ( Бакли), ул Пајко Мало бр 6, Скопје 
Тркалезен печат под назив• Друштво за производство 
инженеринг тговија и услуги ПУМ МИГ Здравко 
ДОО ЕЛ експорт - импорт Скопје. (4769) 
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Чекови од тековна сметка бр.317-22 Чек бр.3229984, 
3229985 и З229986.издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Бучковска Русинка, Скопје. (5252) 
Чекови од тековна сметка бр.11253876 Чек 

бр.3499210 и 3499211 издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Томова Натка, Скопје. (5319) 
Чекови од тековна сметка бр.38946-65 Чековите од 

бр.9000157273 до 9000157282 од бр.9900017117 до 
9900017120 и 9900017121.издаден од Стопанска банка 
АД Скопје на име Слободан Кутревски, Скопје. (5369) 
Чекови од тековна сметка т•ека 559/89 чек бр.183470, 

183471, 204661 до 204670 издаден од Стопанска Банка 
филијала Охрид на име Димеска Гордана, кеј 
М.Тито бр.9, Охрид. (5400) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Младеновски Ѓуро, Скопје. (5260) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Белкова 

Рабије, Скопје. (5311) 
Работна книшка издаден-од Скопје на име Бајрам 

Амет, Скопје. (5313) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Исмет 

Арслани, Скопје. (5321) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Сашо 

Видески, Скопје. (5322) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Крстевски 

Зоран, Скопје. (5325) 
Диплома на име Божиновски Лазар, Куманово. (5530) 
Уверение АДР за стручна оспособеност на возачи на 
моторни возила бр.626 од 1996 год. издаден од 
Македонија сообраќај - Скопје на име Мирчевски 
Петре ул. Франклин Рузвелт бр.52-1/4, Скопје. (5310) 
Правоаголен печат под назив Пекара "Нико" 

Бучевски Боре ул. Перо Наков бр.50 Скопје. (5309) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-23/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА КАБЛИ СПОРЕД ПРИ-

ЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" со седиште во Скопје, на 
ул. „11 Октомври" бр. 9, за потребите на Електроди-
стрибуциите при ЈП ЕСМ. 
1.2. Предмет на набавката се енергетски кабли чии 
спецификации со карактеристики и количини заинтере-
сираните ќе може да ги подигнат секој работен ден од 
12 со 14 часот во соба бр. 3, на деветти кат во Админи-
стративната зграда на ул. „11 Октомври" бр. 9. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на Лице место. 

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 производи-
телот на каблите. 
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2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство, на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
каблите. 
2.6. Каратеристиките на каблите што понудувачот ги 
нуди во понудата треба да се во согласност со стандар-
дите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Р. Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет, кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на чинење 50 
4.2. Рок на испорака 20 
4.3. Начин на плаќање 30 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворањето на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија" (Комисија за 
јавни набавки) ул. „11 Октомври" бр. 9, 91.000 Скопје. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.03.1999 година, во 13 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП „Е-
СМ" на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој отворен повик, нема да се разгледуваат. 

, Комисија за јавни набавки 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Врз основа на член 10 и 42 од Законот за Јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за Јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" - СкопЈе, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-24/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ 
И НОГАРИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИ-

КАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1 1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" со седиште во Скопје, на 
ул „11 Октомври" бр 9, за потребите на Електроди-
стрибуциите при ЈП ЕСМ 
1.2 Предмет на набавката се бетонски столбови и но-
гари според спецификации со типови, количини и дол-
жини, заинтересираните ќе може да ги подигнат секој 
работен ден од 12 до 14 часот во соба 3, на деветти кат 
во Административната зграда на ЈП ЕСМ на ул. „11 
Октомври" бр 9 
1 3 Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица 
1 4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 

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 производи-
телот на столбовите и нотарите. 
2 3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство, на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2 4 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2 5 Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
столбовие 
2.6 Карактеристиките на столбовите и нотарите што 
понудувачот ги нуди во понудата треба да се во соглас-
ност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 
2 7 Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката 
2 8 Понудата треба да има рок на важност 
2.9 Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 

3 ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

3 1 Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет, кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22, став 3 од Законот за Јавни набавки 
Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3 2 Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за уч<ество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на чинење 50 
4.2. Рок на испорака 20 
4.3. Начин на плаќање 30 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2 СекоЈ понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворањето на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонка" (Комисија за 
јавни набавки) ул. „11 Октомври" бр. 9, 91.000 Скопје. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.03.1999 година, во 10 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-22/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 

ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕНЕРГЕТСКИ 
ТРАНСФОРМАТОРИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" со седиште во Скопје, на 
ул. „11 Октомври" бр. 9, за потребите на Електроди-
стрибуциите во Македонија. 
1.2. Предмет на набавката се 35 (триесет и пет) енер-
гетски трансформатори според следните карактери-
стики: 
Трофазен маслен дистрибутивен трансформатор пред-
виден за: 
- работа на отвореа и затворен простор, 
- траен погон при нормално оптеретување и ладење 

ONAN 
- фреквенција 50 Hz, 
- надморска висина од 1.000 м., 
- максимална амбиентна температура + 40 степени 
Целзиусови, 
- опсег на регулација на примарна страна +/-- 2x2,5 %, 
- напон на куса врска 4 %. 

Останатите карактеристики на трансформаторите 
заинтересираните понудувачи ќе може да ги добијат во 
Административната зграда на ЈП „ЕСМ", во соба бр. 3 
на деветти кат, секој работен ден од 12 до 14 часот. 



Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки и ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-12/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ 

СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" со седиште во Скопје, на 
ул. „11 Октомври" бр. 9, за потребите на подружниците 
низ цела Македонија. 
1.2. Предмет на набавката се дрвени столбови според 
следните должини и количини: 
1.2.1. 8 метри 120 парчиња, 
1.2.2. 9 метри 1.640 парчиња, 
1.2.3.10 метри 1.350 парчиња, 
1.2.4.11 метри 580 парчиња, 
1.2.5.12 метри 730 парчиња, 
Столбовите треба да се импрегнирани со црна импрег-
нација. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 
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 производи-
телот на столбовите. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство, на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП магацин, (треба да се има 
во предвид дека столбовите ќе се носат скоро низ сите 
градови на Македонија), во ДЕМ, со посебно искажан 
данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
опремата. 
2.6. Карактеристиките на столбовите што понудувачот 
ги нуди во понудата треба да се во согласност со стан-
дардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Р. Македонија. И покрај тоа ЕСМ 
ќе врши технички прием на столбовите со своја стручна 
Комисија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата со придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик. 
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1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 

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 производи-
телот на трансформаторите. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласна член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство, на паритет 
(нагласено во понудата) ДЦП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
трансформаторите. 
2.6. Каратерисгиките на трансформаторите што пону-
дувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност 
со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет, кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на чинење . 50, 
4.2. Рок на испорака 20, 
4.3. Начин на плаќање . . . 30, 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворањето на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 

ЈП „Електростопанство на Македонија",' (Комисија за 
јавни набавки) ул. „11 Октомври" бр. 9, 91.000 Скопје. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.03.1999 година, во 10 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП „Е-
СМ" на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

3 март 1999 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет, кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3 Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудувачот треба да достави банкова гаранција во 
висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 
55 од Законот за јавни набавки. 
3.5. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на чиниење 50 
4.2. Рок на испорака 20 
4.3. Рок на плаќање 20 
4.4. Квалитет „ . . . 10 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
еното прво место по секој критериум. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворање на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври" 
бр. 9, 91.000 СкопЈе. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
19.03.1999 година, во 10 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр.26/98), Комисијата за 
Јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-08/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1 Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-/99 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1 2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на* 
12.1 Солна киселина 33% 790 тони 
12.2 Натриум хидроксид 42% -45% 480 тони 

1.2.3 Фери хлорид 58 тони 
1.2.4 Алуминиум сулфат 75 тони 
1.2.5 Амонијак 27% 3.600 кгр 
1.2.6 Хидразин хидрат 24% 3.240 кгр 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВ-
КАТА 

2.1. Распределба на набавката по подружници: 

2.2. Рокот на испорака на сите производи од пред-
метната набавка е 31.12.1999 година, по диспозиција на 
Набавувачот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набав-
ката или само дел од позициите на набавката, (дозво-
лена е делумна понуда). 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и , 
вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од 
обемот на набавката, како и вкупната вредност на це-
лата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавни набавки-ако набавката е од стран-
ство). 
3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин 
на набавувачот, според распоредот даден во точка 2 од 
овој повик, без вклучен данок на промет и изразена во 
денари. 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-

, публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (документа-
ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Зако-
нот за јавни набавки. 
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Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки• 

4.2 1 Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количините, датумите и примачите. 

4.2.2 Понудувачот треба да достави технички ка-
рактеристики (спецификации) за производите што ги 
нуди со кои го потврдува квалитетот и стандардот на 
производите. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за Јавни набавки, (ори-
гинални документи или заверени копии верни на ориги-
налот). 
4 4 Претставници на понудувачите треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за Јавни набавки. 

5 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

(согласно член 25 од Законот за јавни набавки). 
5.1. Цена - 70 поени. 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

6 1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за Јавни набавки. 
6 2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на Јавното отворање 
6 4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за Јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр 9, 91000 Скопје. 
6 5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19 03 1999 во 13 часот, во просториите на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија", ул. „И Октомври" бр. 9, 
Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите 
6 6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за Јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија достави 

БАРАЊЕ БР. 02-835/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач на Јавниот повик е Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурувани на Македонија, ул. 
„12 Ударна бригада" бб . , тел: 115-133. 

1 2 Предмет на набавката е потрошен канцелари-
ски материјал наведен во списокот број 1. 

1 3 Списокот за набавка по Јавниот повик може да 
се добие се КОЈ работен ден од 07-15 часот во простори-
ите на Фондот од Комисијата за јавни набавки 

1.4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- квалитет на производот; 
- висина на цената; 
- рок на испорака; 
- рок и начин на плаќање. 
1.5. Постапката по Јавниот повик се спроведува на 

начин и во согласност со Законот за јавни набавки. 

И. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

2.1. Понудите со придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки и треба да содржат вид, марка и потекло 
на производот. 

2.2. Рокот на доставување на понудите по ова ба-
рање е 7 дена од денот на објавувањето на повикот... 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

3.1. Понудите кои не се предадени во определениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите во барањето, односно во согласност со Законот 
за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

3.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
3.3. Дополнителни појаснувања во врска со месеч-

ните потреби за доставување на количините кои се 
предмет на јавната набавка можат да се добијат на 
телефон 115-133 локал, 109 при Фондот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" број 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-43/88 

1. Предмет на јавното барање: - Потрошен матери-
јал и ситен инвентар за лична и колективна заштита по 
список број 1. 

Наведениот список може да се подигне во Мини-
стерството за одбрана секој работен ден во време од 
11,00 до 13,00 часот во соба бр. 702. 

Испораката на бараните производи е франко Скопје 
во рок од 30 дена од склучување на договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, без пресметан данок на промет, 
- рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми-квалитетот на производите кој ќе 
се види од доставените мостри, 

- висина на цената, 
- рок и начин на плаќање, 
- рокот на испорака. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-

забрана на вршена на дејност, издадена од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 
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5 Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на Јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување 

6 Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија" Во случај 
шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, не-
дела, или празничен ден, тогаш Јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов" 
бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе 
на лице место на денот на Јавното отворање на пону-
дите 

Понудата и придружената документација се доста-
вува во затворен коверт на КОЈ ВО горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и броЈ на ова Јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со КОЈ а би 
можело да се идентификува понудувачот 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт Ја содржи документацијата и носи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот 

7 Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на Јавното отворање нема да бидат 
разгледувани 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 10 21 67 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" броЈ 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-45/77 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ•* 
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) Б Е З 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1 Набавувач на Јавниот повик е Министерството за 
одбрана на Република Македонија 
2 Предметот на Јавната набавка е прибирање докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите како можни носители за набавка на 

- Месен нарезок од 150 гр 
- Говедски нарезок од 150 гр 
- Свинска паштета од 150 гр или 75 гр 
- Јунешка паштета од 150 гр. или 75 гр 

3 Повикот е Јавен, отворен и анонимен, право на уче-
ство имаат сите правни и физички лица кои вршат сто-
панска дејност 
II СОДРЖИНА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-
ват документација за 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
-расположлива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката, 

- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката, 
- немање на правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност, 
издадена од надлежен судски орган 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за 
разгледување 

Документација за ограничениот повик да се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и број на ОВОЈ ограничен повик 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот 

Крајниот рок на доставување на документацијата е 
10 дена од денот на објавување во „Службен весник не 
РМ" 

Документацијата да се достави на адреса Министер-
ство за одбрана на Република Македонија ул „Орце 
Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или 
да се донесе во Министерството за одбрана во соба број 
710 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на да-
дениот рок нема да бидат разгледувани 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел• 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 од Законот за Јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" број 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-43/83 

1. Предмет на Јавното барање 
-1/1 - Навлака за перница со димензии 80x60 см и со 
преклоп од 15 см во должина на навлаката 

8.000 парчиња 
-1/2- Чаршаф ВОЈНИЧКИ СО димензии 240 х 150 см 

15.000 парчиња 
-1/3- Чаршаф за маса трпезариска со димензии 140x 240 
см .1.000 парчиња 
-1/4- Перница војничка со димензии 75x55 см 

250 парчиња 

Производи на реден броЈ 1/1 до 1/3 да бидат со квали-
тет 100% памук белело платно со тежина над 150 грама/ 
м2 и со процент на собирање од 4 до 6%. 

Производот на реден броЈ 1/4 да биде со квалитет, 
платно шифон со тежина над 150 грама/м2 и со полн ило 
од полиестерско силклонизирано бело влакно со те-
жина од 1 200 грама 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје, Штип и Битола во рок од 30 дена од склучување 
на договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени. 
- цена, без пресметан данок на промет, 
~ рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми• 
- квалитет на производот, 
- висина на цената, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да Ја достави следната придружна документација• 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет во согласност со Правилникот за содржи-
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ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот ме е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност -

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган, 

- цертификат за квалитетот на производите што се 
нудат (основниот материјал), издаден од надлежен ор-
ган за квалитет во Републикава и по еден примерок на 
производот што се нуди. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5 Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот Секој понудувач може да достави само една 
понуда 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
предвид за разгледување. 

6 Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 11.00 часот, петна-
есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија". Во случај 
петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела 
или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен дем. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул „Орце Нико-
лов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи 
ознака „документација'" и точната адреса ма понудува-
чот. 

7с Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 10 21 67. 

Врз основа на член 10, а во врска со член 33 алинеја 2 од 
Закоот за јавни набавки (Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за внатрешни работи објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 231-6894/1-99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕТААЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повики е Министерство за 
внатрешни работи на Република Македонија, ул. 
„Димче Мирчев" бб. - Скопје. 

2. Предмет на јавниот повик бр. 231-6894/1/99 е при-
бирање на документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на 
јавната набавка на интелектуална услуга и тоа: 

а) Изработка на компаративна студија за оправдано-
ста и потребата од менување на членот 17 на Уставот на 
РМ, во која треба да биде дефиниран поимот на приват-
носта и да се класифицираат неговите различни делови 
во правото на англо-саксонските држави (САД, Велика 
Британија, Канада, Австралија), Франција, Германија 
и други држави, дефинирање на поимите „приватно" и 
„јавно"; правната заштита на приватноста изразена 
преку меѓународни документи; компаративен преглед 
на уставната заштита на правата на приватност во по-
веќе држави во советот, компаративен преглед на зако-
нодавствата кои ја регулираат ова областа, како и 
оправдувања за повреда на приватноста и проблеми кои 
се однесуваат ма специјалните случаи на повреда на 
приватноста, 

б) изработка на предлог за пристапување кон измена 
на членот 17 на Уставот на РМ со предлог член (аманд-
ман) и негово образложение; 

в) Подготовка ма закон со КОЈ ќе се регулира постап-
ката на прислушкување на комуникациите и заштитата 
на базите на податоци добиени низ активностите на 
надлежните државни органи, или подготовка на соод-
ветна регулатива која ќе биде инкорпорирана во важеч-
ките закони заснована на компаративните искуства во 
повеќе држави во светот. 

Содржината на оваа проблематика треба да опфати 
дефинирање на основните поими врз кои се базира до-
несувањето на законот, постапката и начинот преку 
кои ќе се изведува оваа активност на надлежните 
државни органи, можноста за употреба на информаци-
ите добиени по пат на прислушкување на комуникаци-
ите како доказ пред суд, како и начинот на вршење на 
контрола над регуларноста на постапката на прислуш-
кувањето. Во рамките на понудената содржина посебно 
треба да бидат наведени причините за донесување на 
законот односно соодветната регулатива, како и обра-
зложение на понудените решенија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за внатреши работи на Репбулика Македонија има по-
треба од претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите (претквалифкација), преку документација, 
кои по оценка на комисијата би биле повикувани да 
достават понуди за предметната набавка. 

2. Понудувачите своето учество на јавниот повик 
можат да го пријават за извршување на предметот на 
набавката утврдена во дел I точка 2 од овој повик, врз 
основа на оценка дали тие имаат: 

- искуство и стручен кадар со звање за извршување 
на набавката - за правните лица односно искуство, 
звање и стручност - за физичките лица, од предметната 
област; 

- издадени струни трудови, публикации, книги, ма-
гистерски труд односно докторска дисертација од пред-
метната област; 

- документ дека нема правосилна пресуда за изре-
чена мерка за безбедност - забрана за вршење дејност; 

- документ за регистрација за вршење на соодветна 
дејност (за правните лица), односно решение за рабо-
тен однос (за физичките лица) 
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III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНАЦИЈА 

1. Понудувачите треба да ги приложат документите 
и податоците кои се приложуваат кон пријавата од дел 
II точка 2 на овој повик. 

2. Документацијата и другите податоци се д<оставу-
ваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која,би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документарната изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен 
весник на РМ" и „Нова Македонија" што воедно е и рок 
на важност на Јавниот повик. Во случај на неистовре-
мено објавување на повикот важи рокот на повикот 
објавен во последното средство за јавно информирање. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот, Ми-
нистерство за внатрешни работи на Република Македо-
нија, Скопје ул. „Димче Мирчев" бб , секој работен ден 
до 15,00 часот, преку Архивот до Комисијата за јавни 
набавки формирана за набавка на интелектуална 
услуга. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

За дополнителни информации понудувачот може да 
контактира на телефон• 143-236 и 111-237. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 
весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за вна-
трешни работи на Република Македонија, го пониш-
тува отворениот јавен повик бр. 6/98, објавен во „Служ-
бен весник на РМ" бр. 51 од 17.10.1998 родина, за на-
бавка на дождовни кабаници - 2.000 парчиња. 

Комисија за јавни набавки на МВР 

О Б Ј А В И 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основн#а за 
пресметување на даноците и приоднесите од платата за 

месец февруари 1999 година не може да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 9.357 

0102 Производство на јаглен 3.509 

0105 Производство на нафтени деривати 8.101 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 6 783 
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0108 Производство на руди на обоени метали 7.419 

0109 Производство на обоени метали 9.906 
0110 Преработка на обоени метали 5 029 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.708 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.192 

0113 Металопреработувачка дејност 5.426 

0114 Машиноградба 4.429 

0115 Производство на сообраќајни средства 4.945 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 

5.654 

0118 Производство на базни хем. производи 6 325 

0119 Преработка на хемиски производи 10.061 

0120 Производство на камен, чакал и песок 6.247 

0121 Производство на градежен материјал 16.193 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 2.121 

0123 Производство на финални произв. од 
дрво 3.858 

0124 Производство и преработка на хартија 4 892 

0125 Производство на текстил, предива и 
ткаен. 4.217 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.879 

0127 Производство на кожа и крзно 1.924 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.124 

0130 Производство на прехранбени произ-
води 7 428 

0131 Производство на пијалаци 8.105 

0132 Производство на добиточна храна 5 636 

0133 Производство и преработка на тутун 7.982 

0134 Графичка дејност 5.377 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 4 331 

0139 Производство на разновидни производи 8.737 

0201 Земјоделско производство 5 053 

0202 Земјоделски услуги 8.328 

0203 Рибарство 3.895 

0300 Шумарство 5 455 

0400 Водостопанство 5.387 

0501 Високоградба 3.985 
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0502 Нискоградба и хидроградба 4 513 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 4.239 

0601 Железнички сообраќај 6.424 

0604 Воздушен сообраќај 10.677 

0605 Друмски сообраќа! 4.804 

0606 Градски сообраќај 5.288 

0608 Претоварил услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.613 

0701 Трговија на мало 6.293 

0702 Трговија на големо 13 841 

0703 Надворешна трговија 8.505 

0801 Угостителство 6 260 

0802 Туристичко посредуваа 4 495 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5 043 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 4 896 

1001 Уредување на населби и простори 5.922 

1002 Станбена дејност 9.577 

1003 Комунална дејност 6.544 

1101 Банкарство 11844 

1102 Осигурувани на имоти и лица 12.159 

1103 Услуги во областа на прометот 10.656 

1104 Проектор, и сродни техн услуги 5.771 

1105 Геолошки истражуван>а 6 690 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 6.915 

1109 Деловни услуги 7.974 

1201 Образование , 6.118 

1202 Научно истражувачка дејност 7 413 

1203 Култура, уметност и информации 6.236 

1204 Физичка *султура и спорт 5.387 

1301 Здравствена заштита 6.590 

1302 Општествена заштита на децата и мла-
дината и социјална заштита 5.067 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.588 
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1402 Самоуправни интересни заедници 7.002 

1403 Здруженија 9.388 

1404 Политички партии, општествени орга-
низации, здруженија и други организа-
ции 

8 404 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94,70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец февруари 1999 година која се при-
менува за аконтативно пресметување на персоналниот 
данок од доход изнесува 9.700,00 денари. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

328. Одлука за определување на царински 
квоти за 1999 година согласно Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Ма-
кедонија и Република Словенија 525 

329. Одлука за основање на Национален коми-
тет 2000 526 

330. Одлука за назначување национален коор-
динатор за Глобалниот фонд за животна 
средина (ГЕФ) 527 

331. Одлука за распишување оглас за имену-
вана заменик на Јавниот правобранител на 
Република Македонија за подрачјето на 
Скопје 527 

332. Одлука за давање на користење недвижен 
имот 527 

333. Одлука за замена на недвижности 528 
334. Одлука за замена на правото на сопстве-

ност на земјоделско земјиште 528 
335. Одлука за определување на услови за 

градба за објектот „Перманентна ГПС ста-
ница", што треба да се гради во општината 
Охрид 528 

336. Одлука за определување на услови за 
градба на објектот „Бензинска пумпа со 

придружни објекти", што ќе се гради покрај 
магистралниот пат М-4, делница Тетово-
Гостивар, стационажа 2+250 десно, опш-
тина Тетово 

529 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 
придонеси од цлата за месец февруари 1999 
година 555 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец фе-
вруари 1999 година 556 
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