
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 23 декември 1999 
Скопје 

Број 82 Год. LV 

Претплатата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1953. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
3 А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕПУЌЛИЧКИТЕ НАГРАДИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за републичките награди, 

што Собранието на Република Македонија, го до-
несе на седницата одржана на 17 декември 1999 година. 

Број 07-4623/1 
17 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с. р. 

3 А К О Н 
3А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ 

Член 1 
Во Законот за републичките награди („Службен 

весник на СРМ" бр. 40/87 и 36/89), во членовите 1, 3,12 
став 4,16 став 5. 21; 22 и 23 зборот „Социјалисгичка" се 
брише. 

Член 2 
Во членот 3 алинеја 4 се менува и гласи: 
„за.годишни остварувања во областа на публицисти-

ката и новинарството." 
Член 3 

Во членот 7 став 1 се менува и гласи: 
„Со наградата за публицистиката и новинарството 

се оддава признание за остварувања во овие области." 
Член 4 

Во членот 17 став 2 зборовите: „Мито Хаџи Василев 
- Јасмин" се заменуваат со зборовите: „од областа на 
публицистиката и новинарството". 

Член 5 
Во членот 18 алинеја 4 се менува и гласи: 
„наградата од областа на публицистиката и новинар-

ството на 17 февруари, Ден на македонското новинар-
ство." 

Член 6 
Во членот 19 алинеја 1 зборовите: „Републички ко-

митет за култура" се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерство за култура", во алинеја 2 зборовите: „Репу-

блички комитет за наука, технолошки развој и инфор-
матика" се заменуваат со зборовите: „Министерство за 
наука", во алинеја 3 зборовите: „Републички комитет 
за образование и физичка култура" се заменуваат со 
зборовите: „Министерство за образование", а алинеја 4 
се менува и гласи: 1 

„- за наградата од областа на публицистиката и но-
винарството, Министерството за информации." 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

1954. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А 3 
3 А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
основното образование, 

што Собранието на Република Македонија, го до-
несе на седницата одржана на 17 декември 1999 година. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
Број 07-4624/1 

17 декември 1999 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за основното образование („Службен 

весник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/ 
96 и 35/97), во член 80 ставот 2 се брише. 

Ставот 3 станува став 2. 

V 1 

Член 2 
Во член 80-ж ставот 2 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
дошда". 
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1955. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАЌОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
средното образование, 

што Собранието на Република Македонија, го до-
несе на седницата одржана на 17 декември 1999 година. 

Претседател . 
Број 07-4625/1 на Република Македонија, 

17 декември 1999 година Борис Трајковски, с.р. 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за средното образование („Службен вес-

ник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/96 и 
35/97), во член 31 ставот 2 се брише. 

Ставот 3 станува став 2. 

Член 2 
Во член 31-ж ставот 2 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

1956. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Мдкедонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А 3 
3 А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 3 А ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за надворешно-трговското работење, 

што Собранието на Република Македонија, го до-
несе на седницата одржана на 17 декември 1999 година. 

Број 07-4635/1 Претседател 
17 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за надворешно-трговското работење 

(„Службен весник на Република Македонија" број 31/ 
9јЗ, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99 и 50/99), во 
членот 79 став 3 зборот „три" се заменува со зборот 
„шест", а по зборот „години" се додаваат зборовите: 
„ако имаат вградено катализатор". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14114/99 од 7.12.1999 година, на регистарска влош-
ка бр. 020219987-7-11-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар усогласувањето со Законот на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 29. 

Основач: Влада на Република Македонија. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.33, 51.56, 52.47, 

72.30, 72.60. 
- Организира единствен информативен мрежен сис-

тем на сеопфатни информации на закони, подзаконски 
и други прописи и акти што се во сила во правниот си-
стем на Република Македонија за потребите на орга-
ните на државната власт. 

Надворешно работење: Дистрибуирање на Службе-
ното гласило Службен весник на Република Македо-
нија на странски државни органи, странски институти 
и институции и други странски правни лица. 

Во правниот пром^т истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските преземени во правниот промет со тре-
ти лица одговара со целиот свој имот. ^ 

Лице овластено за застапување е Марија Лељохин, 
директор и одговорен уредник, ќе застапува и потпи-
шува без ограничување. 

Се брише од Судскиот регистар Ружа Зузаровска -
директор и одговорен уредник на Новинско-издавач-
ката работна организација Службен весник на СРМ, 
ќе застапува и потпишува без ограничување. 

Се запишува Марија Лељохин, директор и одговорен 
уредник на Јавното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија ц.о. - Скопје, ќе застапува и 
потпишува без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42710) 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
210/99, на регистарска влошка бр. 030004627-6-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста на ТП Трговец поединец Ангелчо Ванчо Анге-
лов ТП Кочани, ул. „Страшо Ербапче" број 65. 

Трговец поединец Ангелчо Ванчо Ангелов ТП Ко- ; 
чани со седиште на ул. „Страшо Ербапче" број 65. 
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Дејноста на трговецот поединец се проширува за 
следната дејност и тоа: 52.22. \ 

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 210/99. 
(40797) 

Овластено лице кое ќе го претставува и застапува 
Сојузот во правниот промет и спрема трети лица е 
Стојановски Серафин од Крива Паланка. 

Од Основниот суд во Крива Паланка. (42859) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
772/99 на регистарска влошка бр. 030046737-8-12-000, 
го загапца во трговскиот регистар усогласувањето на 
доо со ЗТД на Друтшвото за градежништво, производ-
ство, трговија и услуги „БАМБИ - ПРОЕКР4 ДООЕЛ 
ул. „Пролетерски бригади" бр. 10, Кочани. 

Единствен основач е: Блага Минова од Кочани. 
Дејносгии: 36.11, 36.12, 36.13 , 36.14, 45.11, 45.12, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.21,51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44/1 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стока 
и патници, реекспорт, малограничен промет со сосед-
ните земји, меѓународен транспорт на стока. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 772/99. 
(40804) , 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
3ДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Крива Паланка, со решение Зг.бр. 
9/99 од 3.08.1999 година, го запиша следното: 

Во Регистарбт на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Крива Паланка, се запишува здру-
жение со име Здружение на пензионери "Крива Па-
ланка" - Крива Паланка, под Рег.бр. 18/99 година. 

Друштвото има за цел развивање активности за орга-
низирање остварување на правата на членовите - ко-
рисници на пензија, развивање на демократските одно-
си меѓу членството и други прашања од интерес на 
своите членови. 

Седиштето на здружението е во Крива Паланка, ул. 
"Никола Тесла" бб. 

Овластено лице кое ќе го претставува и застапува 
Здружението на пензионери "Крива Паланка" во прав-
ниот промет и спрема трети лица е Славко Стојанов-
ски ПретседатеЈ1 на здружението. 

Од Основниот суд во Крива Паланка. (42856) 

Основниог суд во Крива Паланка, со решение Зг.бр. 
13/99 од 13.09.1999 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
нри Основниот суд Крива Паланка, се запишува здру-
жсние со име Сојуз на инвалиди на трудот на Репуб-
лика Македонија - Здружение на инвалиди на трудот 
од Крива Паланка, цод Рег.бр. 5/99 година. 

Здружението има за цел согледување на целокупната 
ироблематика новрзана со квалификација, доквалифи-
кација, рехабилитација, вработување и интеграција на 
инвалидитс на трудот во општината, како и организи-
рање и дсјствување на здружението заради заштита на 
иоединечнитс и носебни интереси на секој негов член. 

СсДиштето на здружението е во Крива Паланка, ул. 
"Никола Тесла" бб. 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението з.г 
бр.891/99 од 22.10.1999 ѓодина го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 531 се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за боречки спортови „БУДО КАН" -
Скопје со седиште во Скопје во ОУ „Коле Неделков-
ски". 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Муарем Емини од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на спортот, грижа за квалитетот на сво-
ите членови и нивно учество на сите натпревари и мани-
фестации, грижа за објектите во која ја одвива својата 
дејност-тренингот, грижа за унапредување на здрав-
ствената занггита на спротистите, учествува и органи-
зира државни и меѓународни натпревари од пријателски 
и официјален карактер како и развива соработка со 
сите клубови во државата. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 22. 10.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41914) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението з.г. 
бр.82/99 од 19.10.1999 година го запиша следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег. 
бр. 70 се запишува подружница во Република Македо-
нија на странската организација „РОНКО ЗДРУЖЕ-
НИЕ 3А КОНСАЛТИНГ" со седиште во Беркли Кали-
форнија - САД. 

- Сединггето на подружницата на странската орга-
низација „Ронко Здружение за консалтинг" е во Скопје 
на ул. „Дане Крапчев" бр. 18. 

- Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација „Ронко Здружение за кон-
салтинг" од САД во Република Македонија е г.Артур 
Џон Фланаган, државјанин на САД. 

II. Работата и активностите на подружцицата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на об^збедување на неопходна потребна 
помош во областа на финансиските и менаџмент кон-
султации, поддршка на постоечките и развој на нови 
деловни врски со постоечките претпријатија, подго-
товка на договори за менаџмент услуги за компаните во 
Македонија, презентација и промоција за проектот и 
услугите како и соработка со македонски претпријатија 
за деловни активности. 

- Подружиицата на странската организација сте-
кнува својство на правно лице и може да започне со 
работа од 19.10.1999 год., и ќе трае до завршување на 
потребата од нејзино делување во Република Македо-
нија. 

Од Основниот суд Скопје, I - Скопје. (41915) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението з.г. 
бр.846/99 од 21.10.1999 година го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 528 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на овластени ревизори на Република 
Македонија со скратено име „ЗОРРМ" со седиште во 
Скопје на ул. „Ќрсте Мисирков" б.б. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претссдател проф. д-р Блажо Недев од 
Скопје. 
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II. Работа^а и активиостите на здружението ќе се 
однесуваат на развој и унапредување на ревизорската 
професија, почитување на кодексот на етика за профе-
сионалните сметководители на меѓународната федера-
ција на сметководители, издавање^ на ревизорски стан-
дарди, организирање стручни трибини и симпозиуми за 
членовите од непрофитен карактер како и соработка со 
други здруженија и сојузи во земјата и странство од 
областа на ревизијата, сметководството и финансиите. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 21. 10. 1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41916) 

Основниот суд во Струга со решение Рег. згф. бр.53/ 
99 од 01.12.1999 година во регистарот на Здруженијата 
на граѓани и фондации на овој суд го запиша Здружени-
ето на граѓани со име: Хуманитарно здружение на жени 
„Ауреола". 

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга на ул. 
„Боро Шаин" бр. 29. 

Цел на здружението е остварување на хуманитарни, 
образовни, социјални, економски, културни права и ин-
тереси, едукација на жените, давање помош на хендике-
пирани лица, заштита и јакнење на улогата на жената и 
нејзино активно вклучување во отитествените про-
цеси, како и реализирање на другите права врз основа 
на Уставот и Законот. 

Од Основниот суд во Струга. (42404) 

Основнот суд во Крушево, со решението Рег. Згф. 
бр. 27/99 од 03.12.1999 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша под реден број 27 
Здружението под име: Друштво за планинарски спор-
тови „Крушево" - Крушево, со седиште во Крушево на 
ул. „Коча Миленку" бр. 42-а, а ќе делува на територи-
јата на Република Македонија. 

Лице овластено да го застапува Здружението е: 
Мики Хасаноски, од Крушево, претседател на Друш-
твото. 

Здружението е од областа на спортот и рекреацијата 
во кое доброволно, слободно и на рамноправни основи 
се здружуваат граѓани заради афирмација, спортот и 
рекреацијата. 

Здружението сс стекнува со својство на право лице 
со денот на уписот во Регистарот. 

Од Основниот суд во Крушево. (42621) 

Со рсшснието Згф. бр. 45/99 од 26.10.99 година во 
рсгистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 45 за 
1999 година се запишува: 

- Спортско риболовно друштво Злетовица - Про-
биштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „11 Ок-
томври" бр.21, во Пробиштип, а здруженисто ќе деј-
ствува на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (42642) 

Со решението Згф. бр. 100/99 од 18.10.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 100 за 
1999 година се запишува: 

- измени и дополнувања на статутот на здруженисто 
на граѓани со име Асоцијација за историја на медици-
ната во однос.на називот на здружението кое сега ќе 
гласи: Македонска асоцијација за историјата на медици-
ната - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Христи-
јан Карпош" бб, во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на огпптина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (42643) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 246/99 
ОД 15.12.1999 год. над ПП „Менто-комерц" од Битола 
ул. „Димче Лахчански" бр. 70/4, дејност тргбвија, со 
жиро сметка 40300-601-22160 при ЗПП филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42680) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 56/99 
од 15.12.1999 год., над ТУП „Фурте-компани" од Би-
тола ул. „Васко Карангелевски" бр. 4/43, дејност трго-
вија со жиро сметка 40300-601-75761 при ЗПП филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42681) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 21/99 од 
15.12.1999 год., над стечајниот должник производно 
трговско услужно претпријатие „Клиако" увоз-извоз -
бхрид, со жиро сметка 41000-601-45447 при ЗПП-
Охрид, отвори стечајна постапка но истата не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (42682) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр.22/99 од 
15.12.1999 год., над должникот ППТУ „Техно-Охрид"-
Охрид, ул. „Димитар Влахов" бр. 13, со жиро сметка 
бр. 41000-601-43968 при ЗПП-Охрид, отвори стечајна 
постапка но истата не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (42683) 

Во Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 107/ 
99 од 8.12.1999 отворена е стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за промет и услуги 
„Феникс" експорт-импорт Прилеп ПО со седиште на 
ул. „Маршал Тито" бр. 3/19 во Прилеп запишано во 
регистарска влошка бр. 1-2111 Битола со решение 
Срег. бр. 1970/90 од 27.12.1990 во Окружниот стопански 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601:6553 при 
ЗПП-Прилеп. 

Стсчајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува поради немање,на имот. 

Од Основниот суд во Прилсп. ' (42684) 

Основниот суд во Прилсп со рсшснис Ст. бр. 110/99 
од 10.12.1999 година отвори стечајна постапка прсма 
должникот Приватно прстпријатис за производство 
трговија на големо и мало „Давро промет" експорт 
импорт - Прилсп со ПО со ссдиштс на улица „Андон 
Слабејко" 134 во Прилсп запишано во регистарска 
влошка бр. 1-15454 со решсние Срсг. 5018/94 од 
27.12.1994 година во Окружниот стопански суд во Би-
тола со жиро сметка 41100-601-30715 при ЗПП-Прилсп. 

Стечајната постапка према должникот нс сс сПровс-
дува но се заклучува поради немањс на имот. 

Од Основниот суд во Прилсп. (42685) 

Основниот суд во Кичево со рсшенис Ст.бр. 66/99 од 
9.12.1999 година, повсдс прстходна постапка на постап-
ката за утврдувањс на причини за отворањс на стсчајна 
постапка над должникот ОП Сувснир, ЦО Самоков -
Самоков со жиро сметка 41101-601-2297 ЗПП Максдон-
ски Брод. За стсчасн судија сс одррдува Милс Ангслс-
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ски судија во Основииот суд Кичево и член на стечај-
ниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка за ден 25.1.2000 
година со почеток во 12 часот во Основниот суд во 
Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (42686) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1079/99 од 25.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „АДА" 
ц.о. Скопје, ул. „Разловечко востание", бр. 12/3-18, со 
жиро сметка 40120-601-286814. 

За ликвидатор се определува лицеТо Славица Дими-
трова, со стан на ул. „Разловечко востание" бр. 12/3-18. 

Се покануваат 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 рд денот на послед-
ната објава. ' 

Од Ос;новниот суд Скопје I - Скопје. (42519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1014/99 од 05.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие, „М-ТРЕЈД" ц.о. увоз-извоз 
Скопје, ул. „519" бр. 112, со жиро сметка 40110-601-
26469. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АСНОМ" бр. 68/4. 

Се покануваат 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1020/99 од 25.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија к услуги 
„ЖИС" д.о.о. Скопје, ул. „Ловќенска" бр. 5/5, со жиро 
сметка 40100-601-207751. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на ул. буле. „АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се покануваат довернггелите 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 дока^и, 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42528) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 848/99 од 16.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги „Интер-
-МАК", ул. „Аугуст Цесарец" бр. 5/5-15, со жиро 
сметка 40100-601-246463. 

За ликвидатор се определува лицето Нестор Димов-
сќи, со стан на ул. „„Франце Прешерн" бр. 4. 

Се покануваат 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42522) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1057/99 од 28.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, шпедиција и услуги „ЛЕ-ДИ" 
д.о.о. увоз-изВоз Скопје, ул. „Павле Илиќ" бр. 6-2/13, 
со жиро сметка 40100-601-234887. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул. „Битпазарска" бр. 60. 

Се покануваат 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1105/99 од 08.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско и услужно претпријатие „РЕКОРД 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, 
ул. „Петре Филиповски Гарката" бр. 11, со жиро 
сметка 40110-601-103449. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на ул. бул. „АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник иа 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 послед-
ната објава. х 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1222/99 од 13.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие зк економско-комерцијален сервис 
„ЕККО-Ѕ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 1469/4-6, 
со жиро сметка 40110-601-78672. ' 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски со стан на ул. „Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пр1д'ават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
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до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а иајдоциа 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. . (42563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 641/99 од 20.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за инженеринг и трговија „ЕЛЕТЕКС - ИН-
ЖИНЕРИНГ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, со стан ул. 
„Коста Новаковиќ" бр. 22-12, со жиро сметка 40100-
601-196808. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15, тел: 526-
250. . д - . 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
х вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 933/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги 
„ФЕЛИС" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Видое 
Смилевски - Бато" бр. 41/87, со жиро сметка 40100-601^ 
374067. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодев-
ски со стан на ул. „Беровска" бр< 2-2/15. * , 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвиДаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месевд 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 758/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производсгво, услуги и трговија „ПЕЈОМ" 
ц.о. извоз-увоз Скопје, бул. „ЈНА" бр. 28/1, со жиро 
сметка 40100-601-62072. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодев-
ски со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот вЗ „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 995/99 од 23.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало, туристички и 
други услуги „ВОДЕН" ц.о. експорт-импорт Скопје, 
ул. „Петар Дељан" бр. 1-2/5, со жиро"сметка 40100-601-
234588. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоев-
ски со стгн на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се г'окануваат доверителите на должникот да ги 
прија* гт своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 555/99 од 05.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за градежнинггво и трговија „МАСТЕР 
МОНТ" д.о.о. увоз-извоз Скопје,- ул. „Црноризец Хра-
бар" бр. 6а, со жиро сметка 40100-601-406859. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодев-
ски со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдрцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објква. 

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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42573) 

Основниот суд Скопје I - Сќопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 997/99 од 07.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ОТО-ТРЕЈД" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „190" бр. 3, со жиро 
сметка 40100-601-200259. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према прешријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. \ (42574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 998/99 од &}. 10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие на големо и мало „РОЈАЛ ТРЕЈД" д.о.о. ек-
спорт-импорт Скопје, со стан на ул. „190" бр. 3, со 
жиро сметка 40100-601-268485. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 денапо објаву-
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вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 најдоцн<а во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 955/99 од 01.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија „ТЕСЛА ЕЛЕК-
ТРОНИК" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Алекса 
Дундиќ" бр. 736, со жиро сметка 40100-601-333810. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоев-
ски со стан на „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Сквпје. (42576) 
Ј 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 568/99 од 05.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производсгво и промет „АВЕРС" д.о.о. 
Скопје, ул. „Народен Фронт" бр. 9/20, со жиро сметка 
40100-601-33070. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоев-
ски со стан на „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 671/99 од 08.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно претпријатие „ВИСС" извоз-увоз д.о.о. 
Скопје, бул. „Јане Сандански" бр. 11-1/28, со жиро 
сметка 40100-601-358652. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоев-
ски со сган на „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42578) 

Основниот суд Скопје Г - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 638/99 од 20.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „МАК-
ВИЛ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Карл Либниут" бр. 
86, со жиро сметка 40110-601-375977. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоев-
ски со стан на „Беровска" бр. 2-2/15, тел: 526-250. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник.на Република" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42579) 
1 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1013/99 од 21.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало „Д 
и Д" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Разловечко 
востание" бр. 2-2-7, со жиро сметка 40120-601-303335. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат 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 ме̂ сеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 952/99 од 07.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и тршвија на големо и 
мало „ЅУПЕР -КОМПАНИ" ц.о. Скопје, ул. „Дижон-
ска" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-382151. 

За ликвидатор се определува лицето Садики Насри, 
со стан на ул. „Дижонска" бр. 11. 

Се покануваат доверителите на должникот да ѓи 
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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42595) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
\ 

Најдоска Блага од Прилеп ул. „Раде Иваноски" број 
5 врши продажба на својот недвижен имот-нива заведен 
во ПЛ број 637 за Катастарска општина Селце број на 
парцела 1390/2 место викано „Ѓумушица", нива класа 4 
со вкупна површина 3056 м2, а продажната цена изне-
сува 70.000 денари. 
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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 прифакањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

( 4 2 6 5 5 ) 

Се продава зеедоделско земјиште во КО Раштани, 
сопственост на Недева Лилјана од Велес, нас. Тунел 
број 3/2/3 и тоа 1/7 идеален дел од култура нива, класа 3, 
КП 4 4 5 , план 5 , скица 1 8 , површина 4 . 0 0 0 м*, викано 
место „Село ливаге" и 1/7 идеален дел од култура нива, 
класа 6 , КП 4 4 5 , план 5 , Скица 1 8 , површина 6 . 6 8 5 М 2 , 
викано место „Село Ливаге" заведени во поседовен 
лист број 362 за КО Раштани. 

Наведениот имот се продава за цена од 1,5 Г.М. по 1 
м2 во денарска проивредност. \ 

Согласно чл. 14 од Законот за замјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. 

Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да 
достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во „Сл. весник на РМ" до нотарот 
Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. „Маршал 
Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се 
заинтересиранизакупување. 1

 ( 4 2 6 5 6 ) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП. Бр. 590, пл/скЗ/9 на мв. „Поле", нива, класа 3, во 
пов. 200м2, сопственост на Трпески Зоран за продажна 
цена во 15.700,00 (петнаесет илјади и седумстотини де-
нари). 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјипгге 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски" 
број 13-Кичево. , (42657) 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот во „Службен весник на 
Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески улица „Андон Слабејко" 
број 8, Прилеп. (42651) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастарска 
култура нива во место викано „Гладно Поле" на КП бр. 
893 во вкупна површина од 14323 м2 класа 3 за КО 
Галичани, сопственост на: Петрески Методија од При-
леп, ул: „Александар Македонски" бр. 204, Петрески 
Илија од Прилеп, ул: „Александар Македонски" бр. 
204, Петрески Цветко до Прилеп, ул: „Сава Коваче-
виќ" бр. 34 и Петрески Петре од Прилеп, ул: „Сава 
Ковачевиќ" бр. 36 за цена од 52.000,00 ценари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиигге 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка 
Горѓиоски" бб. (42652) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 
идеална половина) од КП. бр. 170 на м.в. „Ограде", 
нива 5 класа, во површина рд 1935 м2 опишано по 
ПЛ.бр. 376 на КО Гајре и КП. бр. 669 на м.в. „Село", 
под објект во површина од 108 м2 и двор во површина од 
347 м2 опишано по ПЛ.бр. 459 на КО Гајре, за цена од 
30.000,00 денари сопственост на Асани Сали Џемаил од 
с. Гајре-Тетово. , 

) 
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 прв&н-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

1 (42653) 
Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 544 на 

м.в. „Ограде", нива 3 класа, во површина од 1581 м2 

описано по ПЛ. бр. 304 на КО Џепчиште, за цена од 
60.000,00 денари сопственост на Димовски Драгов Ди-
митрије од Тетово, ул. „И.Р. Лола" бр. 198. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиигге 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќан>е на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(42654) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 
7592/4 на м.в. „Деребој", нива 3 класа, со површина од 
1950 м2, на КО Тетово, описано по ПЛ. бр. 6208 за цена 
од 100.000,00 денари сопственост на Усеини вд. Шефкет 
Арифе од Тетово ул. „130" бр. 38. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП. Бр. 8782, пл/сКЗ/14 намв. „Странка", нива, класа7, 
во пов. 2612м2, сопственост на Милошевски Анѓелко, 
Милан, Живко, Гоце, Спаса и Иван за продажна цена 
во 31.500,00 (триесет и една илјада и пеГстотини де-
нари). 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседигге 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се досгават 
до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски" 
број!3-Кичево. (42658) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
кое се наоѓа на КП. Број 309/2, план/скица 3/5 на место 
викано „СЛОГОВИ", нива, класа 1, во пов. 3968м2. 
Недвижниот имот кој се продава е евидентиран во посе-
довен лист број НОВ/99 за КО-Србјани, чиј продавачи 
се Стојановска Дивна, Зоран и Златков Емилија по 1/3 
(една третина) идеален дел, за купопродажна цена од 
17.000 ДМ (седумнаесет илјади западно германски 
марки). 

/ 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседигге чие земјипгге 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 првен-
ство. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски" број 13-Кичево. (42659) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 787-нива, план 5 скица 20 мв. „Ѕебарник" со повр-
шина 5 3 9 7 М 2 , заведено во ПЛ 6 3 7 за КО Д. Којнаре, 
сопственост на Николиќ Драгољуб, Николиќ Божа и 
Николиќ Небојша, за цена до 3 . 0 0 0 ДЕМ. 

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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов" бр. 
1 8 во Ќуманово. ( 4 2 6 6 1 ) 

Се продава земјоделско земјипгге и тоа: идеална 1/6 
(една шестина) од КП бр. 679/10, план 7, скица 14, во 
в.м. „Средњи Расје", нива од 5 класа во површина од 
4000 м2, заведена во ПЛ бр. 365 за КО Биљановце и 
идеална 1/3 (една третина) од КП бр. 679/18, план 7, 
скица 14, во в.м. „Средњи Расје", нива од 5 класа во 
површина од 150 м2, заведена во ПЛ бр. 621 за КО 
Биљановце, сосопственост на Наумовски Блашко од 
Куманово, ул. „Народна Револуцкда" бр. 173. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите-грани-
чари, чие пгго земјоделско 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 оваа понуда, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б.б. (42662) 

- ' г 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: неплодно на 
КП 669 дел 1 на место викано „Село" во површина од 
1498 м2, ливада на КП 796 дел 3 на место викано „Ско-
чино" кл. 6 во површина од 1895 м2, нива КП 991 на 
месго викано „Скочино" кл. 8 во површина од 3963 м2, 
нива на КП1441 дел 2 на место викано „Бранеинца" кл. 
4 во површина од 1323 м2, нива на К.П. 1444 дел 2 на 
место викано „Бранеинца" кл. 1 во површина од 4313 
м2, ливада на КП 1546 дел 2 на место викано „Пречни 
разори" кл. 4 во површина од 2092 м2, нива на КП 1584 
дел 3 на место викано „Глогче" кл.З во површина од 
30% м2, нива на КП 1584 дел 4 на место викано „Глог-
че" кл. 3 во површина од 626 м2, под двор на КП 641 дел 
3 на место викано „Црква" во површина од 500 м2, под 
објект на КП 641 дел 3 на место викано „Црква" во 
површина од 144 кг и овошна градина на КП 641 дел 3 
на место викано „Црква" кл. 3 во површина од 1705 м2, 
сите заведени во ПЈ1 бр. 595 за КО Грнчари, сосопстве-
ност на продавачите Асани Мемиш Мукадес од с. 
Грнчари-Ресен, Халими Мемиш Неџмие од с. Наколец-
Ресен и Муфтари Мемиш Наџие од с. Грнчари-Ресен и 
тоа по 1/3 (една идеална третина) за цена од 
2.869.569,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
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ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (42668) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа две идеални 
половини од по 50/415 од овошна градина на КП 422 дел 
на место викано „Село" класа 5 во површина од 1159 м2, 
заверен во ПЛ бр. 230 за КО Стење, сопственост на 
продавачот Ѓорѓиевски Нанчов Никола од с. Стење-
Ресен и тоа 200/415 за цена од 307.200,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето пгго се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се досгават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67 Ре-
сен. (42670) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на 
КП 716 на место викано „Дивоно" во површина од 5646 
м2, заверен во поседовен&шст бр. 714 за КО Подмо-
чани, сопсгвеност на продавачот Шушевски Николов 
Здравко од Скопје, со постојано месго на живеење во 
Скопје, на ул. „Бранислав Нушик" 8/4-12 за цена од 
221.888,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство.1 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67 Ре-
сен. (42671) 

Тризагароски Ѓорѓи од Прилеп ул. „Борка Јовче-
ски" број 7, врши продажба на својот недвижен имот-
нива заведен во имотен лист број 1812 за Катастарска 
општина Варош, број на парцела 3067 место викано 
„Разлеиште", нива класа 2, со вкупна површина 4787 
м2, а продажната цена изнесува 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Р Македонија" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески ул. „Андон Слабејко" број 8, 
Прилеп. ' (42672) 

Се продава земјоделско земјиште во вкупна повр-
шина од 10780 м2 в6 КО Сгојаково и тоа: КП.бр. 71 во 
м.в. „Сливки" нива кл. 1 од 1600 м2, КП.бр. 73 во м.в. 
„Сливки" нива кл. 1 од 3840 м2, КП.бр. 74 во м.в. 
„Сливки" нива кл. 1 од 775 м2, КП.бр. 76 во м.в. „Слив-
ки" нива кл. 1 од 2020 м2, КП.бр. 79 во м.в. „Сливки" 
нива кл. 1 од 1155 м2, КП.бр. 80 во м.в. „Сливки" нива 
кл. 1 од 885 м2, КП.бр. 95 во м.в. „Сливки" нива кл. 1 
о'д 505 м2, за цена од 400.000,00 денари, сопсгвеност на 
Ѓокиќ Радослав од Стојаково. 

Се повикуваат соседите, чие пгго земјипгге 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 оваа 
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понуда. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иван Карајанов ул. „Маршал Тито" бр. 79/ 
2, Гевгелија. (42673) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 
за производство внатрешна и надворешна трговија 
"ПРЕМИТ' доо Скопје". (43052) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за призводство трговија и услуги "Пиколо пер" доо 
Скопје". (43053) 
Тркалезен печат под назив:"Република Македонија 

Министерството за финансии Управа за јавни пригоди 
Дирекција во Велес 1". (42989) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 10813 8, издаден од УВР - Скопје на име 

Имери Сулејман, с. Љубин,Скопје. , (42706) 
Пасош бр.517068/5,издаден од УВР - Тетово на име 

Фазли Ќамил, с. ШипковицаДетово. (42708) 
Пасош бр.68057/5,издаден од УВР - Скопје на име 

Исмаил Зибери, с. Батинци,Скопје. (42805) 
Пасош бр.77370/7,издаден од УВР - Скопје на име 

Ридван Јонузи, с. Буковиќ,Скопје. (42810) 
Пасош 6р.827717/6,издаден од УВР - Тетово на име 

Ибиши Меџди, с. Ларце,Тетово. (42830) 
Пасош бр.536364/4,издаден од УВР - Скопје на име 

Скендер Хаљити, ул."5" бр.70, с. С. Коњари,Скопје. 
Пасош бр.746527/5,издаден од УВР - Скопје на име 

Николиќ Владимир, ул."Т. Пановски" бр. 1/4-5,Скопје. 
Пасош бр.971300/97,издадец од УВР - Тетово на име 

Абази Шериф, с. Камен>ане,Тетово. (42848) 
Пасош бр.192995/95на име Абази Зулгани,с.Боговиње, 

Тетово. (42849) 
Пасош бр.1079758/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Мехмеди Хасиме,ул."146"бр.84,Тетово. (42850) 
Пасош бр.959077/97,издаден од ОВР - Струга на име 

Попоски Танас, ул."Димитар Влахов"бр.20,Струга 
Пасош бр. 1044154 на име Бинарџиу Антигона,Дебар. 
Пасош бр. 760973, издаден од УВР - Куманово на име 

Стефановски Виктор, с. Режановце,Куманово. (42885) 
Пасош бр.115 на име Сакили Авни,ул."Црнотравска" 

бр. 90,Куманово. (42888) 
Пасош бр.0488873 на име Поцев Томе^ул/ЧЅ Корпус" 

бр. 50,Радовиш. , (42890) 
Пасош бр.0510840, издаден од ОВР - Виница на име 

Вангеловски Димче, с. Градец,Виница. (42959) 
Пасош на име Алии Раим, с. Г. Седларце,Тетово. 
Пасош бр. 0585922/95,издаден од УВР - Гостивар на 

име Гафури Агим, с. Неготино,Гостивар. (43044) 
Пасошбр.1288058/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Салији Елизабета, ул. "Ј. Лукровски" бр.5/1-19,Скопје. 
Пасош бр.1302438/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Салији Шаип, ул. "Ј. Лекревски" бр.5/1-19 ,Скопје. 
Пасош бр.1298946/99,издаден од УВР - Гостивар на 

име Максути Јетмире, ул."Београдска" бр.47,Гостивар. 
Пасош бр.930301/96,издаден од УВР - Скоггје на име 

Деан Георгиевски, ул."М. Ацев" бр.167/1-6,Скопје. 
Пасош бр. 1226553/99,издаден од УВР - Куманово на 

име Муса Ебиби, с. Романовце,Скопје. (43067) 
Пасош бр.0572428,издаден од УВР - Скопје на име 

Илази Измет, с. Сарај ,ул. "М. Тито" бр.60,Скопје. 

Пасош бр.0430902,издаден од УВР - Скопје на име 
Елези Абедин, ул. "Ц. Димов" бр.138,Скопје. (43075) 
Пасош бр. 1086035/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Валентин Баловски, с. Вучидол,Скопје. (43131) 
Пасош бр.018603 на име Горенца Вејсел,Дебар. (43142) 
Пасош бр.018602 на име Горенца Абибе,Дебар.(43143) 
Пасош бр.1147133, издаден од УВР - Кочани на име 
Апостолов Стојчо с. Зрновци,Кочани. (43144) 
Пасош бр. 1165053 на име Атанасов Панчо, с. Муртино 

бр.111,Струмица (43145) 
Пасошбр.272148,издаден од УВР - Охрид на име 

Каленоска Г^бриела, бул."Туристичка"бр.12-5/3,Охрид. 
Пасош бр.675548,издаден од УВР - Охрид на цме 

Симоноска Аспасија,ул."7 Ноември"бр.10/1,0хрид. 
Чекови од бр.781619 до 781632, од тековна сметка 

бр.8946974,издадени од КомерцијаЈша банка АД Скопје 
на име Дубровски Георги,Скопје. (42881) 
Чекови бр.778811 и 778812, од тековна сметка бр. 

69898-06, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Василевска Василија,Скопје. (43065) 
Работна книшка на име Рибарски Стојан,ул."Б.Мила-

динови"бр. 23,Штип. (42908) 
Работна книшка на име Влахов Гоце,ул."Х.Кар-

пош"бр,.65 ДНтип. (42909) 
Работна книшка на име Мицеска Слободанка,ул. 

"Ѓ.Петров" бр.6/5,Прилеп. (42910) 
Работна книшка на име Стојчевски Васил,Куманово. 
Работна книшка на име Кузманоски Игор,Охрид. 
Работна книшка на име Костадинова Танка, с.Калу-

ѓерица,Радовиш. (42944) 
Работна книшка на име Ахмеди Мустафа Гзим, 

с.Арангел,Кичево. ' (42945) 
Работна книшка на име Бајрами Адем, с. Селце, 

Тетово. (42946) 
Работна книшка на име Стеванка Петковска, ул."П. 

Пчински'' бр .8 ,Бито л а. (42962) 
Работна книшка на име Агими Адил, с.Радолишта, 

Струга. (42963) 
Работна книшка на име Никола Младенов,Скопје. 
Работна книшЈса на име Илази Измет?Скопје. (43055) 
Работна книшка на име Илази Селбиназе,Скопје. 
Чековнакартичкабр.0200154158,издадена од Комер-

цијална банка АД Скопје на име Родма Мазенкоска, 
Скопје. (43049) 
Свидетелство за 8 одделение на име Бошкова Адри-

јана,ул."Косовска"бр.275,Штип. (42948) 
Свидетелство за 4 година на име Ваканска Даниела, 

Радовиш. (42950) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мицкоска Јули-

јана, с. Русјаци,Македонски Брод. (42951) 
Свидетелство за 8 одделение на име Христина Јова-

нова, с. Зрновци,Кочани. (42952) 
Свидетелство за 6 одделение на име Зекирова Елвиза, 

с.ТработивиштеДелчево. (42953) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зибери Шерифи, 

с. СтримницаДетово. (42954) 
Свидетелство за 8 одделение на име Кадри Јусуф, с. 

Седларево,Тетово. (42955) 
, Свидетелство за 8 одделение на име Хиве Гарипи, 
Тетово. (42956) 
Свидетелство за ѕидаро-фасадер на име Салиу Ќерам, 

с. Жировница,Гостивар. (42964) 
Свидетелство за1 година на име Алији Назлиша, 

Гостивар. (42965) 
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Свидетелство за положен испит, издадено од ДУЦ 
"Димитрије ТуцовиќмСкопје на име Ајановски Христо, 
Скопје. (43130) 
Диплома за завршено средно образование на име 

Кузески Даниел ул."Едвард Кардељ"бр.490,Струга. 
Диплома,издадена од Тех.училипггб "Наце Буѓони" -

Куманово на име Јашари Абдуљќерим,с. Ропаљце, 
Куманово. (43002) 
Уверение за завршено за бравар во Делчево на име 

Тасев Љупчо, с. Подареш,Радовиш. (42957) 
Чекови од бр. 4334069 до 4334080 од бр. 4334083 до 

4334086, бр. 4800544 од бр. 4800547 до 4800553,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Арсов 
Љупчо, ул."Маршал Тито" Б2/46,Кочани. (42853) 
Чекови од бр. 02471051 до 2471060 и од бр. 3592829 до 

3592835 на име Георгиеска Љубица, Кеј "9-ти Септем-
ври" бр.70/4,Прилеп. (42961) 
Избирачка легитимација на име Томоски Јован, 

Тетово. (42958) 
Избирачка легитимација на име Лума Шефки,Тетово. 
Избирачка легитимација на име Љума Љатифе, 

Тетово. (42971) 
Избирачка легитимација на име Тахири Фехиме, 

Гостивар. (42973) 
Избирачка легитимација на име Абдули Селатин, 

Тетово. (42975) 
Избирачка легитимација на име Абдили Нафије, 

Тетово. (42977) 
Избирачка легитимација на име Нухији Нухи,Тетово. 
Избирачка легитимација на име Станислав Божи-

носки,Прилеп. (42980) 
Договор за акции бр.3855/1 од 12.-06 - 1998 год.^издаден 

од Р, Ж," Скооије" на име Филиповски Дано,Скопје. 
Решение бр. 12-1909,издадено од С О Центар - Скопје 

на име Поповски Томе,Скопје. * (43072) 
Решение бр. 1207-1041,издадено од Министерство за 

трговија - Скопје на име "Интермак Лимитед" престав-
ништво,Скопје. (43118) 
Чекови од бр. 466454 до 466463 и од бр. 4888321 до 

4888325, од тековна сметка бр.11684830,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Костадинова 
Благојка,Скопје. (42707) 
Чекови од бр.451654 до 45165 и 375104, од теќовна 

сметка бр.З86372,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Красник Лјеман ,Скопје. (42803) 
Чекови од бр. 3801540 до 3801556,3145118,277613, 

2158158,333327,3801537 и 3801538, од тековна сметка 
бр.3717653,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Анѓелко Ѓорчев,Скопје. (42811) 
Работна книшка на име ДимовскаОливера,Скопје. 
Работна книшка на име Димовски Тони,Скопје.(42702) 
Работна книшка на име Екрем Кадри,Скопје. (4274) 
Работна книшка на име Спасовски Љупчо,Скопје. 
Потврдаза АДР дозвола бр.18,издадена од Минис-

терство за сообраќај и врски - Скопје на име Стамнов 
Ѓорѓи,Гевгел иј а. (42843) 
Решение уп. бр. 12-6634,издадено од С.О. Центар -

Скопје на име Атанасовска Маргарета,Скопје. (42847) 
Се огласуваат за неважни следните избирачки 

легитимации на име: 
Милошески Милош,Пупуноски Војне, Димовски Ра-

де, Димоски Борио, ДимоОска Цветанка, Ацеска Тра-
јана, Цветкоски Милан, Цветкоска Ленка, Цвет-коски 
Игор, Синадиноска Трајанка, Синадиноски Мире, Јан-

коски Благоја, Јанкоска Лилјана, Боцески Зоранчо, 
Паше^у Нукирад, Боцеска Васе, Илиески Ицко, Геор-
гиески Велко, Георсиевска Калина, Илиоска Роза, Ме-
фаилоска Лебиш, Мемишоска Мемила, Николоски Го-
ран, Петреска Васка, Илијески Благоја, Кочоска Лен-
че, Кочоски Благоја, Жереска Душанка, Имероска На-
ифе, Имероски Кадриџемаил, Имероска' Лисера, Сами-
лоска Сабихана,Канѓуроска Елдијана,Амедоски Илија, 
Амедоска Мукадесе, Веселрски Сафет, Амедоски Да-
ниел,Ризосда С^ебраДусуфоски Неврис,Талеска' Мен-
ка, Сулејманоски Асан, Козароски Цане, Ацеска Дра-
гица, Најдоски Ристо, Талески Сашо, Маркоска Крста-
на, Маркоски Славчо, Маркоска Спасија, Стојаноска 
Тан>а,Белистој аноска Габриела, Костадиноска Олгица, 
Анчески Коле, Трајкоски 1Сиро, Велески Миле, Здра-
веска Виолета, Димоска Марија, Димоски Живко, 
Цветаноски Димитрија, Стеваноски Ристе, Веселоска 
Милет, Адамчески Тони, Адемческа Маргарита, Бали-
оски Бајрам,Арзија Јашароска,Рацфоска Алзер, Шаки-
роски Северџан, Вејзировиќ Азамина, Јашароски Ваид, 
Бајрамоска Биноска, Еленовска Калина, Димоски 
Борис, Сркески Рубинчо, Наумоски Никола, Шукри Ја-
шароски, Алит Халидоски, Костадиноски Васил, Ек~ 
рем Рустемоски, Неире Халидоска, Милеска Зора, 
Бајрамоски Ерхан, Балиоска Назире, Котески Петар, 
Халиловиќ Омер, Здравкоски Злате, Здравкоска Вера, 
Пинов Ристо, Коњарска Марија, Ристеска П.Грозда, 
Ристески Т. Љубе, Хари Јашароски, Мантароска Мар-
га, Касниоска Роза, Стојаноска Славка, Стојаноски 
Алексо,^ Халиловиќ Мерсада, Гајдоски Марјан, Абду-
лоска Ѓула, Абдулоски Фадил, Димеска Евросима, 
Димоска Жаклина, Иваноска Слободанка, Иваноска 
Валентина, Иваноска Софија, Јованоска Виолета, 
Таироска Мукадес, Ибоска Недиме, Ибески Назмија, 
Тафоски Јакуп,Костоски Стеван, Јусуфоски Садет, 
Талеска Љуба, МузафеГр Халидоски, Ќани Еминоски, 
Селвије Елиоска, Гултен Усеиноска, Максуре Руши-
боски, Мустафа Рушитоски, Трејкоски Зоре, Илиоски 
Симе, Илиоска Мариче, Неделкоска Верка, Шуковски 
Блаже, Петреска Нада, Даркоски Спасе, Даркоска 
Грозда, Рајчиноски Бранко, Неире Јашароски,(40014/ху) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕРИ, СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот 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: 

Резервни делови за булдозери Дресер и Оглова Вола 
ТД 25 Г во се према тендер документација. 

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

2. РАСПРЕДЕЛБ А НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружнида „РЕК Бито-
ла" и „РЕК Осломеј". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. 

3.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табе1 

лите кои се доставуваат како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство), на 
паритет ДДП РЕК Битола, РЕК Осломеј, сите цени 
треба да бидат изразени во УСД. 

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозво-
лена е делумна понуда - делива понуда но не е дозво-
лена делумна понуда во рамкнгге на една табела). 

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 согласносг со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 

3.9. Понудите со пропратната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба 
да приложат документ за бонитет кој го издава институ-
цијата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека н& пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) 

5.1. Цена - 50 поени 
5.2. Начин на плаќање - 20 поени 

5.3. Рок на испорака - 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 јавните 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 досгават 
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 
12.01.2000, во 11 часот, во просториите на ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија", ул. 11 Октомври бр. 9, 
Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски про-
стории во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат досгавени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик и оние кои 
нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документација, нема да се разгледуваат. 

\ 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9 Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 Ј.П. „Е.С.М." Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 
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