
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Петок, 26 мај 2000 
Скопје 

Број 42 Год.1ЛП 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2065. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Рудари", "Куклица" и "Живалево" на Ловечкото 
друштво "Буковец" од Кратово; 

- "Исток", "Плаќа", "Курбиново" и "Царев Двор" 
на Здружението на ловците "Преспа" од Ресен; 

- "Брајчино" на ЈП за стопанисување со шуми 
"Македонски шуми" - Скопје. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе 
го потпише министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македониј а". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

Бр. 23-2157/2 
16 маЈ 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2157/1 
16 маЈ 2000 година 

Скопје 

2066. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

ГСлужбен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Белица", "Драслајца" и "Ржаново" на-Ловеч-
кото друштво " Превезан" од Струга; 

- "Дримкол", на Здружението на ловците "Нерез" 
од е. Безево; 

- "Велешта" на Ловечкото друштво "Дримкол" од 
е. Лабунипгга. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе 
го потпише министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

2067. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

ѓ"Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Главовица", и "Бања" на Здружението на лов-
ците "Зелен Вир" од е. Оризари; 

- "Зоновска Река" на Ловечкото друштво "Осого-
во" од Кочани; 

- "Соколарци", на Здружението на ловците "Гори-
ца" од е. Чешиново; 

- "Подлог", на Здружението на ловците "Кукла" 
од е. Зрновци; и 

"Стањевци", "Сопот", "Орел", "Мечкуевци" "Ер-
џелија", "Богословец", "Кишино" и "Џумајлија" на 
Ловечкото друштво "Еребица" од Свети Николе. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе 
го потпише министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2157/3 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2068. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Стогово", "Дешат" и "Бомово" на Ловечкото 
друштво "Стогово - 2" од Дебар; 
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2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе 
го потпише министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

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

Бр. 23-2157/4 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

2069. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), членовите 36 и 39 од Законот за ловството 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/96,26/96 и 34/97), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО "ЦЕР" 

1. Дивечот во ловиштето "Цер" се дава на десетго-
дишно користење - концесија по пат на понуда на Ло-
вечкото друштво "Елен" од Кичево. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштето од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштето ќе 
го потпише министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2158/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2251/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2071. 
Врз основа на член 15 од Законот за користење на 

воздухопловните пристаништа ("Службен весник на 
СРМ" бр. 47/73 и 38/90), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ 
3 А ЛЕНДИНГ И АТС УСЛУГИ 

Член 1 
Во Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за ЛЕНДИНГ и АТС услуги ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 25/9о, 19/98 и 
39/98), во членот 2 точка 1 алинеја 1, зборот "ДЕМ" се 
заменува со зборот "ЕУР", а бројот "14,00" се замену-
ва со бројот "7.1581", а бројот "15.00" се заменува со 
бројот "7.6694", 

Во точка 2 бројот "6" се заменува со бројот "3.0678". 

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

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 април 2000 година. 

Бр. 23-2310/1 
16 маз 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2070. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, денесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАК-
СА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМ-
НИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИ-

ТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на радио и ТВ прием-
ници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелеви-
зиски сигнал бр. 23-302/1 од 30 март 1998 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/98), во точка 1, став 2 да се избришат имињата на 
следните населби: е. Попчево (општина Струмица), е. 
Белотино (општина Струмица), е. Раборци (општина 
Струмица) и е. Рич (општина Струмица). 

2. Ораа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

2072. 
Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93) и член 13 став 4 од Законот за радиодифузната 
дејност ^"Службен весник на Република Македонија" 
бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 

РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

I. Се доделува концесија за вршење на радиоди-
фузна дејност на територијата на Република Македо-
нија односно на локално ниво и тоа на: 

На територијата на Република Македонија 
За радио 

Назив на радиото Подносител 1 

1. Радио "Антена 5" -
Скопје 

Трговско радиодифузно 
друштво "Антена 5" -
Скопје 

Концесијата се дава за време од 7 (седум) години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

81.585 ДЕМ годишно. 

На локално ниво - за радио 

СКОПЈЕ 

Назив на радиото 1 Подносител ј 

1. Радио "Зона М-1" 
Друштво за промет, про-
изводство и услуги "Зона 
М-1" Светлана ДООЕЛ 
увоз-извоз, Скопје 

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

7.350 ДЕМ годишно. 
Концесијата се доделеува по принципот на вре-

менска поделба на емитувањето (Ите-ѕНеаппѕ), а рас-
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поредот на користењето на времето ќе се утврди со 
договор меѓу концесионерите. 

ТЕТОВО 

Назив на радиото Подносител 
1. Радио "Блета" Бујар Треси 

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) 
години. • 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

9.450 ДЕМ годишно. 

ВЕЛЕС 

Назив на радиото Подносител 
1. Радио "Мерак 5 ФМ" Владимир Панче Тевчев 

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

7.350 ДЕМ годишно. 

ОХРИД ; -

Назив на радиото Подносител 
1. Радио "Лав" Иванчо Борис Пашовски 

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

6.300 ДЕМ годишно. 

КУМАНОВО 

Назив на радиото Подносител 

1. Радио "Албана" 
Претпријатие за трговија, 
информации и услуги 
"Албан" Ц.О. Куманово-
Имран Велии 

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

ПРИЛЕП 

I Назив на радиото 1 Подносител | 
(Радио Тернипе Исмаил Исмалоски 

Концесијата се доделувала време од 5 (пет) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

БЕРОВО 

Назив на радиото" Подносител : 
1. Радио " Скај" Василка Ѓорѓи Радмиска 

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

1.750 ДЕМ годишно. 

НА ЛОКАЛНО НИВО - за телевизија 

БИТОЛА 

Назив на ТВ I Подносител 

X. ТВ "Меди" Кирче Крстевски 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) 
години. 
Висината на надоместокот за конце-
сијата изнесува 18.900 ДЕМ годишно. 

ГЕВГЕЛИЈА 

Назив на ТВ Подносител 

1.ТВ "Миг 21" 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ "Миг 21", 
Крсте ДООЕЛ-Гевгели-
ја 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) 
години. 
Висината на надоместокот за конце-
сијата изнесува 18.900 ДЕМ годишно. 

ДЕЛЧЕВО 

Назив на ТВ Подносител 

1.ТВ "Де 2" 
Претпријатие за .произво-
дство, промет и услуги 
"Дисимпекс" експорт-им-
порт ПО, е. Ветрен, 
Делчево 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

3.150 ДЕМ годишно. 

ОХРИД 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВ "Морис" Јован Целко Трпевски 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

12.600 ДЕМ годишно. 

СТРУГА 

Назив наТВ I Подносител ] 
Приватно претпријатие 

г 1;:ТВ Арт Канал" з а производство, услуги, 
трговија на големо и ма-
ло "А7 компани" увоз-из-
воз п.о. - Струга 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) 
V ГОДИНИ. 

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 
12.600 ДЕМ годишно. 

МАКЕДОНСКИ БРОД 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВ " Аниса" Екрем Абдураим Јаоски 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) 
години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

2.100 ДЕМ годишно. 

ПРОБИШТИП 

Назив на ТВ Подносител 1 
1. ТВ " Протел" Илиј а Игнат Петров 

концесијата се доделува за време од 7 
(седум ) години. 
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Висината на надоместокот за концесијата изнесува 
3.150 ДЕМ годишно. 

II. На Трговското радиодифузно друштво "Антена 
5" - Скопје, му престанува концесијата на подрачјето 
на град Скопје доделена со Одлука на Владата на РМ 
бр. 23-1229/1 од 04.04.1998 година, а на Трговското 
радиодифузно друштво ТВ "Миг 21" - Гевгелија, 
концесијата на подрачјето на Дојран доделена со 
Одлука на Владата на РМ бр. 23-1883/1 од 06.07.1998 
година. 

III. Подносителите да ги регистрираат трговските 
радиодифузни друштва во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на оваа одлука. 

По регистрирањето, со трговското радиодифузно 
друштво, Владата ќе склучи Договор за концесија. 

IV. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
На потпишувањето На Договорот за концесија. 

V. Концесионерот ќе почне со работа по добиена-
та дозвола за работа на радиостаница во согласност со 
Законот за телекомуникации, односно во рокот опре-
делен со Договорот за концесија. 

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Број 23-1873/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред овој суд поведена е парнична постапка за 

утврдување право на сопственост на недвижност по 
тужбата на тужителот Василие Анацковски од е. До-
брушево, против тужените ЗИК Пелагонија Битола, 
Илинка Николовска, Илија Видановски, Димитар Ни-
коловски, Сребре Николовски и Божин Николовски 
сите од Битола, тужениот Божин Николовски е со не-
позната адреса во Канада. 

На тужениот Божин Николовски судот му одреди 
привремен застапник кој ќе го застапува во овој спор4 
За привремен застапник ја одреди адвокатот Анѓели-
на Јотевска, од Битола, која ги има сите права и дол-
жности на законски застапаник, се додека тој или не-
гов полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека ЦСР Битола, не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 1281/99. 
(19876) 

Пред овој суд поведена е парнична постапка за 
утврдување право на сопственост на недвижност по 
тужбата на тужителот Трајан Лазаровски од е. Ѓерми-
јан, против тужениот Коста Атанасов од е. Ѓермијан, 
сега со непозната адреса во СР Југославија - Р. Србија. 

На тужениот Коста Атанасов судот му постави 
привремен застапник кој ќе го застапува во овој спор. 
За привремен застапник ја одреди адвокатот Анѓели-
на Јотевска од Битола, која ги има сите права и ДОЛЈ 

жности на законски застапник се додека тој или негов 
полномошник не се појават во судот, односно додека 
ЦСР Битола, не го извести судот дека поставил стара-
тел. 

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 319/2000. 
(19877) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 

за развод на брак по тужбата на тужителот Митески 
Ратко од е. Тумчевиште, против тужената Митевска 
Козак Људмила од Р. Украина, сега со непозната ад-
реса. 

На тужената Митевска Козак Људмила за. при-
времен застапник и се поставува АЛИЈИ Елјеса, стру-
чен соработник при Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 352/2000. 
(19868) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за долг по тужбата на Тужителот Халими 
Јасмин од е. Градец, #астапуван од полномошникот 
Ферат Елези адвокат од Гостивар, против тужениот 
Абдули Заим од е. Чегране. Вредност на спорот 
110.000 ДМ во денарска противвредност. 

На тужениот Абдили Заим за привремен застап-
ник му се поставува Агим Мислими, адвокат од Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1243/95. 
(19869) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
за развод на брак по 1ужбата На тужителот Ислами-
Мевљуде од Гостивар, застапувана од полномошникот 
Неџат Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужениот 
Ислами Џевдет од е. Врапчиште, сега со непозната ад-
реса во странство - Р. Чешка. 

Вредност на спорот неопределена. 
Се повикува тужениот Ислами Џевдет, да се јави 

во Основниот суд во Гостивар. Доколку, не се јави или 
не постави свој полномошник во постапката ќе го за-
стапува привремениот застапник Бобан Димоски, 
стручен соработник при овој суд се до окончувањето 
на спорот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 293/2000. 
(20049) 

Преќ Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителка-
та Алији родена Јакупи Нуран, од е. Горна Бањица, 
против тужениот Алији Шенази сега со непозната ад-
реса во Германија. 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува Алији Елјеса, стручен соработник во Основниот 
суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 262/2000. 
(20050) 

Пред овој суд во тек е постапка за исплата на долг 
по тужбата на тужителот Матески Вукашин од е. 
Лешница-Кичевско, против Менга Бурхан и Ружди 
двајцата од Гостивар. Лицето Менга Бурхан од 
Гостивар, ул. "Никола Парапунов" бр. 240, сега е со 
непозната адреса во Р. Турција. 

На тужениот Менга Бурхан му се определува 
привремен застапник Бобан Димоски, стручен сора-
ботник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги за-
стапува неговите интереси се додека не се појават 
пред судот тој или неговиот полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 964/99. % 
(20052) У 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за 

долг по тужбата на тужителот "Еуроинвест банка" 
А.Д. Прилеп и неговиот следбеник "Колвеќо" од Гев-
гелија, против тужената Ковачева Нина од Скопје, 
сега со непозната адреса. Вредност на спорот 28.854.50 
денари. 

Се повикува тужената Ковачева Нина во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основ-
ниот суд во Гевгелија, да ја достави својата Точна ад-
реса на живеење или да назначи свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе и назначи привремен заста-
пник кој ќе ги штити нејзините интереси во спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 297/94. 
(20047) 
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Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за 
долг по тужбата на тужителите Каркалашев Дељо, 
Атанасов Томе, Зрлинов Киро, Пеливанов Никола 
сите од Гевгелија и Ризински Стојан од Скопје, против 
тужената Ковачева Нина од Скопје, сега со непозната 
адреса. Вредност на спорот 580.500,00 денари. 

Се повикува тужената Ковачева Нина од Скопје 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се 
јави во Основниот суд во Гевгелија, да ја достави сво-
јата адреса на живеење, или да назначи привремен за-
стапник кој ќе ги штити нејзините интереси во спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 1257/96. 
(20048) 

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 
Пред овој суд се вода парнична постапка за раз-

вод на брак по тужбата на тужителот Пусоски Душко 
од е. Св. Митрани, против тужената Пусоска Роза од 
Мелбури-Австралија со непозната адреса. 

Се повикува тужената или друго лице кој што знае 
на која адреса истата живее да се јави во Основниот 
суд во Крушево во рок од 20 дена од објавувањето на 
огласот. Доколку, во тој рок не се јави, судот ќе џ на-
значи привремен застапник кој ќе ја застапува во 
постапката. 

Од Основниот суд во Крушево, П. бр. 36/2000. 
(19878) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води Постапка 

за зголемување на издршка по тулфата поднесена од 
страна на тужителката Елисавета Гњос Панова од 
Струмица, преку полномошникот Панов Горѓи од 
Струмица, против тужениот Ванчо Пецев од Струми-
ца, а сега со непозната адреса на живеење и престој 
поради заминување на работа во странство. Вредност 
на спорот 13.200,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот, заради земање учество во 
покренатата постапка. Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник и тоа лицето Цона 
Каламерникова, стручен соработник при Основниот 
суд во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 237/97. 
(19875) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за уредување меѓа 

по предлог на Махмути Неби од Тетово, против 
Махмути Неџати од Тетово, ул. "Гоце Стојчески" бр. 
90, сега со непозната адреса во Република Турција. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
да се јави во Основниот суд во Тетово* или да овласти 
свој Полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјална работа Тетово, ќе му постави 
привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр. 89/98. 
(19870) 

Пред овој суд води спор АД за осигурување 
"Вардар" од Скопје, против Муради Илјаз од Тетово, 
ул. "Браќа Миладиновци" бр. 94, а сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или 
постави свој застапник. Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе ја води 
постапката во негово име. 

Од Основниот суд во Тетово,. П. бр. 100/2000. 
(19871) 

Зулфија од е. Милетино, а сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот Сулејман Зулфија од е. 
Милетино во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот да се Јави во судот, достави своја сегашна 
адреса или овласти свој полномошник во постапката. 
Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави 
привремен старател кој ќе го застапува во текот на 
постапката до правосилното окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 323/2000. 
(19872) 

Пред Основниот суд во Тетово Се води спор 
лг по тужбата на тужителот ХЕК "ЈУГОХРОМ" 

за 
долг по тужбата на тужителот ХЈвК "ЈУГОХРОМ" од 
Јегуновце, против тужениот Тасевски Владимир од 
Тетово, сега со непозната адреса во Нов Зеланд. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
адреса на која живее или одреди свој полномошник во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спро-
тивно̂ , судот преку ЦСР Тетово ќе му определи при-
времен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси до окончувањето на постапка. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1113/99. 
(19873) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Мустафи Азем 
од е. Милетино, против тужениот Нуредини Сулејман 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
измена на пресуда по тужбата на малолетните 
тужители Агиме и Аријета-двајцата Исмаили од 
Тетово застапувани од законскиот застапник-мајката 
Исмаили Фемија од Тетово, ул. "И.Р.Лола" бр. 11, 
против тужениот Исмаили Сулејман од Тетово, е. 
Теарце, сега со непозната адреса во Швајцарија на 
привремена работа. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот, да.се јави во судот, да до-
стави адреса, или одреди свој полномошник кој ќе го 
застапува во судот по овој предмет. Во спротивно, по 
истекот на овој рок судот преку Центарот за социјал-
ни работи - Тетово, ќе бара одредување на привремен 
старател на тужениот кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси до правосилно окончување на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 221/2000. 
(19879) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапката за утврдување на 

сопственост по тужбата на тужителџте Митре и 
Слобода Калевски двајцата од е. Љубојно, против 
тужениот Наум Начовски, сега во странство со непоз-
ната адреса на живеење. Вредноста на спорот 
40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Наум Начовски во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот, на судот 
да му достави точна адреса или да одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, судот ќе му постави привре-
мен застапник кој ќе ги застапува нивните права и ин-
тереси се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 32/2000. 
(20045) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние РЕГ.ЗГФ.бр. 15/2000 од 11.05.2000 година, во Ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации го за-
пиша Здружението "Светлост" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението се: развој 
и унапредување на науката, културата и едукацијата 
на граѓаните, помагање во остварување на правата ут-
врдени со Устав на своите членови, помош на своето 
членство во поглед на подобрување на условите за 
живот преку задоволување на своите примарни жи-
вотни. потреби, особено во поглед на храна, облека и 
нега на деца и слично. 
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Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Киро 
Ристески Дрнц" бр. 44, а истото ќе делува на подрач-
јето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (19887) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние РЕГ.ЗГФ.бр, 19/2000 од 11.05.2000 година, во Ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации го за-
пиша Здружението на граѓани "БОСС". 

Работата и активностите на здружението е: да го 
развива и организационо да го зајакнува одгледување-
то и заштитата на птиците и животните, преземање 
соодветни мерки за заштита на животната срединава 
луѓето и животните, да води грижа за умножување на 
загрозените видови на птици и животни и слично. 

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

Од Основниот суд во Тетово. (19889) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Неготино, под РЕГ.бр. 4/00, 
се запишува Граѓански центар за превентива и 
ресоцијализација од Неготино. 

Граѓанскиот центар за превентива и ресоцијализа-
ција од Неготино се основа поради развој на граѓан-
ското општество, организирање и афирмирање на 
превентивната борба, против ^прилагоденото одне-
сување на младите, преземање на мерки за ресоција-
лизација на младите, активно соработување со здрав-
ствените, културните, спортските, воспитно образов-
ните и други институции за ресоцијализацијата на де-
ликвентите. 

Седиштето на граѓанскиот центар за превентива и 
ресоцијализација е во Неготино, а овластено лице за 
застапување е Цветковски Златко од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. (19892) 

зистенција преку давање на материјална и друга по-
мош на загрозени семејства. 

Од Основниот суд во Гостивар.1 (20053) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Се заклучува ликвидациона постапка над Прет-

пријатието за внатрешна и надворешна трговија на го-
лемо и мало "КМЅ" Скопје, со седиште на бул. "АВ-
НОЈ" бр 64, отворена со решение Л.бр. 642/99. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. ' 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро смет-
ка на должникот да се уплатат на основачот од Скоп-
је, Врбоски Крсте, бул. "ЈанелСандански" бр. 70 и Вр-
боски Марјан, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15-

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19988) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
21/2000 од 16.05.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Ловечко друштво "Фауна" со седиш-
те во с.МатеЈче, општина Липково во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово под рег.бр. 160. 

Основните цели и задачи на Ловечко друштво 
"Фауна", со седиште во с.Матејче се насочени кон сле-
дење на фауната на подрачјето на општина Липково, 
иницијативи и активности за унапредување и заштита 
на животинскиот фонд на подрачјето на општината, 
предложи до надлежните органи за поефикасна заш-
тита на ловечкиот фонд и ресурси, организација на 
хајки и акции на пружање помош на животните како и 
заштита од штетници, организација и иницијатива за 
пребројување на дивечот, како и учество во донесува-
ње и дополнување на прописите од оваа област како и 
вклучување во расправи во врска со овие теми, како и 
соработка со граѓани, здруженија и организации, од 
општината и пошироко вклучувајќи ги и странските 
организации со слична програм^ со работа. 

Ловечко друштво "Фауна" има седиште во с.Ма-
тејче, општина Липково. 

Ловечкото друштво "Фауна", до седиште во с.Ма-
тејче, се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во Регистарот на 16.05.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (19953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1437/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-из-
воз "СТРУМЕКС" ц.о. од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" 
бр. 17/3-18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-146604. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 долѓо-
, вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од '3 месеци од денот на по-
следната објава. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20042) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1365/2000 од 31.01,2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија " АЛ-
ТЕКС-КО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Но-
ваковиќ" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
272705. 

За ликвидатор се определува' Зоран Давчев од 
Скопје, ул. "Народен Фронт" бр: 29/5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок,од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во де примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месени.рд 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 по-
следната објава. . ѕ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20043) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд Гостивар, под рег.бр. 19, се за-
пишува здружението на граѓани Хуманитарна органи-
зација "ШЕФКАТ" - Гостивар, со седиште во Гости-
вар, ул. "Младен Груевски" бр. 22, кое го застапува 
неговиот претседател Бујар Карадеми. 

Рабртат;̂  Р, активностите на здружението ќе се од-

се залага за обезбедува* 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1425/2000 од 13.03.2000 годи-' 
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "АЛНИЕХ" екс-
порт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Партизански одре-
ди" бр. 76/30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
95063. 

За ликвидатор се определува Славе Анчев од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 



26 мед 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. .42 - Стр. 2405 

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1615/2000 од 29.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
"ЗОИВ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шидска" бр. 
12/4-4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-226862. 

За ликвидатор се определува Драган Трајчев од 
Скопје, ул; "Шидска" бр. 12/4-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20113) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1439/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и графички услуги "РОТА-
ПРИНТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ДТЦ "Мав-
ровка" бр. 2/15 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
292278. 

За ликвидатор се определува Драга Трпевски од 
Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се, повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите,побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-

- следната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1441/2000 од 14.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно, трговско претпријатие "ВРЕЛА-КОМЕРЦ 
96" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, с.Морано, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-370325. 

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од 
Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дека по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник гна РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последнатаѓ 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1478/2000 од 01.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие софтвер и телекомуникации "МИКРО-
ЌОМ" д.о.о. од Скопје, ул. "Козара" бр. 64/2:16 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-431082. 

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од 
Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1471/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "ЦВЕТАЛ" увоз-извоз ц.о. од Кумано-
во, ул. "Страшко Симонов" бр. бб од Куманово, со жи-
ро сметка 40900-601-43741. 

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од 
Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1617/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие "СКУ-
ПИ-САН" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, Хотел 
"Сарај" во Сарај, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
289858. 

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од 
Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 Дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1570/2000 од 14.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, 
експорт-импорт ДОО "МА-ЛЕ" од Скопје, ул. "Коз-
ле" бр. 130-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
222746: 

За ликвидатор се определува Илина Ристовска од 
Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ% 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1500/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за производство, трговија, услуги и 
шпедиција " АНЕНА" д.о.о. експорт-импорт од Скоп-
је, ул. "Краишка" бр. 28 од Скопје. 

За ликвидатор се определува Илина Ристовска од 
Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од ЗО дена по обја-
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вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-

ч следната објава. 
Од Основниот суд Скопје IСкопје. (19810) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1490/2000 од 24.02.2000 годи-
на е отворена'ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање и трговија "МАРАН 
ИНЖЕНЕРИНГ" п.о. од Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 
44-2/18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-242011Г 

За ликвидатор се определува Заковски Илија од 
Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54: 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на Огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19808) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 38/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка на ППСТТ "Ројал-шпед" Струмица, 
со решение Л.бр. 50/98 од 24.04.2000 година е отворена 
ликвидациона постапка над ПТП на големо и мало 
"Јани пром" Струмица, со решение Л.бр. 60/2000 од 
27.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, транспорт, услуги и 
трговија на големо и мало "МариЈа Комерц" Поцев 
марјан и др. ЈТД Радовиш, со решение Л.бр. 62/2000 
од 25.04.2000 година е отворена ликвидациона постап-
ка над ЈТД за трговија, производство и услуги "Ама-
деус" увоз-извоз Штип, но поради немање на матери-
јални средства постапките се заклучуваат. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријати-
ја што се води при̂  Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (19898) 

Оснрвниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 29/99 од 27.03.2000 година се распределува имо-
тот на Друштвото за производство, трговија, угости-
телство, услуги "Самоизбор" ДОО увоз-извоз, Стру-
мица во вкупна вредност од 2.581.425,00 денари, а кое 
се состои од деловен простор КП бр. 1709 и тоа дел од 
зграда бр. 1 - деловен простор на, приземјето во влез 1, 
со вкупна корисна површина од 106,72 м2, што прет-
ставува збир од 6 делови - удели на содружниците. 

Распределбата се врши според односот на номи-
налните износи на уделите, а помеѓу содружниците: 
Данева Рајна, Ашикова Цофа, Караманалиева Љуби-
ца, Петкова Елица, сите од Струмица и Накев Спасо и 
Накева Милка од с.Градошорци.' 

Ликвидационата постапка на друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги "Самоиз-
бор" ДОО увоз-извоз, Струмица, се заклучува. 
; По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип. (19904) 
Основниот суд во Штип, Објавува дека со решение 

Л.бр. 22/99 од 10.03.2000 година се распределува имо-
тот на Друштвото за производство, трговија, угости-
телство и услуги "Бреза" ДОО увоз-извоз од Струми-
ца, во вкупна вредност од 3.379.320,00 денари, д кои се 
состои од'деловен простор на КП бр. 1691 и тоа дел од 

зграда бр. 1 - деловен простор на приземјето во влез 
бр. 1, со вкупна површина од 197,35 м2, што претставу-
ва збијр од 7 делови - удели на содружниците. 

Делбата се врши според односот на номиналните 
износи на уделите, а помеѓу содружниците: Ѓорѓиева 
Маре, Костова Венера, Христов Горѓи, Џртева Елена, 
Василев Петар, Ристов Ристо и Танчев Панчо, сите од 
Струмица. 

Ликвидационата постапка на Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги "Бреза" 
ДОО увоз-извоз, Струмица, се заклучува. 

По правосилноста решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "(Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (19906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр, 1209/99 од 25.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "АНТРО-
ДАТА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Парти-
зански одреди" бр. 17/4-1 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-43762. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15^ 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот Да последната објава. 
• Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатиево во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 735/99 од 15.09,2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватно, угостителско, трговско претпријатие "МИГ-
КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Пушкинова" бр. 7-2/17 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-378050. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава кгдва 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 по-
следната објава. , , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој, суд Л.бр. 1430/2000 од 15.09.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИДА 
КОМЕРЦ 95" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Томе 
Пуре" бр. 16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
357202, 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван/а во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 
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30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1468/2000 од 21.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за застапување, услуги и трговија на го-
лемо и мало "СТРЕЛИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скоп-
је, ул. "Кузман Јосифовски Питу "/бр. 19/5/45 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-152741. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот да последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 денара најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следнатач)бјава. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1432/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
"РИ-НИ-КО" Колонијална продавница Никола Славе 
Кочоски, ТЦ "Хиподром" бр. локал 23, со жиро смет-
ка 40100-601-401025. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а цај доцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

1 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 по-
следната објава. . 

Од Основниот Суд Скопје I - Скопје. (19962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека, со 
решение на овој суд Л.бр. 1207/99 од 29.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за промет и услуги "МИНЕТЕК ДИ-
ЈАМАНДИ*^" ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. 
"Партизански одреди" бр. 72/а од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-408185. , \ . 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. ; ^ 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 денара најдоцна во ррк од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1526/2000 од 01.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "СР-
МА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сатан-
ски" бр. 83-1-30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
167704. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19964). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1606/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "КАЦОН 
МАК" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Мито Хаџиваси-
лев Јасмин" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-262546. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1602/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие "ДАСЕ-
ПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз од СкопЈе, с.Никиштани 
бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-357788. 

За ликвидатор се определува Тодевски Д^нко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1542/2000 од 31.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "ЏЕКСОН 
КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ната-
наил Кучевишки" бр. 5-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-55809. 

За ликвидатор се определува Коцев Благој од 
Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 5-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 ро» д̂ 3 -ци од денот на по-
следната објава. * 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1528/2000 од 16.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство,; услуги ц трговија 
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нер" бр. 2 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
37693. 

За ликвидатор се определува Светлана Божинов-
ска од Куманово, ул. '^.Револуција" бр. 26/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20027) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1680/2000 од 03.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за производтво, трговија, услуги и 
градежништво лгеоз-извоз "ЕЛКАБОН 99" Милчо 
Мојсов и др. од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 10 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-429040. 

За ликвидатор се определува Нагиб Фетахи Од 
Скопје,ул. "Струмичка" ор. 8-2/18. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20142) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решени^ на овој суд Л.бр. 1063/99 од 27.10.2000 година е 
отворела ликвидациона постапка над должникот 
Производно, транспортно друштво "ЈУМАК" Живко 
ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Народен 
фронт" бр. 5 Од Скопје, со жиро сметка 40100-601-239147. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. , 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок. од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (120155) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 829/99 од 25.01.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен и домашен транспорт на 
стока домашна и меѓународна шпедиција, поправки и 
одржување на друмски возила "ДИНАМОКОМЕРЦ" 
ул. "15 Корпус" бб, со жиро сметка 40100-601-124902. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. . (20156) 

ЈОсновнисгѓсуд Скопје I - Скрпје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1357/99 од.22.02.20рр година 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за организирање на лов "МИДИСИН" 
д.о.о. од Гевгелија, ул. "Партизански одреди" бр. 7 од 
Гевгелија, со жиро сметка 41601-601-52807. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. * (20157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1231/99 од 21.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги. "СТИЛ 
КОМЕРЦ" Јани ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, 
ул. "29 Ноември" бр. 42/1-16 од Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-229682, . - ' _ 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се* повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1015/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ФАРКАШ-ВОЛФ" 
експорт-импорт од Велес, "с.Башино во Велес, со жиро 
сметка 41600-601-52700. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје: (20159) 

Основниот суд Скопје I - Скбпје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1666/2000 од 03.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ЧИБОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле 
Канински" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
292881. 

За ликвидатор се определува Ацо Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ^ • (20166) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение И СТ.бр. 12/97 од 05.09.1997 година, е заклу-
чена стечајната постака над должникот ППТ "КРИ-
ПАС" ДОО - Скопје, ул. "М.Тито" бр. 4/15 и жиро 
сметка 40120-601-349305. 

По правосилноста на решението должник ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот су^ Скопје I - Скопје. (19860) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
125/00 од 11.05.2000 година над Претпријатието за ус-
луги, трговија на големо и мало, книговодство, софт-
вер, инжинеринг и консалтинг Тигабајт" увоз-извоз, 
со дејност книговодствена и жиро сметка 40300-601-
50550 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19926) 

Основниот суд во Битола, со решение СГ.бр. 
85/2000 од 09.05.2000 година над Трговско услужното 
друштво ДООЕЛ "ШОШКИЈС1' населба "Карпош" бр. 
Л1-1/3, дејност угостителска и жиро светка 40300-601-
18299 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19927) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 103/00 
од 11.05.2000 година над ДООЕЛ "Комвал" Љупчо од 
Битола, ул. "Атанас Трпчевски Тасе" бр. 25-А, со деј-
ност трговија и жиро сметка 40300-601-56944 при ЗПП 
- Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19929) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр.124/00 
од 08.05.2000 година над Друштвото за градежно за-
наетчиски услуги, трговија на големо и мало, увоз-из-
воз "Ибис" Емилијан Хаџиевски ДООЕЛ, со дејност 
занаетчиска и жиро сметка 40300-601^732 при ЗПП -
Битола, отвори стечајна постапка, не ја. спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19930) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
61/2000 од 21.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговец поединец за трговија на 
мало Стојаноски Тале Дарко "Надеж" П.О. Прилеп, 
со седиште на ул. "Кирил и Методиј" брЛМ, запишан 
во регистарска влошка 001038 - Битола^ форма 6 МБС 
01001038, бр. на дејност 1,ѓа Основниот суд во Битола, 
со предмет на работење трговија на мало со разни жи-
вотни продукти, алкохолни пијалоци и производи за 
домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-40589 во 
ЗПП-Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19931) 

Основниот суд во Прилеп, со . решение Ст.бр. 
44/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот ТД за превоз и услуги "Волан" 
Добре, Здраве и др. ДОО - Прилеп, со седиште на ул. 
"Илија Дреноски" бр. 4, Прилеп, запишан во регис-
тарска влошка 01001/2773-06-000 на Основниот суд во 
Битола, со дејност превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај, со жиро сметка 41100-601-42653 во ЗПП - При-
леп. • _ , • 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. ' 

Стечајната постапка се ртвора поради неизбежна 
престана неликвидност, 

Имотот на должникот се пренесува на основачите 
Добре Коруноски од Прилеп, ул."Моша Пијаде "бр.49, 
Здраве Манчески од Прилеп, ул."Илија Дреноски" бр. 
4, Тони Бозароски од Прилеп, ул."Едвард Кардељ" бр. 
34, а според односот на номиналните износи на уделите. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19932) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под, Ст.бр. 74/2000 од 10.05.2000 годи-
на е отворена стечајна пбстапка над должникот 
ПГГУТ " Лоза-Промет" од Струмица, но е одлучено ис-
тата да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот заради што и се заклучи. 

Доверителите ќе можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, вб рок од 15 дена 
од објавување на решението во "Службен весник на 
Република Македонија". 

По правосилноста на решението; горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 1 

Од Основниот суд во Струмица. (19933) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица* Лрд Ст.бр. 79/2000 од 11,05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДП-
СТ "Цано" од с.Робово, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
од објавувањето на истото во "Службен весник на Ре-
публика Македонија. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица., (19935) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 76/2000 рд 10.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПЗТ 
Толден-Заќ" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува, поради немање имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите ќе можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Отру-
мица до, Апелациониот, суд во Штип, во рок од 15 дена 
од објавување на решението во "Службен весник на 
Република Македонија". 

: До правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. . 

Од Основниот суд во Струмица. (19936) 

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајна постап-
ка спрема должникот Претпријатие во приватна соп-
ственост за производство, услуги, Трговија на големо 
и мало и увоз-извоз "Царев даб" Прилеп ПО, со 
седиште на ул. "Бошко Корчагин" бр. 50, запишан во 
регистарска влошка 1-4273 на Окружниот стопански 
суд во Битола, со дејност трговија на мало со месо, 
живина, риба и млечни преработки со жиро сметка 
41100-601-1068 во ЗЦП - Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (19937) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
56/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство, 
промет и услуга, увоз-извоз "Обераш промет" Прилеп 

регистарска лошка 1-9504 на Окружниот стопан-
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ски суд Битола, со дејност производства На алат, со 
жиро сметка 41100-601-27354, во ЗПП Филијала - При-
леп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп, (19938) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
57/2000 од 21.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговец поединец за вршење на 
трговска дејност Роберт. Велибор Здравески "Бор-
ком" ТП Прилеп, со седиште на ул. "Јоска Јордано-
ски" бр. 102, запишан во регистарска влошка 
010025567-6-01.000 на Основниот суд во Битола, со 
претежна дејност трговија на мало со текстил, со жи-
ро сметка 41100-601-43619 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање рмот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19940) 

Основниот суд во Прилеп, со* решение Ст.бр. 
47/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, услугиј трговија на големо и мало, увоз-извоз 
"Сила беглик" П.О., со седиште на ул. "Велебит" бр. 

. 97,.запишан во регистарска влошка 1-17609 на Окруж-
ниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со 
разни животни продукти, алкохолни пијалоци и 
производи за домашни потреби со жиро сметка 41100-
601-31824 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19942) 

Основниот суд во Црилеп, со решение Ст.бр. 
51/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Друштво за производство, трговија 
и услуги Оливера Стојаноска "Табу" увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Мице Козар" бб, запи-
шан во регистарска влошка 010030747-8-03-000 на Ос-
новниот суд во Битола, со дејност фризерски и други 
третмани за разубавување со жиро сметка 41100-601-
30026 од ЗПП Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19943) 

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајна постап-
ка со решение Ст.бр. 48/2000 од 24.04.2000 година от-
вори стечајна постапка спрема должникот Задруга за 
производство, промет и услуги "Ерхан-промет" увоз-
извоз Прилеп, со ПО, со седиште во Прилеп, ул. "Ко-
раб" бр. 18, запишан во регистарска влошка 2-666 на 
Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало 
со текстил и конфекција, со жиро сметка 41100-601-
40867 во ЗПП Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19947) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
50/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, трговија и, услуги "Кровин-комерц" увоз-из-
воз Прилеп П.О., со седиште на ул. "Борка Лопач" бр. 
31, запишан во регистарска влошк^ 1-10655 на Оруж-
ниот стопански суд во Битола, со предмет на работе-
ње трговија на мало, со разни животни продукти, ал-

ѕ кохолни пијалоци и производи за домашни потреби, со 
жиро сметка 41100-601-22059 во ЗПП - Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (19949) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
46/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство и 
промет "Хамако 95" увоз-извоз Прилеп П.О., со се-
диште во Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 112, запишан 
во регистарска влошка 1-17696 на Окружниот стопан-
ски суд во Битола, со дејност трговија на мало со текс-
тил и конфекција, со жиро рметка 41100-601-33652 во 
ЗПП Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.. (19950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд СТ.бр. 70/97 од 01.09.1997 година е 
отворела стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие на големо и мало "ВЕСТИМПЕКС" 
експорт-импорт од Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 97/4. 

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчинов-
ски, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8. 

Се покачуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" до стечајниот совет со прија-
ва во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање, рочиш-
те за испитување на пријавените побарувања се зака-
жува на ден 21.06.2000 година, во 8,30 часот, соба број 
45 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19968) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр. 676/96 од 14.04.2000 година 
е заклучена стечајната постапка над стечајниот долж-
ник Претпријатие за промет на големо и мало "ТЕХ-
НОХРОМ" Скопје, со седиште на ул. "Пандо Кла-
шев" бр. 94, со жиро сметка бр. 40100-601-26838. 

По прависилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на, претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20026) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 122/00 
од 16.05.2000 година над Друштво за производство, тр-
говија на големо и мало- "Богови Трејд" Борис Думев-
ски од Битола, бул. " 1-ви Мај" бр. 354, со дејност зана-
етчиска и жиро сметка 40300-601-93534 при ЗПП - Би-
тола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (20055) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр.133/00 
од 09.05.2000 година над Приватно претпријатие за 
производство, трговија, увоз-извоз "Гроздановски" од 
Битола, ул. "Дебарска" бр. 26, со дејност занаетчиска 
и жиро сметка 40300-601-69965 при ЗИП Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи,, 

Од Основниот суд во Битола. (20056) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 134/00 
од 18.05.2000 година над Трговецот поединец за врше-
ње на угостителски услуги Ангелина Благој Деско-
ска, с.Кравари, со дејност забавни игри и жиро сметка 
40300-601-90100 при ЗПП - Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја Спроведе и ја заклучи. 

, ;Рд Основниот суд во битола. (20057) 
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Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 203/99 од 09.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТП 
"Ван-мак" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите, можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку Основниот суд во .Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
од објавувањето на истото во "Службен весник на Ре-
публика Македонија/ 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (20058) 

Основниот суд во Битола, со решение. СТ.бр.114/00 
од 09.05.2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот ДОО "Алмас" од Битола, ул. "Прилепска" 
бр. 76/4, со дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-
75249 при ЗПП Битола. 

За стечаен управник определен е Љубе Стојанов-
ски од Битола, ул. "Васил Брклевски" бр. 38, тел.097-
261-021. 

За стечаен судија определен е мр.Симеон Цвета-
новски - судија при Основниот суд во Битола. 

Се повикуваат доверителите над должникот во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението 
за отворање на стечајна постапка над должникот во 
"Службен ресник на Република Македонија", да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управни^ 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права над подвижни предмети и правата над должни-
кот, како и доверителите кои имаат разлачни права на 
недвижностите на должникот што не се запишани во 
јавните книги (катастар) во рок од 15 дена од објаву-
вањето на решението за отворање на стечајната по-
стапка над должникот во "Службен весник н^ Репу-
блика Македонија", да ги пријават своите побарувања 

* кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на собрание на довери-
телите на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник, доверителите ќе одлучуваат, за понатамош-
ниот тек на постапката односно деловниот потфат 
(претпријатието) (извештајно рочиште) кое ќе се одр-
жи на ден 07.07.2000 година во 12,00 часот, судница 31 
во Основниот суд во Битола. " ^ 

Жалбата не го задржува решението од извршување. 
Од Основниот суд во Битола. (20059) 

Основниот суд во Штип, објавува дежа со решение 
Ст.бр. 100/96 од 22.02.2000 година е утврдено дека про-
баната за финансиска и сопственичка трансформаци-
ја поднесена од Управниот одбор на АД "Снитекс" 
Св.Николе, не е прифатена. . 

Стечајната постапка спрема стечајниот должник е 
запрена со решение на овој суд Ог.бр. 100/96 од 
12.07.1999 година, продолжува. 

Од Основниот суд во Штип. (20060) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
45/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Производно прометна задруга 
"Пчела продукт" увоз-извоз, Прилеп ПО, со седиште 
на ул. "ХерОЈ Карпош" бр. 2, а запишан во регистар-
ска влошка 2-796 на Основниот суд во Битола, со деј-
ност трговија на мало во продавници, претежност за 
храна, пијалоци и тутун, со зкиро сметка во ЗПП -
Прилеп 41100-601-43047. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува, бидејќи истата се отвора по-
ради непосредно престој на неликвидност. ; ; 

Од Основниот суд ро Прилеп. ' (20097) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 88/2000 од 15.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"Ајтер" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имотна должникот, заради 
што и се заклан. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
објавувањето на истото во "Службен весник на Репу-
блика Македонија. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. \ (20132) 

Со решение^ на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 34/2000 од 15.05.2000 Годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ПППУ " Никола-транс" од Струмица, но е одлучено 
да истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку Основниот суд во Отру- , 
мица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
од објавувањето на истото, во "Службен весник на Ре-
публика Македонија. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. - „ . 

Од Основниот суд во Струмица. (20134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение 1.СТ.бр. 39/2000 година од 18.05.2000 година е 
отворена стечајна постапка над ТДППУ "ДД ЕЛЕК-
ТРОНИК", Драган ДООЕЛ - Скопје, со седиште на 
ул. "Дренок" бр. 13 и жиро сметка 40100-601^363381 и 
рег.влошка 020.16746-8-03-0-0-0, и истата не се спрове-
дува, па се заклучува. 

По. правосилноста на решението, должникот да се 
брише од судскиот регистар. 

Да се објави оглас во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" и на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20110) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 10/2000 година од 09.05.2000 
година е отворена - заклучена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и ма-
ло и услуги "Елита-Комерц-С" од Куманово, ул. "Пи-
ринска Македонија" бр. 45. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (20175) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ ~~ 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 782/6, 
план 5, скица 16, на мв "Уши", лозје, класа 4,,со вкуп-
на површина од 635 м2, сопственост на Леонид Елков 
од Скопје, според ПЛ бр. 1782 на КО Волково за цена 
од 300,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениници и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на објЈа-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно го губат' правото на прзенства 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул."Ѓорче Петров" бр. 10 
а, локал 2, Скопје. 1 (19956) 

4 Сеу продава земјоделско земјиште идеална 1/2 
(една половина) од нива, на КП бр. 14207, план 40, 
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скица 164 во мв "Сгојјанќано трло", класа 3, во вкупна 
површина од 16.691 м , заведена во ПЛ бр. 13258 за КО 
Куманово на име Пасковски Живко, за купопродажна 
цена од 2 германски марки по м2, во денарска против 
вредност на ден на исплата. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го ѓубат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски ул."11 Октомври "бр. 4, 
Куманово. (19955) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје, 1/2 идеа-
лен дел од лозје, во вкупна површина од 1433 м2, која 
се наоѓа на КП бр. 3449 за КО Мирковци, во мв То-
лиово", сопственост на продавачот Настовска 
Лепосава, ул."Тодор Циповска Мерџан"бр. 35, Скопје, 
по цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се породава 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 на купу-
вање на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков на ул."Јани Лукровски" бр. 
14, Гази - Баба, Скопје. (19954) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 624, 
план 4, скица 5, на мв "Дабра'\ нива, класа 6, со вкупна 
површина од 3946 м2, сопственост на Сала Лиман од 
Скопје, според ПЛ бр. 39 на КО Чајлане за цена од 
120,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениници и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул."Ѓор^е Петров" бр. 10 
а, локал 2, Скопје. (20028) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа целап/КП 
бр. 879 - 5 - 4 ливада од 4 класа на мв "Селр^фдодр-
шина од 1000 ут , заведена во ПЛ бр. 125 КО 
Балиндол, сопственост на Атанасовски Тасев Живко 
од Гостивар, ул. "Илија А Смок" бр. за 
купопродажна цена од 150,000,00 денари. • 

Се повикуваат; сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ"бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи ул."Кеј Братство "бр. 
5 - А, Гостивар. (20036) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 880/1 - 5 - 4 овошна градина од 5 класа на мв "Се-
ло" во површина од 584 м2, и цела КП бр.880/2 -5 - 4 
ливада од 5 класа на мв "Село" во површна од 868 м2, 
заведени во ПЛ бр. 126 за КО Балиндол, сопственост 
на Атанасова^ Готе Саво од е. Балиндол за купопро-
дажна цена од 310.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште^^Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено ку-

пување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи ул."Кеј Братство "бр. 
5 - А, Гостивар. (20039) 

Се продава земјоделско земјиште овошна градина 
построена на КП бр. 13/44 мв"Црвеника", класа 5 со 
површина 490 м2, во КО Бањица, сопственост на Усеи-
ни Ибраим Шаип е. Д. Бањица за цена од 92.550,00 де-

, Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

. писмено да се изјаснат за прифаќањето на/понудата, 
во спротивно го губа̂ г правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Балшевска, ул."Б. Гиновски "бб, 
Гостивар. . (20061) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива, класа 5, во 
површина од 200 м2, на КП 120, план 78, во мв " Седи-
ште", низа, класа 5, во површина 100 м2, на КП 123, 
план 78. во мв "Седиште", нива, класа 5, во површина 
од 30 м1, на КП 147, план 78, во мб "Седиште", нива, 
класа 5, во површина од 300 м2, на КП 149, план 78, во 
мв " Седиште" за КО Нежилово, кој се води во ПЛ бр. 
1 од 25.01.2000 година издаден од РГУ одделение за 
пример и катастар Велес сопственост на Темелко Ар-
совски, ул." Драчевска "бр. 159, е. Драчево е во износ , 
од 1000 ДЕМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што* се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 
, Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева со седиште на ул. 
"Борис Карамзов" бр. 2, Велес. (20062) 

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 492 нива 
3 класа, во површина од 81 м2, на мв "Село" опишан 
ПЛ бр. 54, за КО Октиси, сопственост на Ирфан Бајр-
амовски, за цена од 102.060,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие, земјиште се граничи со земји-
штето што се продава* во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да , се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство.* 

Изјавите за* прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Вирѓинија Баута ул." Струшки кепен-
ци"бр.1, Струга. ' (20063) 

Се продава земјоделско земјиште, една идеална 
половина од КП бр. 3605 нива 7 класа во површина од 
772 м2, и една идеална половина од КП бр. 3606 лозје 4 
класа во површина од 458 м2, на мв "Под лозја" опи-
шани во ПЛ бр. 16, за КО Октиси, сопственост на Лут-
фи Абдоски, за цена од 779.625,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето штр се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Вирѓинија Баута ул." Струшки кепен-
ци"бр.1, Струга. (20064) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 (една 
идеална, половина) КП бр. 2132 на мв"Под орман" 
нива, 4 класа, во површина од 3731 м2, опишано по ПЛ 
бр. 834 на КО Непрописно, за цена од 100.000,00 дена-
ри, сопственост на Јакупи Риза Јакуп од е. Непроште-
но - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседи чии земјишта се граничат со1 земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр. 41, 
Тетово. ' (20065) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Николиќ 
- нива на КП бр. 544, план 7, скица 12 во мв "Село", 
класа 4, со површина од 656 м2, сопственост на Јанкул-
ова Љуба од е. Николиќ за цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова ул."Васо Карајанов"бр. 4, 
Гевгелија. (20066) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ѓлишиќ, 
Кавадарци, КП 706, план 004, скица 004, мв "Танко па-
тче", култура нива, класа 2, со површина од 1905м2; во 
сопственост на Коле Митрев од Кавадарци, видно од 
ИД бр. 242 за цена од 83.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување сопственици, 
заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев ул." Блажо Алексов " бб, 
Кавадарци. 4 (20068) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива КП 
1797 дел 2 на мв "Гушајца" класа 6, во површина од 40 
09 м2, заведен во ПЛ бр. 59 за КО Долно Дупени сосо-
пственост на продавачите Каранфиловски Серафим 
Пандо од С, Д.Дупени и Мијатовиќ Драгица од Скопје 
по 1/2 (една идеална полпвина), за цена од 621.395,00 
денари. _ 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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, Ресен. 

, (20070) 

Се .продава земјоделско земјиште и тоа нива КП 
1798 дел 3 на мв "Гушајца" класа 7 во површина од 
3520 м2, заведен во ПЛ бр. 128 за КО Долно Дупени 
сопственост на продавачот Анѓеловски Трајков Васил 
од Битола, за цена од 545.600,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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, Ресен. 

(20072) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К. 
П.1797 дел 1 на мв"Ѓушајца-на присој" класа 6 во по-
вршина од 4359;м2, заведен во ПЛ бр. 193 за КО Долно 
Дупени, сопственост на продавачот Каранфиловски 
Божинов Лазар од е. Долно Дупени - Ресен, за цена од 
675.645,00 денари. * 

Се повикуваат сосопствениците заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето гато се продава во рок од 30.дена од дерат 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 норарот Мексуд Максуд; ул." Ленинова "бр.67, Ресен. 

(20073) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни 
Дисан. Една идеална половина од КП бр; 24 во мв 
"Пороите" интензивно лозје со површина од 11914 м2, 
во КО Долни Дисан. Една идеална половина од КП 
бр. 25 во мв"Пороите" нива со површина од 2263 м2, 
во КО Долни Дисан. Сопственост на Јанчев Николче 
од Кавадарци, ул."9 Бригада" бр.25. Цена на продажба 
38.350,00 денари. 

: Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огалсот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање На понудите да се доставу-
ваат до нотар, Бинов Гело од Неготино, ул." Маршал 
Тито" бр. 138. (20077) 

За продажба на земјоделско земјиште - нива, 6 кл-, 
аса, која е во вкупна површина од 320 м2, означена ка-
ко КП бр. 259, мв "Огради", заведено во ПЛ бр. 28 КО 
Матка, сопственост на Стојна Трајчевска од е. Матка. 

Земјиштето се понудува по вкупна цена од 32.000,00 
денари, со рок наѕ плаќање веднаш при заверката на 
договорот. Данокот го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лица-
та кои согласно законот имаат првенствено право за 
купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до нотарот Емили]а Харалампиева, со седи-
ште во општина Сарај, ул."М.Тито 20"бр. 37, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас. (20162) 

За продажба на земјоделско земјиште - нива, 6 кл-
аса, која е во вкупна површина од 390 м2, означена ка-
ко КП бр. 258, мв "Езеро", заведено во ПЛ бр. 25 КО 
Матка, сопственост на Благоја Крстевски од е. Матка. 

Земјиштето се понудува по вкупна цена од 36.000,00 
денари, со рок на плаќање веднаш при заверката на 
договорот. Данокот го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лица-
та кои согласно законот имаат првенствено право за 
купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до нотарот Емилија Харалампиева, со седи-
ште во општина Сарај, ул."М.Тито 20" бр. 37, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас. (20163) 

Се врши продажба на недвижен имот - лозје од 5-
та класа, со вкупна површина од 1394 м2, што се наоѓа 
на КП бр. 594, план 5, скица 5, и 1/6 (една шестина) I 
идеален дел од нива, 7 - ма класа, што се наоѓа на КП 
бр. 593, план 5, скица 5, двете на мв "Преку дол", ЌО 
Горно Соње, сопственост на Мулоски Ванчо од Ск-
опје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
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денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе-
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат првото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сараџиска ул."Иван Козаров "бр. 
24, локал 3 (ДТЦ"Стара рампа"), Скопје. , (20168) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 749/3, 
план 2, скица 3, на мв "Пошарковец", шума, класа 5, 
со површина од 743 м2, на КП бр. 750/5, план 2, скица 
3, на мв "Пошарковец" нива класа 6, со површина од 
1086 м2, и на КП бр. 788/4, план 2, скица 3, на мв иГу-
ли \ шума класаб, со површина од 500 м2, во КО Ма-
тка, сопственост на Косара Ацевска од Скопје, според 
ПЛ бр. 126 на ЌО Матка за цена од 90,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениници и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на ГМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавете за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10 
а, локал 2, Скопје. (20170) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1332162/2000 издаден од УВГ Куманово 

на име Тасковски Ангел, бул "Цара Душана" бр. 8/9 
Куманово 

Пасош бр.069874& на име Јованова Славица ул. 
"Ана Поцкова" бр.46,ГадОвиш. 
(20136) 

Пасош бр.578709,издаден од УВГ - Кочани на име 
Пановски Јорданчо, ул."Кеј на Геволуција"бр.9/10, 
Кочани. (20138) 

Пасош бр.1090189 на име Павел Велиноски, ул. 
" Питу Гули" бр, 63 А,Охрид. 
(20141) . ' 

Пасош бр.420927,издаден од ОВГ Кратово на име 
Митевска Драгана,Кратово. 
(20172) . , 

Пасош бр.1011558,издаден од УВР - Гостивар на 
име Кузманоски Душко, ул."Балиндолска" бр. 98, Гос-
тивар. 

Пасош бр.1162472 на име Демиров Северџан ул."Г. 
пат "бр. И 9,Штип. (20189) 

Пасош бр.225194 на име Стојановиќ Бранислав,ул. 
" Енгедсова" бр.6А,Штип. (20190) 

Пасош бр.473134 на име Најдоски Живко, ул. 
"М.Манаки" бр. 30/6,Битола. . (20193) 

Пасош бр.610559 на име Најдоска Тоза, ул."М.Ма-
наки" бр.ЗО/б, Битола. (20194). 

Пасош бр.66648, издаден од УВГ - Штип на име Де,-
миров Али, ул."Каевска" бр. 49, Штип. (20199) 

Пасош бр.665765/95додаден од УВГ - К у м а н о в о на 
име Тодоровски Драги, ул."Н.Тесла"бр.133, Кума-
ново. 

Пасош бр.1166141,издаден од УВГ-Тетово на име 
Беадини Фикрет,е. Камењане,Тетово. (20202) 

Пасош бр.862882/96,издаден од ОВГ - Струга на 
име Неџипи Муса, с.Богојци,Струга. (20203) 

Пасош бр.1193473/99,издаден од УВГ- Скопје на 
име Елмази Ќемран, ул. "П.Тошев" бр.34 а, Скопје. 
(20206) 

Пасош бр. 975799/97додаден од УВГ - Скопје на 
име Лена Антелкоска,ул."Невеска" бр. 4/3-2,Скопје. 

Пасош бр. 1334138/99,издаден од УВГ - СкопЈе на 
име Саќип Цури, ул. "Н. Малешевски" бр. 47/5-13, 
Скопје. 

Пасош бр.1234421/99,издаден од УВГ- Скопје на 
име Татјана кацевска Јамакоска,ул."Ф. Шопен" бр. 8, 
Скопје. (20218) 

Пасош бр.1021176/97,издаден од ОВГ Скопје на 
име Давчевски Алексадар, ул."Јанко Мишиќ" бр. 11, 
Скопје. 

Пасош бр.1184860,издаден од УВГ Скопје на име 
Анѓеловски Драган,ул."Јане Сатански" бр. 3/4/17, 
Скопје. (20222) 

Пасош бр. 1043494,издаден од УВГ Скопје на име 
Исени Шабедин, ул. "1" бр. 9, с.Кондово, Скопје. 

(20226)* 
Пасош бр. 0242506,издаден од УВГ Куманово на 

име Стаменовски Драган, е. М. Нагоричане, Кума-
ново. 

Пасош бр.0536754,издаден од УВГ Скопје на име 
МЉослав Донев, ул. "Ловќенска И" бр. 6, Скопје. 

(20229) 
Пасош бр. 764950У95додаден од УВГ - Скопје на 

име Рушит Бериша, ул."Б. Шабани" бр. 12, Скопје.. 

Пасош бр. 182506 на име Фазлији Надире, е. 
Џепчиште Тетово. (20244) 

Чекови од бр.012000949246 до 0120000949255,(10 че-
ка) од тековна сметка 9526933, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Бектеши Муса,Скопје. 

Работна книшка на име Милановски Радмила, Бог-
данци. ' (20137) 

Габотна книшка на име Бајрамоска Мерита, Стру-
га. 

"Работна книшка на име Бајрами Шаќир,с.Заграча-
ни,Струга. 

Работна книшка на име Марјан Грајчевски,ул."Ј. , 
Стојанов" бр. 8, Пробиштип. , (20145) 

^Работна книшка на име Котевска Жаклина, Бито-
ла. 

Габотна книшка на име Драгољуб Зафиросќи, , 
с.Непропггено, Тетово. (20148) 

Габотна книшка на име Ислами Абдулџемил, 
Тетово. (20152) 

Габотна книшка на име Аце Јаневски,Скопје. 
Габотна книшка на име Николиќ Благоја,Скопје. 

. Габотна книшка од издадена во Липљан, СГ Југо-
славија на име Петровиќ Бранислав, Скопје. (20173) 

Свидетелства за 1 и 2 година гимназија на име Пос-
толова Лидија,Кочани.- (20139) 

Свидетелство на име Илиев Љубомир,ул."Иван 
Милутин, "бр. 12,Кочани. (20140) 

Свидетелство на име Бонески Смилче, ул."В.Зме1-
. коски" бр.26,Кичево. (20147) 

Свидетелство на име Ајредин Хисо, е. Гермо, 
Тетово. = 

Свидетелство за 8 одделение на име Фазлиу Елме-
дин, е, Десово, Прилеп. (20160) 

Свидетелство за 8 одделение на име Аница Пеш-
ковска, е. Оптичари,Битола. (20164) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "М. 
Тито"Арачиново - Скопје на име Ќефает Абази, 
е. Арачиново, Скопје. (20169) 

Потврда за поседување на 441 акција,издадена од 
Р Ж Валавница за ленти - Скопје на име Манасиевски 
Тони,Скопје. (20135) 

Штедна книшка бр.337498,издадена од Поштанска 
Штедилница- Скопје на име Славко Ѓорѓиевски, 
Скопје. , 

Лична карта,издадена од УВГ - Тетово на име Ог-
неновска Менка, е. Старо Село, Тетово. (20161) 

Даночна картичка бр.4030993262472,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Агенција нз Г. 
Македонија за приватизација,Скопје. (20167) 

Габотна книшка на име Младеновска Магдалена 
ул."Е.Спасова"бр.И,Куманово. • (20033) 

Габотна книшка на име Стаменов Зоран, Штип. 
Габотна книшка на име Ивановска Дијана,Прилеп. 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Демири Азем,Скопје. (20051) 
Габотна книшка издадена од Скопје на име Марко-

вска Нада,Скопје. (20054) 
Габотна книшка на име Мехмеди Зша е. 

Заграчани, Струга. (20071) 
Работна книшка на име Стоименов Стојче,Кочани. 
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Се запишува: намалување на основна главнина на 
ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско 
друштво за надворешен и внатрешен промет, Скопје, 
ГХ.О., ул. "Вељко Шаховиќ" бр. 11. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, П.Трег. 
1014/2000. ' (20208) ' 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. -
26/98) и Одлука бр. 02-105 од 22 мај 2000 година, Коми-
сијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Подрачна единица - Кочани, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР, 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на Јавниот повик бр. 2/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Кочани, ул. "Никола Карев" - бб, 

- Предмет на Јавниот повик бр: 2/2000 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за -
прибирање понуди за изведба на градежни и градежно 
-занаетчиски работи на станбен објект на ул. - "Роза 
Петрова" - бб, во Кочани, 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид дејност, со седиште во Република Маке-
донија. Отворањето на пријавите, ќе се врши без при-
суство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Кочани, 
и^а потреба од утврдување на подобноста на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација, 

, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврду-
вање на изведувач на градежни и градежно-занаетчис-
ки работа и инсталатерсќи работи на станбен објект 
на ул. "Роза Петрова" - бб, во Кочани. 

Понудувачите своето учество на Јавниот повик да . 
го пријават со документација, со која ќе го докажат 
следното: 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавните набавки), 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јав-
ните набавки), 

- Расположива опрема и други физички капаците-
^ ти за реализирање на набавката, 

- Список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-инсталатерски работи, 

- Договор за заеднички настап или список на под-
изведувачи, . 

- Референци, 
- Список на стручен кадар, , ' * 
- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-

ветен документ од надлежен орган до оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресу-
да, не му е изречена мерка нд безбедност забрана на 
вршење дејност, 

Документ за регистрација на дејноста. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2, на овој по-
вик, \ " . 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт кој во горниот лев агол, тре-

Работна книшка на име Самит Љурвији е. Отља, 
Куманово. (20079) 

Работна книшка на име Димитриевски Драги е. 
Градец, Крива Паланка. • ' ( 2 0 0 8 0 ) 

Работна книшка на име Дојчинова Бети е. Г. 
Лакочереј, Охрид. (20081) 

Работна книшка на име Драгица Штерјова ул. "П. 
Караѓозов" бр. 6/9, Штип. (20087) 

Работна книшка на име Летка Грозданова ул. 
"Дебарска" бр, 26, Битола. ' (20091) 

Работна книшка на име Велиоски Тасим, 
Македонски Брод. (20096) 

Работна книшка на име Муџеља Идриз, Скопје. 
Работна книшка на име Фејзули Осман, Скопје. 
Работеа книшка на име Фатон Фазљији, Скопје. 
Работна книшка на име Саздовски Јаванчо, 

Скопје. 
Работна книшка на име Аднан Ајрула, Скопје. 
Сведителство ра име Јакимовиќ Венцо, е. Старо 

Нагоричане, Куманово. 
Сведителство на име Мугин Села, е. Ливада, 

Струга. 
Сведителство на име Ангела Јор данова, ул. 

"АСНОМ" бр.71,Крчани. (20078) 
Сведителство за осмо одделение на име Емини 

Низамер, е. Заграчани - Струга. 
Сведителство на име Мемеди Зија, е. Заграчани 

Струга. \ 
Сведителство за осмо одделение на име Лаунтина 

Жута, е. Велешта - Струга. 
Сведителство за петто одеелние на име Агније 

Муса, е. Велешта Струга. 
Сведителство за прва, втора и трета година на име 

Мартулков Кирил, ул. "Б. Ѓорев" к-3/53, Велес. 
Сведителство на име Петковска Виолета, ул. 

"Битолска" бр. 92- Кравари,-Битола. 
(20089) 

Сведителство за прва, втора, трета и четврта 
година и доиплома издадена од УСО "Цико Нестор" 
Струга на име Зиба Марта, Струга. 

Индекс бр. 40065, издаден од економскиот факул-
тет Скопје на име Велиновски Гоце, Гостивар. 

Индекс бр. 2639, издаден од факултетот за безбед-
ност, Скопје на им^ Илиевски Душан, Скопје. 

Индекс бр. 637, издаден од земјоделски факултет 
Скопје на име Стојановска Верица Скопје. (20105) 

Чекови од тековна сметка број 134148/05 издадени 
од Комерцијална банка на име Ирена Стојановска 
Скопје. 

Книшка на име Рра Богева ул. "Д. Мирчев" бр. 11 
Велес. 

Зелен картон бр.054445 за ПЦ-915-БП на име Бер-
шакоски Бранко ул,"Трајко Николоски" бр. 16, Прилеп. 

Легитимација на име Никола Цветковски,ул."Ј. 
Сандански"бр,15,Тетово. (20098) 

Лична карта, издадена од Скопје на име 
Кумановиќ Уљфета,с. Љубош,Скопје. (20109) 

Даночна картичка бр.4027995115190 на име 
ДООЕЛ "Гоша",Струмица. (20037) 

Даночна картичка бр.4030996170692,издадена од 
Управа за приходи Скопје на имеЕН-ФА-ПЕН, Скоп-
је-

Даночна картичка бр.4030992170680 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ЕН-ФА,Скопје. 

(20041) 
Даночна картичка бр.4030996234356 издадена од 

Управа за приходи Скопје на име "Унимат медија", 
Скопје. 

Даночна картичка бр.4030992260468 издадена од 
Управа за јавни приходи на имеДОО"Мип-метал", 
Скопје. * 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1014/2000 од 22.05.2000 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-0200744-000-01, го запиша намалу-
вањето на основната главнина на "ТЕХНОМЕТАЛ-
В АР ДАР" извоз-увоз Акционерско друштво за надво-
решен и внатрешен промет, Скопје, П:0 , ул. "Вељко 
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ба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на 
јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака, 
со која би можел да се идентификува понудувачот, 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена, 

- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Кочани, ул. "Никола Карев" бб Кочани, со назнака 
за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот. Стра-
ничниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја" и во едно друго гласило. 

Увид во тендерската документација, е можен секој 
работен ден во просториите на ЈП ССДП на Р. Маке-
донија - Подрачна единица Кочани, - "Никола Карев" 
бб. 

4. 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-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98) и Одлука бр. 02-2318/1 од 16 мај 2000 година, Ко-
мисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Подрачна единица - Тетово, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР, 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на Јавниот Повик бр. 2/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Тетово ул. "Белчица" бб, 

- Предмет на Јавниот повик бр. 2/2000 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведба на градежни и градежно 
занаетчиски работи на станбено-деловен објект од 
П+4+Пкнаул. "Б. Миладинови" м.в. "Кљуково", 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица р^јлрирани' 
за ваков вид дејност, со седиште во Република Маке-
донија. Отворањето на пријавите, ќе се врши°без при-
суство на понудувачите. ; г5;. » 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Тетово, 
има потреба од утврдување на подобноста на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација, 
кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврду-
вање на изведувач на градежни и градежно-з анаетчис-
ки работи и инсталатерски работи на станбено-дело-
вен објект, на ул. "Б. Миладинови"м.в. "Кљуково" во 
Тетово. 

Понудувачите своето учество на Јавниот повик да 
го пријават со документација, со која ќе го докажат 
следното: •. * 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавните набавки), 

- Економско-финансиски бонитет - оригинален 
или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за 
јавните набавки), 

- Расположива опрема и други физички капаците-
та за реализирање на набавката, ; , , .. 

- Список на квалификувани работници^зашршење 
на занаетчиско-инсгалатерски работи, ; ^ е-

- Договор за заеднички настап или список на про-
изведуваш, 

- Референци, 
- Список на стручен кадар, 
- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-

ветен документ од надлежен орган со кој понудувачот 
ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвид 
дација, како и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност, * ) 

- Документ за регистрација на дејноста. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2, на овој по-
вик; 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт кој во горниот лев агол, тре-
ба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на 
јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака, 
со која би можел да се идентификува понудувачот, 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
с е т а н а , 

- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија Подрачна единиг 
ца Тетово ул. "Беличица" бб - Тетово со назнака за 
Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или 
со предавање во архивата на набавувачот. Огранични-
от повик трае 10 (десет) дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија" и 
во едно друго гласило. 

Увид во тендерската документација е можен секој 
работен ден во просториите на ЈП ССДП на Р. Маке-
донија - Подрачна единица Тетово, - ул. "Беличица" 
бб-Тетово. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во првикот, нема да се раз-
гледуваат. . ^ 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ("Сл. весник на Р Македонија" бр. 26/98) и 
Одлуката број 02-2371/1 од 18.05.2000 година, Коми-
сијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репу-
блика/Македонија подрачна единица Кичево објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА), 

Л ( ВЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот'повик број 2/2000 е ЈП за 

стопанисување со станбен и деловен простор на Р 
Македонија - ПЕ Кичево, улица "11-ти Септември" 
број 105. 

- Предмет на јавниот повик број 2/2000 е при-
бирање на документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на 
набавка за прибирање на понуди за изведба на градеж-
ни и градежно - занаетчиски работи на станбено дело-
вен објект од П+4 на улица "Маршал Тито" број 57 
(нас. X. Карпош") Кичево. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид дејност со седиште во Република Македонија. 

Отворањето на пријавите ќе се Изврши без присус-
тво на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие . з^ » дрдав^џ простор на 



Р Македонија - ПЕ Кичево, има потреба од утврду-
вање на подобност на понудувачи (преквалификаци-
ја) преку документација, кои ќе бидат повикани да 
достават понуди за утврдување на изведувач на 
градежни и градежно - занаетчиски работи и инста-
латерски работи на станбено - деловен објект во 
Кичево на улица "Маршал Тито" број 57 (населба X. 
Карпош). 

Понудувачите своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација со која ќе го докажат 
следното: 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки), 

- Економско-финансиски бонитет - оригинален 
или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за 
јавни набавки); 

- Расположлива опрема и други физички капаци-
тети за реализирање на набавката; 

- Список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-занаетчиски работи; 

- Договор за заеднички настап или список на поди-
зведувачи; 

- Референци; 
- Список на стручен кадар; 
- Доказ - извод од судска евиденција или друг 

соодветен документ од надлежен орган со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во 
процес на ликвидација, како и дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забра-
на на вршење на дејност; 

- Документ за регистрација на дејноста. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој 
повик; 

- Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката "НЕ ОТВОРАЈ", како и 
бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи ника-
ква ознака со која би можел да се идентификува пону-
дувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена. 

- Понудите се доставуваат до набавувачот ЈП за 
стопанисување со станбен и деловен, простор на Р 
Македонија - Подрачна единица Кичево, улица "11-ти 
Септември" број 105, 6250 Кичево, со назнака "ЗА 
комисија за јавни набавки", препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот. Огра-
ничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на 
објавувањето во "Сл. весник на Р Македонија" и во 
едно од јавните гласила. 

Увид во тендерската документација е можен секој 
работен ден во просториите на ЈП за ССДП на РМ - ДЕ 
Кичево, улица "11-ти Септември" број 105 Кичево. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањето содржано во повикот, нема да се 
разгледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.16-21Л52 
I. Предмет на јавното барање: 
1. рачни радио станици, 
2. базни радио станици, 
3. репетитори, 
4. телефакс апарати, 
5. компјутерска опрема, 
6. печатари, 
- по вид и количина дадени во списокот број 1. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за јавни набавки. Набавката е делива по видови сред-
ства. 

Отворањето на понудите ќе се изврши во присус-
тво на понудувачите. 

II. Списокот со количини, технички карактеристи-
ки и опис на опремата може да се подигне во Минис-
терството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, 
соба 711, во работен ден од 10,00 до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена без царина и со посебно искажан ДДВ, 

франко краен корисник, ( 
' 3. Начин и услови на плаќање, 
4. Рок на испорака, 
5. Проспект со технички карактеристики на маке-

донски јазик, 
6. Гарантен рок и постпродажен сервис, 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да ја достави следната 

придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држина на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр. 32/98); 

- извод од регистрација на дејноста; 
- доказ дека понудувачот не е во стечај или во про-

цес на ликвидација, издаден од надлежен орган и 
- доказ дека на понудувачот не му е изречена мер-

ка на безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
ден од надлежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се утврдени согласно член 25, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавни набавки. 

Болувањето на понудите ќе биде извршено на сле-
дниот начин: 

- Цена 40 бода 
- Квалитет на средствата 25 бода 
- Рок на испорака * 20 бода 
- Начин на плаќање 10 бода 
- Постпродажен сервис 5 бода 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата се доставува во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот. Секој понудувач може да достави само 
една понуда. 

2. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите треба на комисијата да 
и предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

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

VII. Рок на доставување на понудите 
- Јавното отворање на понудите во присуство на 

понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес-

» наесеттиот ден, сметајќи го и денот кога е објавен по-
викот во "Службен весник на Република Македонија", 
Во случај да шеснаесеттиот ден е неработен ден (сабо-
та, недела или празничен ден), тогаш јавното отвора-
ње ќе се изврши наредниот работен ден. 

- Понудата да се достави на адреса "Министерство 
за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Ни-
колов" 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 
доставуваат во затворен плик на кој во горниот лек 
агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно 
отворање. Пликот не смее да содржи никаква ознака 
за која би можел да се идентификува понудувачот. 
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- Во затворениот плик треба да има уште два 
затворени и запечатени плика.' Едниот внатрешен 
плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда" а 
другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и 
носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

- Понудите кои ќе бидат доставени или пристигна-
ти по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледани. 

- Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/28 28 94. 

Комисија за јавни набавки 

3.3. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење на 
дејност (извод од судска евиденција). 

3.4. Извод од судска регистрација. 
3.5. Претставниците на понудувачот треба да до-

стават писмено овластување за учество во отворениот 
повик во согласност со член ,29, став 2, од Законот за 
јавните набавки (непосредно пред отпочнување со 
отворениот повик). 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН НАБАВУВАЧ 

. 4.1. Критериумите" за избореа најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

- Квалитет на производот ...40 поени 
-Цена ...30 поени 
- Начин на плаќање ;....20 поени 
- Техничка способност и досегашно 

искуство на понудувачот . 10 поени 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98). 

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

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
19.06.2000 година (понеделник) во 12,00 часот во 
просториите на ЈП "Маќедонијапат", ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14 - Скопје во салата на о кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според 
барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се 
изработени согласно Законот за јавните набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98) нема да се разгледуваат. 

ЈП "Македонијапат" - Скопје 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните наба-
вки ("Службен весник на РМ" број 26/98), Комисијата 
за јавни набавки при .Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/272 
1. Предмет на јавното барање: 
- Маскирна ткаенина "Лиска" со состав 65% памук 

и 35% ПЕ со ширина од 140 см и тежина од 270 гра-
ма/м2, со утврдена нијанса и шара 15.000 метри. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје вШрбк од 60 дена од склучување на договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предметна понудата, 
- цена,со данок на додадена вредност, 
- рок на испорака, и 
- рок и начин на плаќање, 
- парче мостра на понудениот производ со големи-« 

на 140 х 140 см. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми , 
- висина на цената 50 поени 
-квалитет ».30 поени 
- рок и начин на плаќање 20 поени 
- рокот на испорака 10 поени 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

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

платниот промет во согласност со "Правилникот за 
содржината 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, издадев од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка, на безбед-

иостгзабрана навртеше на дејност, издаден од надле-
ашндгфвшкшх твжсжлс|л ,ѕд лсЗ^т . .. 

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП "МакедониЈапат" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2000 
ЗА НАБАВКА НА ЛЕТНИ ГУМИ, ВНАТРЕШНИ 
И НАДВОРЕШНИ ЗА ЛЕСНИ ВОЗИЛА, ПОЈ1У-

ТОВАРНИ И ТОВАРНИ ВОЗИЛА 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 18/2000 е 

ЈП "Македонијапат" - Скопје, со седиште на ул. "Даме 
Груев" бр. 14 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: летни гуми, внатреш-
ни и надворешни за лесни возила, полутоварни и 
товарни возила по спецификација која може да се 
подигне секој работен ден од 07,00 до 15,00 часот во 
дирекцијата на ЈП "Македонијапат" - Скопје ул. 
"Даме Груев" бр. 14. 

1.3. материјалите кои се предмет на јавната набав-
ка треба да ги задоволуваат стандардите пропишани 
за овој вид на материјали. 

1.4. Материјалите ќе бидат испорачани со динами-
ка која ќе се регулира со договорот за набавка. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно, член 16 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
22. Понудата треба да ги содржи единичните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка која е дадена во Отворениот повик испорачан 
материјал до подружниците на ЈП "Македонијапат", 
"Скопје", "Автопат", "Велес", "Штип" и "Битола''. 

2.4. Во вкупната единечна понудена цена .треба да 
бидат вкалкулиран^ сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до секцијата, царина, 
даноци, давачки за патишта, осигурување и' сите 
останати давачки кои би ја товареле цената. 

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката иди одредени 
делови од истата. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

3.1. Понудувачот треба да достави докази за фина-
нсиската и економската способност согласно член 22 
од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинален 
или заверена копија верна на оригиналот. 

Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки како и други до^азЈЈ-потврда и тоа: 
г, 3,2.Дадр д е ^ ^ е у р Г ^ ч ^ ^ д р п р е л е е ^ л и -
квидација, (извододсудскаевиденрзда). 
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Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот. Секој понудувач може да достави само 
една понуда. 

Преставниците на понудувачите на денот на јавно-
то 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 слу-
чај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабо-
та, недела 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 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. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел, да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два 
затворени 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 
понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или присти-
гнат по истекот на рокот на јавното отворање нема д& 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67.28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 
* Врз основа на член 10 од Законот за јавните 

набавки ("Службен весник на Р. бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Маке-
донија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-16/2000 ; 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ :. ' 
1.1. Набавувачот на отворениот довтобр: 01-

116/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија, со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скоцје и 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на 
понуди за: изработка на геодетска ^подлоги -
изведување на геодетско снимање на,/теренот на 
коридорот каде ќе поминува трасата на пристапниот 
пат за браната МАТКА 2, во размер 1:1000 и 1:1500 со 
сите активности за обележување на трасата на терен, 
според изготвената програма. 

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 Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Предметот на работата - изведување на геоде-

тско снимање на теренот на коридорот каде ќе поми-
нува трасата на пристапниот пат за браната МАТКА 
2, ќе се извршува според изготвената програма која 
претставува тендер документација.. 

2.2. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. 
Електростопанство на Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, 91000 Скопје, нова зграда, .соба 406цеод11;до 
13 часот, при што, треба да приложат уплџшт^ш 

износ од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка 
40100-601-5012 во корист на Ј.П.ЕСМ-Скопје, Ед. 
дан.бр. 4030989128346, депонент на банка - Стопанска 
банка, со назнака за Отворен повик 01-116/2000. Кон-
такт телефон 149-088. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени како и вкупната цена на понудата изразе-
на во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се 
според описот на позициите од дадената програма. Да-
нокот на додадена вредност треба да биде посебно 
искажан. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи роко* за извршу-
вање изработите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

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

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фина-
нсиската и економската способност согласно член 22 
од Законот за јавните набавки. Домашните понудува 
чи треба да приложат документ за бонитет КОЈ го 
издава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за 
јавните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите 
наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните 
набавки (не постари од 6 месеци). 

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техни-
чката способност, согласно член 23 од Законот за 
јавните набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави референца 
листа за досегашни работи од ваков вид. 

4.4.2. Понудувачот треба[ да достави доказ за тех-
ника опременост за изведување на ваков вид работи. 

4 4ГЗ. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровск^опременост за изведување на ваков вид работи. 

4:4'. Претставниците на понудувачите треба да 
дадат* писмено овластување за учество на Отворениот 
повик ,с6ѓласно член 29 став 2 од Законот за Јавните 
набавки. 

4.5. Целата документација која се бара треба да 
биде оригинална или заверени копии верни на ориги-
налот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки). 
5.1. Цена на набавката - 70 бода. 
5.2. Техничка способност согласно точка 4.3. од 

ова барање - 20 бода. 
5.3. Рок за извршување на работите - 5 бода. 
5.4. Начин и услови на плаќање - 5 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

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. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното Отворале;--" 

достават на следна адреса ЈП" ЕЛЕКТРОСТОПА-
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НСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни 
набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден, 
15.06.2000 год. во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до 
утврдениот рок и оние кои не се изработени според 
барањата на Отворениот повик, како и оние кои нема* 
ат целокупна документација која се бара во Отворе-
ниот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
внатрешни работи објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавка 
- кошули 1.800 парчиња за припадниците на прота* 

впожарните единици предвидени во член 4 точка 4 од 
Правилникот за условите за униформата, ознаките на 
униформата и заштитната опрема на работниците во 
територијалните и професионалните противпожарни 
единици ("Службен весник на РМ" бр. 44/94). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 

2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-
себно искажан данокот на додадена вредност и други 
давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
златен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 поени 
- квалитет 30 поени 
- начин на плаќање 25 поени 
- рок на испорака 5 поени 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање, ( 

- понудувачите во согласност со член 54 став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот, 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните 
набавки, преку Писарницата на Министерството за 
внатрешни работи или лично до Комисијата на 
14.06.2000 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат 
понудите, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите, 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката, 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 143-236. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
внатрешни работи објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 22/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавка 
- високи специјални чизми за Полиција - 3.000. 

пара, предвидени во член 4 точка 17 од Уредбата за 
униформата и ознаките на Полицијата во Министе-
рството за внатрешни работи ("Службен весник на 
РМ" бр. 10/2000 и 17/2000 - исправка), 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 

2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-
себно искажан данокот на додадена вредност и други 
Давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 поени 
- квалитет 35 поени 
- начин на плаќање 20 поени 
- рок на испорака 5 поени 
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V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање, 

- понудувачите во согласност со член 54 став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот, . 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со, член 53 од Законот за јавните 
набавки, преку Писарницата на Министерството за 
внатрешни работи или лично до Комисијата на 
14.06.2000 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат 
понудите, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите, 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката, 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат.* , / 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 143-236. 

. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот забавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 ), Ко-
мисијата за јавни набавки на ЈП Електростопанство 
на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-113/00 
ЗА ПРИБОРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ - Скопје, 

Подружница РЕК Осломеј. 
1.1 Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
Ангажирање на дополнителни надворешни извр-

шители за извршување на ремонти активности на 
Јаглениот систем ПЕ-Рудник. 

1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за ј авните набавки. ,,. \ 

2. Потребни работници за ремонтни а^^^фсти: , 
- Бравари - 1о извршители за 10000^^'часов^ 

- Заварувачи (електро/оксиген) - 9 извршители за 
3604^6, десови 

- Електричари - 4 извршители за 2409Дцо,часови 
- Бравари-заварувачи - 3, извршители, за у, 

180б^аб. часови 
- Бравари за ремонтни работи на СРе - 401 - 10 

извршители за 4000 раб. васови 
3. Содржина на понудата. , 
Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
, Понудата треба да ја содржи поединечната цена по 
работен час и вкупната вредност на целата набавка 
(со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки, ако набавката е од странство), на па-
ритет ДДП РЕК Осломеј изразена во ГМ, а ДДВ да 
биде изразен како посебна позиција. 

Понудата треба да то содржи начинот на плаќање. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за технич-

ката способност за извршување на работите. 
Понудите во оригинал со пропратната документа-

ција од странските понудувачи треба да бидат преве-
дени на македонски јазик од овластен преведувач. 

4. Доставување на документација. ^ 1ЈН ' 

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент кој го издава институцијата за платен промет а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од За-
конот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

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 јавните набавки. 

Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. Критериум за избор На најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавните набавки): 

- цена на чинење 40 поени 
- квалитет на извршените работи 30 поени 
- рок на завршување на работите 
со динамика- 20 поени 

- начин на плаќање--——: -10 поени 
6. Начин и рок на доставување на понудата. 
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 ед-

на понуда. 
6.3 Рок на доставувале на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: 
Подружница рек Осломеј е. Осломеј. 
6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

16 јуни 2000 година во 12 часот во ресторанот за опш-
тествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за шините набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 }, Комисија за 
јавни набавки на ЈП Електростопанство на Македони-
ја - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.'07-114/00 
ЗА ЏРИБОРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

; -V' , . ОТВОРАЊЕ 
1.лПбдагесув^ч Ца барањето е ЈП ЕСМ - Скопје, 

Подружница РЕК Осломеј. 
1.1 Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за: ' ' 
ИзгЈЈадба-дислоцирање на 35 КУ и 10 КУ далновод 

со вкупна должина од 2796,4 м. 
1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. Потребни податоци: 
Услуги, градежни работи, бетонирање на 

фундамент за 16 столбни места. 
Номинален напон 35 К\У,армирано бетонски 

столбови комплет со конзоли,, проводник А1/Ре 
3x95/15 мм2. ; 

3. Содржина на понудата. 
Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на 

целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 
3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во 
ГМ, а ДДВ да биде &зра'&н како посебна позиција. 

Понудата треба ла го содржи начинот на[ плаќање. 
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Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за технич-

ката способност за извршување на работите. 
Понудите во оригинал со пропратната документа-

ција од странските понудувачи треба да бидат преве-
дени на македонски јазик од овластен преведувач. 

4. Доставување на документација. 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент кој го издава институцијата за платен промет а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од За-
конот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

. 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 јавните набавки. 

Претставниците на понудувачот треба да дадат 
Писмено овластување за учество на јавниот повик сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавните набавки): 

- цена на чинење 40 поени. 
- квалитет на извршените работи 30 поени 
- рок на завршување на работите 
со динамика 20 поени 

- начин на плаќање 10 поени 

6. Начин и рок на доставување на понудата. 
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 ед-

на 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 доста-

ват на следната адреса: 
Подружница рек Осломеј е. Осломеј. 
6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

22 јуни 2000 година во 12 часот во ресторанот за опш-
тествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.3/2000 
ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА И АУДИО 
ОПРЕМА ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМА НА 

МАКЕДОНСКОТО РАДИО ПРЕКУ САТЕЛИТ 

I. ОПШТИ УСЛОВИ 
Македонската радио-телевизија, бул. "Гоце Дел-

чев" бб, Скопје, има потреба од набавка на компјутер-
ска и аудио опрема за емитување на програма на Ма-
кедонското радио преку сателит и тоа: 
1. Компјутерска опрема 

1.1.) компјутери за изведба на радио програма 
(раб. и рез.) 2 парчиња, 

1.2.) професионална дигитална аудио картичка 
2 парчиња, 

1.3.) компјутери за продукција на програма 
2 парчиња, 

1.4.) професионална дигитална аудио картичка 
2 парчиња, 

1.5.) сервер (со внатрешно архивирање) 
1 парче, 

-алтернатива: Сервер со надворешно 

архивирање 1 парче, 

1.6.) Опрема за мрежа: 
- преспојувач мин 8 порти 1 парче, 
- кабел ЅТР/РТР класа 5 . 200 метри, 
- конектори КЈ-45 ЅТР 20 парчиња, 
- инсталација на мрежа и тестирање. 

2. Радио софтвер • 
2.1.) софтвер за изведба на радио програма 

2 парчиња, 
2.2.) софтвер за продукција на радио програма 

2 парчиња, 
3. Аудио уреди 
3.1 Л дигитален аудио миксер 2 парчиња, 
3.2.) професионални мини-диск снимачи 

4 парчиња, 
3.3.) професионални мини-диск репродуктори 

3 парчиња, 
ЗА.) компакт-диск снимани 2 парчиња, 
3.5.) професионални компакт-диск репродуктори 

3 парчиња, 
3.6Л монитор за звучници 6 парчиња, 
3.7.) телефонски хибриди 2 парчиња, 
3.8.) микрофони 8 парчиња, 
3.9.) сателитски приемник 1 парче. 

Нужните технички перформанси за целата опре-
ма се специфицирани во "тендерската" документација 
на англиски јазик поради егзактност на материјалот, а 
истата може да се добие во Македонското Рад*го кај 
лом. директорот на Техниката, инженер Димац 
Митковски, зграда на Македонското Радио, соба број 
202, тел: 239-249, секој работен ден од 8-12 часот. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

И. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- Техничките карактеристики на опремата да би-

дат специфицирани според тендерската документаци-
ја, 

- За точките 1 и 2 од ОВОЈ ПОВИК, се бара понуда за 
целосно хардверско и софтверско решение со импле-
ментација. Фирмите со Обединета понуда за двете точ-
ки ќе имаат предност, 

- За точка 2 од овој повик, ќе имаат предност пону-
дите со локална подршка (на I или II ниво), 

- За точка 2 од овој повик пожелна е можност за 
адаптирање на софтверот на македонски јазик, 

- За сите аудио уреди од точка 3 од овој повик, ос-
вен упатство за употреба, неопходно е да се испорача 
и упатство за сервисирање, 

- Гарантен период за сите уреди од точка 1,2 и 3 од 
овој повик, треба да изнесува минимум 1 (една) годи-
на, 

- Сервис и сервисна подршка од производителот, 
- Референтна листа, 
- Единечна цена и вкупната вредност на набавката. 

Во цената на понудените стоки од странско потекло, 
задолжително треба да биде внесен и износот на ца-
ринските и други давачки, 

- Начинот и условите на плаќање, 
- Рок на извршување на поединечна испорака од де-

нот на порачката како и рокот на извршување на вкуп-
ната набавка со инсталација на мрежа и тестирање, 

- Рок на важност на понудата. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 

Понудете се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-те-
левизија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака 
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"за Комисија за јавни набавки-Цена Георгиева" во 
рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето 
во последното средство за јавно информирање или со 
предавање на Комисија^ на лице место, на денот и 
часот на јавното отворање на понудите. 

Понудата и другата документација се доставуваат 
во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката " не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можел да се идентификува испраќачот-понуду-
вачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два за-
творени и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со 
финансиска документација и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката доку-
ментација^ носи ознака "документација" и точната 
адреса на испраќачот-понудувачот; 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Понудувачите (домашни) кон понудата задолжи-
телно доставуваат соодветен документ за бонитет од 
носителот на платен промет, како доказ за нивната 
финансиска и економска способност (член 22 од Зако-
нот за јавните набавки). 

Странските понудувачи задолжително доставуваат 
сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустријата, трговијата или 
професионално здружение на земјата во која се наоѓа 
неговото седиште односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција (член 22 од Законот 
за јавните набавки). 

Понудувачите треба да достават доказ (извод од 
судска евиденција), дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација, како и дека со Цравосилна пресуда не 
им е изречена мерка безбедност-забрана за вршење 
дејност. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или копија заверена од страна на 
нотар, со исклучок на изводот од судската регистраци-
ја на дејноста кој може да се достави како копија. 

IV. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Јавното отворале на понудите во присуство на ов-

ластени претставници од понудувачите ќе биде извр-
шено во 10 часот на 20.06.2006 година во просториите 
на Македонската радиотелевизија на 13 кат, соба бр. 
1303. 

Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јав-
ните набавки). 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки) 
- цена на набавката ' 30 поени, 
- квалитет 40 поени, 
- начин и услови на плаќање 20 поени, 
- рокот на^испорака 1 5 поени, 
-гаранција * 5 поени. 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на 
Отворениот повик, нема да бидат разгледувани. 

\ 1 . 
Комисија за јавни набавки. 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот 
забавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за Јавни набавки на Министерство-
то за финансии, обј авува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/00 
ЗА ИСПОРАКА И МОНТАЖА НА КЛИМА УРЕ-
ДИ - СПЛИТ СИСТЕМИ ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-
НАНСИИ, УПРАВАТА ЗА ИМОТНО - ПРАВНИ 
РАБОТИ И ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВТОРОСТЕПЕНА 

УПРАВНА ПОСТАПКА 
1. НАБАВУВАЧ: 
- Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. Даме Груев" бр. 14, Скопје; 
2. ПОНУДУВАЧИ: 
- Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно и странско правно и физичко лице кое е 
регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на 
набавка. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
- Испорака и монтажа на клима уреди-сплит систе-

ми за разладување за потребите на Министерството за 
финансии, Управата за имотно правни работи и Одде-
лението за второстепена управна постапка и тоа: 

3.1 Проектирање, испорака и монтажа на клима 
уреди-сплит системи за разладување; 

3.2 Проектирање на електрична инсталација, испо-
рака и монтажа на електрична опрема за клима уреди. 

- Предметот На набавката е делив. 
4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- детален опис на понудените клима уреди за раз-

ладување (назив на производителот, земја на произг 
водство, технички карактеристики, проспекти и др.); 

- цена на чинеле на проектот за разладување, по-
единечна цена (по клима уред-сплит7систем), и вкупна 
цена за набавката со посебно искажани царински и 
други давачки и со посебно искажан ДДВ, фиксна (не-
променлива се до конечното исполнување на догово-
рот) и искажана во денари; 

- цена на изведувањето на електричната инстала-
ција за клима уредите со посебно искажани цени за 
проектирањето на електричната инсталација и цена 
на електро материјалот кој ќе биде вграден, и вкупна-
та цена за набавката со посебно искажан ДДВ и други 
давачки, фиксна (непроменлива се до конечното ис-
полнување на договорот) и искажана во денари; 

- рок на испорака со монтажа (искажан во денови, 
сметан од денот на потпишување на договорот, однос-
но, уплата на авансот); / 

- начин и рок на плаќање (авансно, при што сог-
ласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки, 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено по извршената испорака 
и монтажа на клима уредите); 

- времетраење на гарантен период (за понудените 
клима уреди;; 

- податоци за постгарантен период (сервис и резер-
вни делови); , 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно, понудите во кои, изнесените подато-
ци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од по-, 
натамошната постапка, односно нема да бидат евалу-
ирани (оценети). 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
5.1 Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
, ќот за содржината на документот за бонитет ("Служ-

бен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-

дација (извод од судски регистар за, поведената пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци); 



Grp. 2424 -Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26марОШ: 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

5.2 Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја дока-
жува техничката способност, а кои треба да бидат 
приложени во ковертот кој носи ознака "Документа-
ција": 

- список на главни испораки на клима уреди - сплит 
системи во претходната година во административни и 
други видови на објекти; 

- список на проектирани и изведени електрични 
инсталации за клима уреди во административни и дру-
ги слични објекти во претходната година; 

- список на вклучени технички лица (име, презиме 
и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за монтирање на клима уредите (дипломи, 
сертификати и др.). 

Горе наведените списоци треба да бидат заверени 
и потпишани од одговорното лице на понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од понатамошната постапка, однос-
но, нема да бидат евалуирани (оценети). 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- Цена — -35 поени 
- Квалитет ——25 поени 
- Рок на испорака - 10 поени 
- Начин и рок на плаќање 15 поени 

, - Времетраење на гарантен период —т— 5 поени 
- Податоци за постгарантен период 5 поени 
- Финансиска и економска способност — 5 поени 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО 
НУДИТЕ: 

Понудите треба да се достават најдоцна до 20 јуш 
2000 година до 12 часот во архивата на Министерство 
то за финансии, а по истекот на наведениот рок, нем; 
да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про 
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на 
бавна. , 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 ој 
Законот за јавните набавки; понудите треба да ги дос 
тават во еден оригинален примерок кој треба да бид< 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице н; 
понудувачот. . v 

Понудите кои не ги содржат сите дрдаЈоџи назна 
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба 
раната придружна документација, ќе се сметаат за не 
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите во согласност со член 52 од Законот з; 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта 
на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предаде 
во архивата на Министерството за финансии на PN 
(најдоцна до 15:30 часот секој работен ден). 

Заинтересираните понудувачи ќе можат од дено* 
на објавувањето на Отворениот повик бр. 4/00, секс 
работен ден од 08:30 до 15:30 часот во Министерство^ 
за финансии во Скопје, Управата за имотно-прави 
работи и Одделението за второстепена управна пос 
тапка, да ги видат работните простории во кои ќе би 
дат монтирани клима уредите. ' • . „ 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на де) 
20 јуни 2000 година во 12:00 часот во просториите н 
Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Гру 
ев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите!, кои ќе присуст 
вуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија 
та за јавни набавки треба да и предадат писмено ов 
ластување од понудувачот. 

Дрполнителни информации на тел. 106-114. 

^гКрмисијаза јавцидабавки 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство-
то за финансии, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/00 
ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И ИНСТАЛИРАЊЕ 
НА ФОТОКОПИРНИ АПАРАТИ И ЛАСЕРСКИ 

ПЕЧАТАЧИ 

1. НАБАВУВАЧ: 
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ: 
Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно и странско правно и физичко лице регис-
трирано за дејноста која е предмет на набавката. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
Набавка, испорака и инсталирање на следната оп-

рема за потребите на Министерството за финансии и 
подрачните единици на Министерството за финансии 
во Републиката: 

Дел 3.1 Фотокопирни апарати 
Вкупна количина — 13 парчиња 
Модели: 
1) основен модел: брзина 15-20 копии во минута, 

A3 - А4 формат, зум, 
дополнителна опрема: автоматски повлекувач на 

оригинали* сортир со 10 касети и постоље. 
количина — — 9 парчиња 
2) основен модел: брзина 30-40 копии во минута, 

A3 - А4 формат, зум, 
дополнителна опрема: автоматски кружен повле-

кувач на оригинали, сортир со 20 касети, дуплекс пос-
толје и друго. 

количина —3 парчиња 
3) основен модел: брзина 50-60 копии во минута, 

A3 - А4 формат, зум, дуплекс постоље и автоматски 
кружен повлекувач на оригинали. , 

дополнителна Опрема: сортир со 20 касети и друго.. 
количина ~ — — — — - — 1 парче 
Дел 3.2 Ласерски печатачи 
- Ласер принтер 600 дпи, 8 ппм, минимум 2 МБ 

РАМ (драјвер за Win 98/NT) 
количина 25 парчиња 
- Предметот на набавката е делив 
Понудувачите можат да достават понуда за пред-

метот на набавката во целост, односно, за двата дела 
или само1 за еден дел од набавката. 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- детален опис на понудената опрема (назив на 

производителот, земја на производство, модел, техни-
чки карактеристики, проспекти и др.); 

- поединечна цена (од парче за фотокопирните 
. апарати и ласерски печатачи) и вкупна цена со посеб-

но искажани царински и други давачки и ДДВ, фиксна 
(непроменлива се до конечното исполнување на дого-
ворот) и искажана во денари; 

За фотокопирните апарати цената да биде искажа-
на посебно за основниот модел и посебно за секој дел 
од дополнителната опрема што се нуди кон основниот 
модел, фиксна. * 

- рок на испорака (искажан во календарски денови 
сметан од денот на склучување на договорот, односно, 
од уплатата на авансот); 

- начин и рок нЈа плаќање (авансно, при што сог-
ласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки 
авансот не може да, биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено); 

- времетраење на гарантниот период (за понудена-
та опрема); 

- податоци за постгарантниот период (сервис и ре-
зервни делови); 

, г , 
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Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно, понудите во кои изнесените подато-
ци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бид&т исклучени од по-
натамошната постапка, односно нема да бидат евалу-
ирани (оценети). 

5. ТЕХНИЧКА. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
5.1 Џридружната документација која цонудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Документ за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 
22 од Законот за јавните набавки; 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка безбедност - забрана на вршење на дејност 

Ѕзвод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
сновен суд - Оддел за прекршоци); 

Сите документу кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

5.2 Документи со кои понудувачот, согласно со член 
23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува 

. техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака "документација": 

- список на главни испораки на бараната опрема во 
последните 3 (три) години со количините на испорача-
ната опрема и примачите; 

- список на вклучени технички лица (име, презиме 
и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, сертифи-
кати и ел.); 

Горе наведените списоци треба да бидат заверени 
и потпишани од одговорното лице на понудувачот. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- Цена — 30 поени 
- Квалитет т — 30 поени 
- Рок на испорака ——10 поени 
г Начин и рок на плаќање -—10 поени 
- Времетраење на гарантен период 10 поени 
- Финансиска и економска способност -—10 поени 
7. РОК И НАЧН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ: 
Понудите треба да се достават најдоцна до 21 јуни 

2000 година до 12 часот во архивата на Министерство-
то за финансии* а по истекот на наведениот рок, нема 
да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бџдат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги одржат сите податоци назначе-
ни во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна Документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавеа, можат да се достават преку пошта, и 
истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот 
на јавното отворање на понудите, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 
часот секој работен ден) или понудите да се предадат 
на Комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-

доцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на 
понудите. 

Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнуваат, од денот на објавувањето на 
Отворениов повик бр. 1/00, секој работен ден од 08:00-
15:30 часот во архивата на Министерството за финан-
сии во Скопје. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21 јуни 2000 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14, Скопје), И кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуст-
вуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи објавува 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ЈПОВИК БР. 11/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
* 1. Набавувач: Министерството за внатрешни рабо-
ти на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
91000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Униформа и делови од 
униформа за припадниците на Криминалистичка тех-
ника - 270 комплета и тоа: панталони, џемпер, ветров-
ка, капа зимска, кожни ракавици, ремен, кратка винд-
јакна, панталони - летни, маица со кратки ракави, ка-
па летна (голф), одело за заштита од дожд, гумени 
чизми, заштитен шлем, маркирно елече, работен ман-
тил, работен комбинизон, заштитни ракавици, зашти-
тни очила (со опис и технички карактеристики кои 
можат да се добијат на телефон 112-141). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согла-
сност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

6. Набавката е делива. 

II.. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена со посебно искажан 

данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата и вкупен превоз до набавувачот. 

3.Начи наплаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23,24 и 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ. 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот .за содржината 
на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во 

г оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 

на ликвидација, издадена од судовите. 
3: Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 

на дејност. 
вик4. Писмено овластување за учество на јавниот по-

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет 40 поени . 
- цена 30 поени 
- начин на плаќање 15 поени 
- рок на испорака 15 поени 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавер 
повик во последното средство за јавно информирање. 



- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок КОЈ треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понуду-
вачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни ' 
работи, или лично доѓКомисијата на 14.06;2000 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни рабо-
ти објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 31/2000 
За прибирање на документација за претходно ут-

врдување на подобност на понудувачите (претквали-
фикација), без јавно отворање. 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на ограничен јавен повик е Министе-

рството за внатрешни работи на Република Македо-
нија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик број 
31/2000 е прибирање документација за претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите како можни 
носители на набавка на патнички моторни возила тип 
"ХЕЏБЕК" -14 возила и "СЕДАН" - 8 возила со след-
ниве карактеристики: 5 врати, до 1400 см\ бензиски 
мотор и 1 џип ТОЈ до 2500 см3 за потребите на Минис-
терството за внатрешни работи. 

3. Повикот е јавен, отворени анонимен, а право на 
учество и&аат сите домашни правни или физички 
лица кои вршат соодветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува во согла-
сност со член 33 од Законот за јавните набавки. 

5. Набавката е делива. I 

11. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки н4 Министерството 

за внатрешни работи има потреба одтфет&одно утвр-
дување на подобност на понудувачите (преквалифи-
кација), преку документација врз основа на,која ќе се 
оцени способноста на понудувачите за извршување на 
предметот на набавката и од кои ќе се побара доста-
вување на/шнуда. 

2. Понудувачите кои се бават со соодветна стопан-
ска дејност, своето учество на јавниот повик можат да 
го пријават за извршување на предметот на набавката 
врз основа на оценка дали тие имаат потребен технич-
ко-технолошки бонитет, економско-финансиски бони-
тет, расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката, менаџерска способност, 
искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда 
со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење 
на деЈНост и дали има документ за регистрација. 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој 

повик ги доставуваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет; 
- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ за расположива опрема и друга физич-

ки капацитети потребни за реализација на набавката; 
- документ за менаџерски способност; 
- документ за досегашно искуство (референтна 

листа) и стручен кадар за извршување на набавката; 
- докумет дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност; 

- документ за регистрација на дејноста; 
- документ дека не е под стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" 
и во едно од средствата за јавно информирање. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот -
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-
кедонија, ул. "Димче Мирчев" бб - Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според бараната содржина во повикот нема да се 
разгледува. 

Комисија за јавни набавки 
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2065. Одлука за давање на користење-концеси-
ја на дивечот во ловиштата во Република 
Македонија...: 2399 

2066. Одлука за давање на користење-концеси-
ја на дивечот во ловиштата во Република 
Македонија :...„ 2399 

2067. Одлука за давање на користење-концеси-
ја на дивечот во ловиштата во Република 
Македонија 2399 

2068. Одлука за давање на користење-концеси-
ја на дивечот во ловиштата во Република 
Македонија 2399 

2069. Одлука за давање на користење-концеси-
ја на дивечот во ловиштето "Цер" 2400 

2070. Одлука за изменување на Одлуката за 
џх^ослободување од плаѓање радиодифузна 
;1Такса на корисници на радио и ТВ 

лриемници од подрачја кои немаат 
Јр^рЕитетен радиотелевизиски сигнал 2400 

2071. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување на висина на надоместокот 
за ЛЕНДИНГ и АТС услуги.. 2400 

2072. Одлука за доделување концесија за 
вршење радиодифузна дејност..;.....; 2400 

Меѓународни договори 

18. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Обединетото Кралство на 

* Велика Британија и Северна Ирска, за 
соработка во областите ' образование, 
наука и култура,: 1-4 


