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2783, 
Врз основа на член И, став 1 точка 2 од Законот за 

јавните претпријатија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19.09.2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИС-
ТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за преобразба на Јавното претприја-
тие за производство, пренесување и дистрибуција на 
електрична енергија "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје во акционерско друштво во државна 
сопственост, УО бр. 02-2806/18/3 од 30.05.2000 година, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претприја-
тие "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на 
седницата одржана на 30.05.2000 година. 

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

Бр. 23-2909/1 Претседател на Владата 
19 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
36. 

Врз основа на член 4 став 2, член 19 став 2 од Зако-
нот за јавните претпријатија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 38/96 и 9/97) и член 28 став 1 
алинеја 2 од Статутот на ЈП "Електростопанство на 
Македонија" - Скопје, Управниот одбор на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата 
одржана на 30.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ВО АКЦИО-
НЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Постојното Јавно претпријатие за производство, 

пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
"Електростопанство на Македонија" - Скопје, регист-
рирано кај Основниот суд СкопЈе I - Скопје Трег. 
1363/97 од 08.08.1997 година се преобразува во Ак-
ционерско друштво во државна сопственост. 

Член 2 
Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 

во правниот промет под фирма: Акционерско друшт-
во за производство, пренесување и дистрибуција на 
електрична енергија "Електростопанство на Македо-
нија", во државна сопственост, Скопје (во натамош-
ниот текст: Друштво). 

Скратена ознака на фирмата во правниот промет 
е: АД "Електростопанство на Македонија", Скопје. 

Во правниот промет со странство фирмата на 
Друштвото гласи: Electric Power Company of Macedonia 
for Power Generation, Transmission and Distribution, stock 
exchange company - Skopje. 

Скратена ознака на фирмата е: "Electric Power 
Company of Macedonia", stock exchange company - Skopje. 

Друштвото има ознака која гласи: "ЕСМ". 
Подружниците, како делови на Друштвото, ќе ра-

ботат и ќе учествуваат во правниот промет под фир-
мата на Друштвото. 

ЧленЗ 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. "11 

Октомври" бр. 9. 
Член 4 

Во рамките на предметот на работењето, Друшт-
вото ќе ги врши дејностите регистрирани во Основни-
от суд Скопје I во Скопје, и тоа: 

40.10 Производство и дистрибуција на 
електрична енергија 

40.10/1 Производство на хидроелектрична 
енергија 

40.10/2 Производство на термослектрична 
енергија 

40.10/3 Производство на друг вид енергија 
40.10/4 Пренос на електрична енергија 

Транзит на електрична енергија 
Трговија со електрична енергија 

40.10/5 Дистрибуција на електрична 
енергија 

64.20 Телекомуникациски услуги 
Мобилни телекомуникациски услуги 

40.20 Производство на гас и дистрибуци-
ја на гасовити горива преку главни-
те цевки 

40.30 Снабдување со пареа и топла вода 
41.00 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода за пиење и прехран-
бена вода 

02.01 Одгледување, користење и зашти-
та на шуми 

05.01 * Улов на риба 
14.50 . v Вадење на други руди и камен, нес-

помнати на друго место 
23.20 Производство на нафтени деривати 
27.51 Леење на железо 
28.11 Прокзводство на метални конст-

рукции и делови на конструкции 
28.62 Производство на алати 
28.75 Производство на други фабрикува-

ни метални производи, неспомнати 
на друго место 

29.52 Производство на машини за рудни-
ци, каменоломи и градежништво 

31.20 Производство на опрема за дистру-
буција на електрична енергија и 
контролна опрема 

45.12 Пробно дупчење и сондирање 
45.21/2 Изградба на објекти на нискоградба 

45.22 Подигање и монтажа на покриени 
конструкции 

45.31 Поставување електрични 
инсталации и прибор 

50.20 Одржување и поправка на моторни 
возила 

51.21 Трговија на големо со житарица 
семе и добиточна храна 

51.42/2 Трговија на големо со обувки 
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51.43 

51.47 

52.12 

52.45 

52.72/1 

52.72/2 

55.11 
60.21 

60.24 

63.11 
63.40 

72.30 
73.10/1 

74.20/2 
74.20/3 
74.20/4 

Трговија на големо со електрични 
апарати за домаќинствата и радио 
и телевизиски уреди 
Трговија на големо со друга, стока 
за домаќинствата 
Друга трговија на мало во продав-
ници со мешовита стока 
Трговија на мало со апарати за до-
маќинствата, радио и телевизиски 
уреди 
Поправка на електрични апарати 
за домаќинството 
Поправка на радио и тв апарати, 
телефонски апарати и уреди 
Хотели и мотели сб ресторан 
превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски 
Превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај 
Претовар на товар 
Активности на други посредници 
во сообраќајот 
Обработка на податоци 
Истражување и експериментален 
разбој во 'природните науки 
Проектирање 
Инженеринг 
Премер на земјиште 

Член 5 
Основната главница на Друштвото е имотот на 

Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
диструбиција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија":-Скопје. 

Член 6 
Органи на Друштвото се: 
- управен одбор, 
- генерален директор, 
- заменик на генералниот директор, и 
- надзорен одбор. 

Член 7 
Со Друштвото управува Управен одбор од трина-

есет члена, од кои Владата на Република Македонија 
именува 9 члена, а 4 члена се од редот на вработените. 

Членовите на Управниот одбор ги именува Влада-
та на Република Македонија со својот акт. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор е 4 
години. 

Член 8 
Со работата на Друштвото раководи генерален 

директор што го именува, односно разрешува Владата 
на Република Македонија со свој акт. 

Во Друштвото има заменик на генералниот дирек-
тор што го именува, односно разрешува Владата на 
Република Македонија со свој акт. 

Генералниот директор и заменикот на генерални-
от директор се именуваат со мандат од 4 години. 

Член 9 
За генерален директор на Друштвото се именува 

д-р Горан Рафајловски, дипломиран електроинженер. 
За заменик на генералниот директор на Друштво-

то се именува Рецеп Усеини, дипломиран електроин-
женер. 

Член 10 
Надзорниот одбор се состои од 5 члена кои ги име-

нува Владата на Република Македонија со свој акт. 
Член 11 

До конституирањето на Друштвото, постојните 
органи на Јавното претпријатие за производство, пре-
несување и дистрибуција на електрична енергија 
"Електростопанство на Македонија" - Скопје ќе ги 
вршат работите на Друштвото. 

До конституирањето на Друштвото, ќе се приме-
нуваат одредбите на Статутот и општите акти на Јав-
ното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје кои не се во спротив-
ност со оваа одлука. 

Член 12 
Со статутот на Друштвото поблиску ќе се уредат 

фирмата и седиштето; предметот на работењето на 
Друштвото, износот на основната главнина, номинал-
ниот износ на акциите, бројот на акциите од секој но-
минален износ, во случај на издавање на повеќе 
видови и родови на акции и видовите и родовите на 
акциите, како и бројот на акциите кои биле издадени 
во роодветен вид и род, бројот на членовите на орга-
нот на управување и на надзорниот одбор како и дру-
ги прашања од значење за Друштвото. 

Статутот на Друштвото ќе се донесе во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 13 
Средствата, правата, обврските и работниците на 

Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје, со денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука ги презема Друштвото. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по добивањето соглас-
ност од Владата на Република Македон^. 

УО бр. 02-2806/18/3 
30 мај 2000 година Претседател, 

Скопје дипл.ел.инж. Лазар Поп Лазаров, с.р. 

37. 
Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП "Елект-

ростопанство на Македонија "-Скопје, Управниот одб-
ор на седницата одржана на 29. 02.2000 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ТЕХНОЛО-
ШКА ПАРЕА ВО ПОДРУЖНИЦА "ЕНЕРГЕТИКА"-

СКОПЈЕ 

1. Цената на технолошка пареа што ја произведува 
Подружница "Енергетика"-Скопје во состав на ЈП 
"Електростопанство на Македонија "-Скопје се опре-
делува на 1.200,50 денари по тон. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

УО бр. 02-960/15/9 
29 февруари 2000 година Претседател, 

Скопје дипл.ел.инж. Лазар Поп Лазаров, с.р. 

38. 
Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП "Елект-

ростопанство на Македонија "-Скопје, Управниот одб-
ор на седницата одржана на 29. 02.2000 година, донесе 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВ-
НИКОТ ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

Во Ценовникот за испорака на топлинска енергија 
("Сл. весник на РМ" бр. 51/97 и 26/99) се вршат след-
ните измени и дополнувања: 

Точката 2 од Ценовникот се менува и гласи: 
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Точката 3 од Ценовникот се менува и гласи: 

Овој ценовник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

УО бр. 02-960/15/8 
29 февруари 2000 година Претседател, 

Скопје дипл.ел.инж. Лазар Поп Лазаров, с.р. 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, заведен е спор за 

утврдување на право на сопственост на куќа, по тужба 
на тужителите Стојановска Љубица од с.Јурумлери, 
Скопје, Стојановски Благоја, Стојановски Раде, Стоја-
новски Велче и Даница Крстева сите од Скопје, и Лен-
че Сокич Таса Југович и Вера Вулама сите од Канада, 
преку полномошникот адвокатот Владимир Стефано-
вски од Скопје, против тужената Алиева ЕЈрета со не-
позната адреса на живеење. 

На тужената и се поставува привремен застапник и 
тоа адвокатот Бранко Костовски, бул."Јане Сатан-
ски" бр. 22/1, Скопје, кој ќе ја застапува тужената се 
додека таа или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот, или додека ЦСР не го извести судот дека 
на тужената и поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, X. П.бр. 
1138/00. (38006) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасевска како 
претседател на советот постапувајќи во правната ра-
бота за развод на брак, по тужба на тужителката Де-
мир Имирзат сега во Италија, застапувана преку пол-
номошникот адвокатот Жарко Митиќ од Скопје, про-
тив тужениот Демир Решат сега во Италија со непоз-
ната адреса на живеење. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
и тоа адвокатот Венцислав Крчински ул."Рајко Жин-
зифов" бр. 49 а, Скопје, кој ќе го застапува тужениот 
додека тој или негов полномошник не се појават пред 
судот, или додека ЦСР не го извести судот дека на ту-
жениот му поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П.бр. 
1886/00. (38001) 

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

за развод на брак, по тужба на тужителот Незири 
Валдет од Гостивар, против тужената Асани Ејрета од 
Гостивар, сега со непозната адреса во Швајцарија. 

На тужената и се определува привремен застапник 
и тоа Алији Елјеса стручен соработник при Основни-
от суд во Гостивар, КОЈ ќе ја застапува во текот на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 649/2000. 
(37854) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води постапка за физичка делба 

по предлог на предлагачот Наиповски Диљавер од Ку-

маново, ул."Димитрије Туцовиќ" бр. 17, против Зија 
Зулифовиски од Куманово, ул."Димитрија Туцовиќ" 
бр. 17, на привремена работа во Швајцарија, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот да се јави во судот, да достави точна 
адреса или да назначи свој полномошник. Во спротив-
но, судот ќе му постави привремен старател и тоа Сне-
жана Манева стручен соработник при Основниот суд 
во Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, ВПП.бр.47/2000. 
(37855) 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш во тек е постапка 

за развод на брак по тужба на тужителката Стојанка 
Коцева од Радовиш, против тужениот Ладо Лазар Ко-
цев со непозната адреса во Скопје. Вредност на спор-
от 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот или да ја достави точната адреса на живеење. 
Во спротивно, судот му го поставува привремениот за-
стапник Лимонка Долдурова стручен соработник при 
овој суд, која ќе го застапува тужениот во постапката. 

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 207/2000. 
(37470) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 16175/99, на регистарска влошка бр. 
020278937-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за шпедиција, производство, пос-
редување, трговија и услуги на големо и мало ДВА 
БРАТА Кул ал и Шаип ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул."Јужноморавски бригади" бр. 61-а, Скопје. 

Содружници: Шаип Асим со стан на ул. "Јужномо-
равски бригади" бр. 61-а од Скопје. 

Кулал Асим со стан на ул. "Хехлштрасе" 303, Бу-
ххалтерберг, 8004 Цирих - Швајцарија. 

Дејности: 01.21, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 
01.42, 05.02,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32, 15.33, 
15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,15.62,15.71,15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 
17.14,17.15,17.16,17.17,17.21,17.22,17.23,17.24,17.25, 
17.30,17.40,17.40/1,17.40/2,17.54,17.54/1,17.54/2,17.60, 
17.71,17.72,18.10,18.21,18.22,18.23,18.24,18.30,19,10, 
19.20, 19.30, 20.10/20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 24.30, 25.13, 25.21, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30; 26.40,26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51,11, 511З, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51,23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10,- 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.40, 74:82,74.83, 74.84, 92.34, 93.04, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, консигнациона продажба, посредување и заста-
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пување во меѓународниот промет, малограничен про-
мет со соседните земји Бугарија, Грција, СР Југосла-
вија и Албанија, меѓународен транспорт на стоки и ус-
луги, посредување во областа на туризмот (угостител-
ство), меѓународна шпедиција и транспорт на патници 
и стока, услуги во меѓународен транспорт на стоки и 
патници, превоз на стоки и патници во меѓународен 
патен сообраќај, комисиона продажба. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување Шаип Асим упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16175/99. (20966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11394/99, на регистарска влошка бр. 
020279447-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Авто такси АБ - КОС ТП Костади-
новски Слободан Љубомир, ул. "Мите Богоевски" бр. 
4/1, Скопје. 

Основање на Авто такси АБ - КОС ТП Костади-
новски Слободан Љубомир, ул. "Мите Богоевски" бр. 
4/1, Скопје. 

Основач е Костадиновски Љубомир од Скопје, ул. 
"Мите Богоевски" бр. 4/1. 

Дејности: 60.22,60.23,60.24. 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целокупниот свој имот и средства. 
Управител е Костадиновски Љубомир - управител 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11394/99. (20967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7427/99, на регистарска влошка бр. 
02023983?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Авто такси ЛИНА ТП Славески 
Југослав Благојче, ул. "Крсто Раковски" бр. 14, Скоп-
је. 

Дејности: 60.22,60.23,60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
локупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Славески Благој-
че управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7427/99. (20968) 

Дејности: 60.22,60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара лично со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Михајле Славко 

Димитриески - управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12786/99. (20970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15214/99, на регистарска влошка бр. 
020268977-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
на Трговец поединец Селвер Демир Муртези Авто 
такси ФАТОН ТП, ул. "Финска 15" бр. 39, Скопје. 

Основач Селвер Муртези со стан на ул. "Финска 
15" бр. 39, Скопје. 

Дејности: 60.21,60.22,60.23,60.24. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување Селвер Муртези 

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

15214/99. (20972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14518/99, на регистарска влошка бр. 
020314377-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Авто такси КАНЗУР ТП Ќанзуров 
Алексо Коле, ул. "Локов" бр. 5/1-13. 

Дејности: 60.22,60.23,60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешнотр-

говскиот промет е Канзуров Коле - управител со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14518/99. (20969) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2026/2000, на регистарска влошка бр. 
020281017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
на ДООЕЛ на Друштвото за произѕодство, трговија и 
услуги МЕСО-ТРЕИД, Сања ДООЕЛ увоз-извоз, 
Скопје, бул. "Војводина" бб, Скопје. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги МЕСО-ТРЕИД, Сања ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, 
бул. "Војводина" бб, Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 05.02,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 
15.41,15.42,15;43,15.51,15.52,15.61,15.62,15.71,15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.91, 15,92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.21, 70.31, 74.82, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со ^прехранбени производи, застапување на странски 
фирми, реекспорт, консигнациона продажба, малогра-
ничен промет со соседните земји: Грција, Албанија, 
СР Југославија и Бугарија. 

Овластување: Друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица Друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Управител: Сања Колеска, управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2026/2000. (20973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12786/99, на регистарска влошка бр. 
020314367-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТИ Михајло Славко Димитриески авто 
такси МИШЕ ТП ул. "Методија Митевски" бр. 12/2/2, 
Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 833/2000, на регистарска влошка бр: 
020261617-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец Авто-такси КАНИ 
ТРЕЈД ТП Кирче Петар Тасев, ул. "Шидска" бр. 26/3-
10, Скопје. 

Основач: Кирче Тасев од Скопје. 
Дејност: 60.22 - такси превоз. 
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Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

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

833/2000. (20974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1896/2000, на регистарска влошка бр. 
020268947-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП ШАКИ - превоз на патници со ав-
тобус линиски Шакир Јусуф шаќировски, ул. "Вашин-
гтонска" бр. 85, Скопје. 

Единствен содружник и управител е Шаќир Шаќи-
ровски од Скопје, со адреса на живеење: ул. "Вашин-
гтонска" бр. 85. 

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски, 60.23 - превоз на патници во дру-
гиот друмски сообраќај, слободен. 

Трговецот поединец во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските во прав-
ниот промет со трети лица одговара лично со целиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1896/2000. (20975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14159/99, на регистарска влошка бр. 
020256227-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
на ТП КИС 2000 - сендвичара СтоЈчева Никола Суза-
на, ул. "Маршал Тито" бр. 8, Демир Капија. 

Дејности: 55.30/2 - услуги на други угостителски 
објекти. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Стојчева Сузана - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14159/99. (20976) 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој на музичката култура и едукација 
на младите до 18 години, организирање настава и обу-
ка за сите видови музички инструменти, набавка на 
потребната музичка опрема за изведување на настава-
та, учество во преговори со владини и невладини ин-
ституции и меѓународни организации како и учество 
на семинари заради стручно усовршување. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2219/2000, на регистарска влошка бр. 
020316487-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на Трговец поединец ПАЛМА бурег-
џија ТП Демири Хабил Изет, ул. "Војдан Чернодрин-
ски" бр. 29, Скопје. 

Назив: Трговец поединец ПАЛМА бурегџија ТП 
Демири Хабил Изет. 

Седиште: ул. "Војдан Чернодрински" бр. 29, Скоп-
Је" Дејности: 15.81/1,15.81/2,52.24,52.27,52.25. 

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица ТП одговара лично со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување е Демири Изет од 
Скопје управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2219/2000. (20977) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1087/2000 од 13.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
862 Здружението на граѓани за едукација и развој на 
музичката култура "РОНДО" Скопје, со седиште во 
Скопје на ул."И.Ј1.Рибар" бр. 147, влез 1, стан 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Самарџиски Горан од Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1094/2000 од 06.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
855 Македонско национално здружение за остеопоро-
за со скратено име "МНЗО" Скопје, со седиште во 
Скопје на ул."Водњанска" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател асс.др.Снежана Марковиќ Те-
мелова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на усогласување на програмските активнос-
ти во областа на борбата против остеопрозата во РМ, 
да се грижи за развивање и унапредување на степенот 
на едукација на лекарите кои работат со проблемати-
ката и остеопорозата, организира семинари, предава-
ња по активи на жени, учествува со статии на своите 
членови во дневни весници и неделни гласила, ги 
претставува и усогласува посебните, заедничките и 
општите интереси на членовите на здружението како 
и се грижи за обезбедување на потребните услови за 
нормална работа на здружението. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 06.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37965) 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 

1084/2000 од 07.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
857 Здружението на 1раѓани Одбојкарски клуб "СТУ-
ДЕНТ ЈУНИОР" Скопје, со скратено име СК "СТУ-
ДЕНТ ЈУНИОР" СкопЈе, со седиште во Скопје на ул. 
"Пиринска" бб, барака 7. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Коста Костовски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на создавање услови за што поголем опфат 
на граѓаните, а осбено пионерите, училишната и сту-
дентската младина за занимавање со одбојкарскиот 
спорт, да создава услови и работи за подигнување на 
квалитетна одбојка и постигнување да врши спортски 
резултати, со што ќе се афирмира клубот, градот Ско-
пје, Република Македонија и пошироко, како и актив-
но да учествува во спроведување на политиката и од-
бојкарскиот спорт и вкупниот спорт на ниво на град 
Скопје и Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 07.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37966)/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр, 
1091/2000 од 11.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
858 Здружението на граѓани Центар за поддршка на 
граѓанското општество "СКОПЈЕ" со скратено име 
ЦПГО "СКОПЈЕ" Скопје, со седиште во Скопје на 
ул."Букурешт" бр. 51. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател г-дин Главинац Епаминонда 
од Скопје. , , ' 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промоција и развој на граѓанското опште-
ство и дијалог, залагање за владеење на правото и 
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заштита на правата на човекот и граѓанинот, развива-
ње на меѓуетничка комуникација и толеранција, подд-
ршка на развојот на невладиниот сектор, поттикнува-
ње и подршка на регионална комуникација и соработ-
ка на невладините организации на Балканот и поши-
роко како и залагање во достапност до информациите 
и слобода на медиумите. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 11.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1098/2000 од 11,09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
859 Национален Демократски форум со скратено име 
НДФ Скопје, со седиште во Скопје на ул." Маршал Ти-
то" бр. 51/2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Јанкилоска Гордана од Ско-
пје. 

Работата-и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на афирмација на Р. Македонија како модер-
на, правна, демократска и социјална држава, поддрш-
ка и развој на младите лидери во Р.Македонија, развој 
на научна и едукативна соработка со другите органи-
зации, организирање семинари, средби, тренинг, кур-
севи со едукативен карактер како и духовна и интег 
лектуална надградба на младиот човек. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 11.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37970) 

во сферата на уметноста, културниот живот и култу-
рата воопшто, опфаќање на театар (балет, драма), ви-
део, музика, ликовна уметност и литература, соработ-
ка со независни уметници и размена на искуства во об-
ласта на културата од другите земји во Европа и по-
широко, организирање на културни манифестации, се-
минари и презентации на Македонската култура во 
Европа и пошироко, како и соработка со сродни здру-
женија од земјата, Европа и пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 28.06.2000 
година. 

Од Основниот суд, Скопје I - Скопје. (37972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1079/2000 од 07.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
856 Здружение на - увозници извозници и преработу-
вачи на кафе "МАК - КАФЕ" Скопје, со скратено име 
Здружение "МАК - КАФЕ" Скопје, со седиште во 
Скопје на ул."Македонија 19" бр. 10. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Перса Бошковска. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување и усогласување на своите ин-
тереси и цели во областа на производството, прерабо-
тувачката, дистрибуцијата и потрошувачката на кафе, 
посебно на специјални видови на кафе, вршење едука-
ција и запознавање на пазарот со нови видови на кафе, 
организирање и покренување хуманитарни акции за 
помош на населението на териториите на неразвиени-
те општини, како и загрозеното население вон татко-
вината, активна соработка со други, исти или сродни 
здруженија во земјата и странство, притоа вршејќи 
меѓусебна размена, организирање на едукативни пре-
давања од областа на здружувањето, одржување семи-
нари, курсеви и слично како и консултативна соработ-
ка со надлежните државни органи, консултантска со-
работка со инспекциските служби. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 07.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37971) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1067/2000 од 28.06.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
819 Здружение заразвивање на уметноста и културна-
та соработка "АРТ - МЕДИА" Скопје, со седиште во 
СкопЈе на Кеј "Димитар Влахов" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Наташа Поплавска. 

Работата и активностите на здружението ќе се Од-
несуваат на стимулирање и поттикнување на проекти 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1097/2000 од 04.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
851 Здружение на радио такси "ПАНОРАМА" Ско-
пје, со скратено име Здружение "ПАНОРАМА" Ско-
пје, со седиште во СкопЈе на ул.Цветан Димов" бр. 2/2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Петре Богески од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на усогласување на личните со заедничките 
интереси, унапредување на радио системот, унапреду-
вање на такси дејноста со користење на радио систе-
мот, унапредување на такси дејноста со користење на 
радио фреквенцијата, стручно усовршување на члено-
вите на здружението, залагање на членовите на здру-
жението такси превоз го вршат според заедничката 
утврдена тарифа, развивање на соработка со граѓани-
те, граѓанските и правни лица, претпријатија и други 
корисници на такси услугите, соработка со стопанска 
комора, органите на управата и други заинтересирани 
за унапредување на такси превозот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 04.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1081/2000 од 18.07.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
837 Здружение на граѓани за психофизички развој 
"ЕМАНУЕЛ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Ју-
риј Гагарин" бр. 43-2/6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Јовчевска Сузана од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на преземање и развивање на разновидни ак-
тивности со кои се остваруваат и задоволуваат најраз-
лични видови на психофизички цели во областа на 
здравството, спортот, образованието, културата, соци-
јалната заштита и други области, развивање на хума-
нитарната свест и култура кај своите членови, грижа 
за развивање на здравствената, образовната, култур-
ната, хуманитарната дејност во Р.Македонија, да одр-
жува врски со содветни асоцијации во земјата и стран-
ство, одржување предавања, семинари, курсеви, пси-
хофизички вежби, консултации и слично, како и сора-
ботка со граѓаните и организациите од локално до ме-
ѓународно ниво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 18.07.2000 
година. 

, Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1060/2000 од 05.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
853 Здружение на граѓани Боксерски клуб "ЦРНИ-
ЧЕ" Скопје, со скратено име БК "ЦРНИЧЕ" ср.седи-
ште во Скопје на ул."Рилски Конгрес" бр. 22 б. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Горан Атанасовски од Скопје. 
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Рабртата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирана активност за унапредување 
на боксерскиот спорт, стручно усовршување за пот-
тикнување на правилниот психофизички развиток на 
своите членови, организирање на боксерски и: други 
спорски натпревари, активно да учествова во работа-
та на Боксерскиот сојуз на Р.Македонија како и да об-
јавува и други работи за унапредување на боксерсќиот 
спорт во Р. Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37975) 

живеење, организирање на спортски и други видови 
дружења на социјално загрозени деца, како и соработ-
ка со меѓународни хуманитарни организации, асоција-
ции, институции кои имаат исти цели. 

, Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 30.08.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37981) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Јога друштво "ЈОГА КУТИР" -
Скопје со седиште во Скопје со својство на правно ли-
це од 02.06.1994 година, се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Скопје I - Скопје под Рег. 
бр. 574 се запишува здружението на граѓани Јога дру-
штво "ЈОГА КУТИР" Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "11 Октомври" бр. 22, кое го Застапува неговиот 
претседател Владимир Ѓеоргиев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1059/2000 од 03.07.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фрндации го задиша под Рег. бр. 
820 Здружение ца граѓани Боди билдинг - фитнес клуб 
" АНАСТАСИЈА" Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
" Анкарска" бр. 23. , 

Лице кое е овластенр да го застапува здружението 
е неговиот претседател Ѓуроски Бобан од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат На боди билдинг и фитнес активности преку 
систем за телесни вежби на човековата мускулатура 
заради правилна, и здрава изградба на човечкото тело 
и одржување на здравјето на организмот, употреба на 
машините - справите и на телесните вежби за физи-
кална терапија, грижа за здравјето на своите членови, 
организирање и учество на боди билдинг и фитнес 
натпревари во земјата и во странство организирање 
семинари, трибини, предавања и слично собири како и 
соработка со други здруженија и спортски друштва и 
клубови во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 03.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37980) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1093/2000 од 30.08.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го Запиша под Рег. бр. 
850 Сојуз на хуманитарни здруженија на граѓани "СО-
ЛИДАРНОСТ СкопЈе, со скратено име СХЗГ "СО-
ЛИДАРНОСТ", со седиште, во Скопје на ул."Пајко 
Маало" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Сејфула Бектеши. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на полагање на загрозени лица како после-
дица на природни непогоди, болести, воени дејствија, 
помагање ца социјално загрозени граѓани и нивнните 
семејства, помагање на ромите во сите сегменти на 

Се утврдува дека програмата, и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение за електроника, теле-
комуникации, автоматика и информатика на Македо-
нија, со скратено име ЕТАИ, Скопје со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 02.02.1981 годи-
на, се во согласност со Законот за здруженија на гра-
ѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Скопје I - Скопје под Рег. 
бр. 852 се запишува Здружение за електроника, теле-
комуникации, автоматика и информатика нѓа Македо-
нија, со скратено име ЕТАИ, Скопје со седиште во 
Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 14 а, кое го застапува 
неговиот претседател Миле Станковски и генерален 
секретар Славица Настеска. ; 

Барањето за промена на име на друштво за елек-
троника, телекомуникации, автоматика и информати-
ка на Македонија, се уважува. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37976) 
Се утврдува дека програмата и статутот на здру-

жението на граѓани Македонско фармацевтско друш-
тво со седиште во Скопје со својство на правно лице 
од 26.11.1991 година, се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје^ - Скопје под Рег. бр. 
848 се запишува здружението на граѓани Македонско 
фармацевтско друштво, со седиште во Скопје на ул. 
"Вељко Влаховик" бр. 23/6, кое го застапува неговиот 
претседател доц.д-р Сузана Трајковиќ Јолевска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37869) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани АИЕСЕК - Меѓународна органи-
зација за размена на студенти по економија и менаџ-
мент - локален комитет, со скратено име АИЕСЕК -
ЛК - Скопје со седиште во Скопје со својство на прав-
но лице од 24.01.1991 година, се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
834 се запишува здружението на граѓани, АИЕСЕК -
Меѓународна организација за размена на студенти по 
економија и менаџмент - локален комитет, со скрате-
но име АИЕСЕК - ЛК - Скопје, со седиште во Скопје 
на Економскиот факултет - Скопје, ул. "Крсте Мисир-
ков" бб, кое го застапува неговиот претседател Дав-
чев Владимир. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37867) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
ГРег.Зг. бр. 73/2000 од 04.09.2000 година, во решета-
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рот на здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Асоцијацијата за едукација, култура и истражување на 
ромите и синтите од Скопје со седиште во Скопје, на 
ул."Видое Смилевски Бато" бр. 87/2/35, со подрачје на 
работа на градот Скопје како и на други места во Р. 
Македонија и надвор од неа. 

Целите и задачите на асоцијацијата за едукација, 
култура и истражување на ромите и синтеите се: да ја 
истражува, сочува и негува традиционалната култура 
на ромите и синтеите во Р.Македонија, Балканот и по-
широко, да работи едукативно, културно издигање на 
ромите преку организирање на семинари, трибини, ис-
тражувања, округли маси, конференции, курсеви, об-
јавување на едукативни публикации како и други об-
лици на културни активности, да се грижи за еколош-
ката, животната и културна средина, културно и духо-
вно поврзување и соработка на ромите и синтите што 
живеаат во балканските земји и Европа, како и поши-
роко во светот, размена на меѓународни искуства и со-
работка на контакти со асоцијации во Евррпа и во 
светот, со кои имаат заеднички и слични цели, промо-
вирање на истражувачки проекти поврзани со едука-
цијата и културата на ромите во РМ и надвор од неа, 
подобрување на едукацијата, здравствената и социјал-
ната положба кај ромите и синтите, контакти со меѓу-
народни организации и информирање на ромите за 
своите социјални и човекови права во демократското 
општество, организирање на меѓународни и регионал-
ни конференции чија цел е едукативниот и културни-
от развиток на ромите, хуманитарни проекти, за хен-
дикепирани и социјално загрозени роми од Скопје и 
пошироко издавање на шестмесечно списание, да со-
работува со едукативни културни и научни институ-
ции и установи (детски градинки, основни училишта, 
средни училишта, театри и ел.) во земјата и странство 
преку организирање проекти и друг вид Ма активности 
од областа на едукацијата, образованието И истражу-
вања на ромите, покренување иницијатива и давање 
предлози за доделување на општествена признанија, 
одликувања и награди по повод повидни настани и ју-
билеј во градот и пошироко на заслужни осведочени 
активности од полето на едукацијата и културата. 

Со денот на запишувањето во регистарот асоција-
цијата за едукација, култура и истражување на ромоте 
и синтите - Скопје се стекнува еп својство на правно 
лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (36434) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
ГРег.Зг. бр. 261/99 од 18.02.2000 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации се запишува Ка-
рате клуб "СОКУТО" од с.Студеничани - Скопје, со 
седиште во е. Студеничани, Скопје. 

Основните цели и задачи на карате клубот "СО-
КУТО" од с.Студеничани се: поттикнување, Омасову-
вање, развој и унапредување на карате клубот спорт-
от, координирање и усогласување на програмските ак-
тивности на членовите на клубот, води грижа за ква-
литетот на своите членови и нивно перманентно учес-
тво на сите карате натпревари и манифестации, води 
грижа за објектите во кои ја одвива својата основна 
дејност, тренинг, се грижи за унапредување на здрав-
ствената заштита на каратистите, врши и други рабо-
ти кои се дозволени со закон, учествува и организира 
државни и меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер и развива соработка со сите ка-
рате клубови во државата. 

Со денот на запишувањето во регистарот карате 
клубот "СОКУТО" с.Студеничани, Скопје се стекну-
ва со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопј е II - Скопје. (37616) 

Основниот суд во Гевгелија-со решение Зг. бр. 
13/2000 од 25.09.2000 година, во регистарот на, здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Културно 

уметничко друштво "НЕГОРЦИ" од Негорци, со се-
диште на ул. "Ристо Бојмалиев" бр. 78. Иницијатори 
за основање се: 

Јованов Ѓорѓи од Негорци, Василев Ристо од Не-
горци, Ѓорѓиев Ѓорѓе од Негорци, Узунво Венци од 
Негорци, Платански Јован од Негорци. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
лицето Платански Јован од Негорци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (37428) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 31 за 2000 - та година се врши упис 
на основање на здруженија на граѓани со име Органи-
зација на млади жени " ДЕМОС" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се по-
добрување на социјалниот статус на младите жени, ор-
ганизирање на хуманитарни активности меѓу жените, 
остварување на правата на жената, почитување на 
личноста на жената, нејзиниот интегритет и рамно-
правност на половите, унапредување на положбата на 
жената, поголемо работно ангажирање на жената, 
афирмирање на културата на живеење, здружување 
во сојузи на меѓународни здруженија и други цели и 
задачи. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. 
"Пиринска" бр. 38. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на здружението е Христина Јованоска - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (37417) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 14/2000 се запишува основање на зд-
руженија Друштво на Власи "ЈАНКО МИХАЈЛО-
СКИ" - Јанчица од Кичево, со седиште во Кичево. 

Лицата кои се овластени да го застапуваат здруже-
нието Друштво на Власи "ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ" -
Јанчица од Кичево се: Димитриевски Ѓорге претседа-
тел на друштвото и Бајрактареви^ Слободан потпрет-
седател на друштвото. 

Основни цели и задачи на здружението на граѓани 
и фондации Друштво на Власи "ЈАНКО МИХАЈЛО-
СКИ" Јанчица од Кичево се на културен, научнообра-
зовен, социјално хуманитарен и друг начин. 

Друштвото преку , своите членови преку лигата на 
Власите на Македонија и преку соработка со другите 
асоцијации и преку светската лига на Власите ќе го 
негува и унапредува влашкиот јазик, култура, истори-
ја и обичаите на влашкиот етнос, да учествува во оп-
штествениот живот по прашана кои се од витален ин-
терес за заштита на националниот идентитет на вла-
с т е , а кои се загарантирани со Уставот на РМ и 
другите меѓународни стандарди, да покренува 
иницијативи пред научно културните институции на 
РМ за расветлување и осознавање на историјата на 
власите на РМ и пошироко, да го негува и разбива 
заедништвото и добрите маѓунационални односи со 
сите националности кои живеаат на овие простори, ќе 
се залага и за други прашања кои се од заеднички 
интерес на власите од општина Кичево, ќе се 
ангажира да нејзините членови на разни културно 
уметнички манифестации, фестивали и друг вид 
приредби од ваков и сличен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 19.09.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Кичево. (38002) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-

шение на овој суд Ст. бр. 121/2000 од 14.09.2000 година, 
е отворена стечајната постапка над должникот ДПТУ 
"ПОПЕЦО" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, но е 
одлучено да истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 
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Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на Објавувањето на решението во 
" Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (37852) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 132/2000 од 18.09.2000 година, 
е отворена стечајната постапка над должникот ПУУТ 
"ФИЛО - ТЕХНА" увОз-извоз од Струмица, 'но е 
одлучено да истата не се Спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите Можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (37853) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на рвој суд Ст. бр. 97/2000 од 27.09.2000 година, 
е отворена стечајната постапка над должникот ДТ на 
големо и мало "ИВАЛ" јтд Блаже Тодоров и други од 
Радовиш, но е одлучено да истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
" Службен весник на РМ 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (38008) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 135/2000 од 26.09.2000 година, 

е отворена стечајната постапка над должникот 33 
"РИЧАНКА" од с.Рич, ко е одлучено да истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
" Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица (38011) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 127/2000 од 14.09.2000 година, 
е отворена стечајната постапка над должникот ДПУТ 
"ТАЊА" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено да 
истата не се спроведуваа поради немања имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (38012) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 219/00 од 26.09.2000 година, над, 
ТП Благој Ристо Талевски "КРТ" од с.Новаци, дејност 
- трговија, жиро сметка 40300-601-85824 при ЗПП 
Филијала Битола, отвори стечајна прстапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Ј Од Основниот суд во Битола. (38005) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 226/99 од 26.09.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот ПППУ 
"ВЗ - КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз од Струмица, но е 
одлучено да истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради Што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип вб рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
" Службен верник на РМ 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (38009) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 137/2000 од 27.09.2000 година, 
е отворена стечајната постапка над должникот ПППС 
"ВЕНУС" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
" Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
Претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (138010)' 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 218/00 од 26.09.2000 година, над 
ПП "ЕМ т ТИ - ТРЕЈД" од Битола, ул."Ленинрва" бр. 
38 а/1, дејност - услужна, жиро сметка 40300-601-81921 
при ЗИП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, 

но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола. (38013) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој руд II Ст. бр. 80/2000 од 13.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Производно трговско и услужно претпријатие "МАР-
ТИНА" ЦО Скопје, ул."Владимир Назор" бр. 1, и жи-
ро сметка 40100-601-69101, и истата не се спроведува и 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 86/2000 од 13.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за туризам, сообраќај, трговија и услуги 
"ЦАНИ КОМПАНИ" експорт - импорт Фазли 
ДООЕЛ Скопје, ул."108" бр. 13, и жиро сметка 40100-
601-416194, и истата не се спроведува и се заклучува 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 107/2000 од 27.09.2000 го-
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дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за Трговија и услуги "МАКОСТЕВ" 
ДОО Скопје, ул."Никола Русински" бр. 10/2-23, и жи-
ро сметка 40120-601-377581, и регистарска влошка 1-
67200-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува и се,заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38139) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение, на овој суд III Ст. бр. 54/2000 од 29.09.2000 го-
дина, е отворена стечајната постапка над должникот 
Трговско услужно претпријатие "КИНА КОМПА-
НИ" Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр. 179 а, и жиро сметка 
40100-601-375316, при ЗПП Филијала Скопје на регис-
тарска влошка 1-666688-0-0-0 при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучу-
ва. 4 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38079) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 48/00 од 28.09.2000 година, над 
ТП "НО ЛИН А" од Битола, ул." Борис Буџевски" бр. 
9, дејност - трговија, жиро сметка 40300-601-87075 при 
ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (38091) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 220/00 од 28.09.2000 година, над 
ТП "ВЕНЕРА" од Битола, ул."Цар Самоил" бр. 44, 
дејност - трговија, жиро сметка 40300-601-88137 при 
ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (38092) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 136/2000 од 25,09.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП 
"ВАРИЗЕЛОВ - ПРОМЕТ ЈТД" увоз-извоз од Стру-
мица, но е одлучено да истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

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 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (38093) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 38/2000 од 06.07.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот "ТРГОСЕРВИС" 
ЦО Кавадарци, ул."Маршал Тито" бб, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. ^ (38180) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 35/2000 од 06.07.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП "ФЛАЈ ПРОМ" 
увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул."ЈНА" бр. 20, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38181) 

стечајна постапка над должникот УТП "СЕДМИЦА -
7" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул."Димката Габерот" 
бр. 31; но истата не се спроведува поради немање имот 
на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38182) 

Основниот суд. во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 46/2000 од 26.09.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот, ТПТУУ "ИСАН-
ДРА - 93" Александра ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, 
ул."Цветан Димов" бр. 14, но истата Ќе се спроведува 
поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38186) 

Основниот суд во Кавадарци,објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 40/2000 од 26.09.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над ДОЛЖНИКОТ ППП "ПАНО ИМ-
ПЕКС" увоз-извоз ЦО Карадарци, ул." Ѓорѓи Соко-
лев" бр. 20, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38191) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шени^ Ст. бр. 42/2000 од 26.09.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП "ТИНА - 97" за 
текстил и конфекција на Камчева Јован Валентина 
Неготино, ул."Партизанска" бр. 2, но истата не се сп-
роведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38192) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 43/2000 од 21.09.2000 година, се отврра 
стечајна постапка над должникот ТДУИ "ЕЛМА ИН-
ФОРМАТИКА" ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Илинден-
ска" бр. 115/5-12, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот: 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38229) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека Ѕсо ре-
шение Ст. бр. 47/2000 од 21.09.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП "МАРКЕТ" Не-
готино, ул." Маршал Тито" бр. 123, но истата не се сп-
роведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38232) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 44/2000 од 21.09.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ДПТУ "КРИСТАЛ 
ПРОМ" ДООЕЛ Неготино, ул."Никола Петров" бр. 
25 Ј но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38236) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека сс) ре-
шение Ст. бр. 41/2000 од 21.09.2000 година, се.отвора 
стечајна постапка над должникот ПТП "ТОНИ КОМ-
ПАНИ" увоз-извоз Кавадарци, ул."Васил Главинов" 
бр. 22, но истата не се спроведува поради немање имот 
на должникот. « 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38239) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 50/2000 од 26.09.2000 година, се отвора 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр; 45/2000 од 21.09.2000 година,,се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП "ТРЕН, КОМЕ-
РЦ" Неготино Тренчева Тоде Весна, ул. "4-Ти Јули" 
бр. 68, но истата не се спроведува поради немање имот 
на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (38242) 
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ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1498/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "АЛДО" д.о.о. екс-
порт-импорт од Скопје, ул. "Македонска Косовска 
Бригада" бр. 14, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
378552. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје ул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37349) 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (36974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 692/2000 од 06.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "МЕ-
ДИТ - ТРАНС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Бој-
мија" бр. 8/49, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
391584. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје ул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 681/99 од 09.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за маркетинг и комерцијални услуги "МИН-
ЕЛ - ЕЛМИН" д.о.о. од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 
42, Скопје, со жиро сметка 40100-601-95955. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав К а -
ровски од Скопје бул." АСНОМ" бр. 8-3/36. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (36972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 572/2000 од 03.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и инженеринг 
"СИСКОМ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Ив-
ан Козаров" бр. 4, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
63524. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје ул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л:бр. 441/2000 од 15.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ПОЛИ - КОМЕРЦ" ЦО експо-
рт-импорт од Скопје, ул. "Димче Милошевски" бр. 57, 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-296514. 

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Ки-
тановски од Скопје ул."Симче Настевски" бр. 35 б. 

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 најдова 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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1340/99 од 24.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ФИСТ - ,96" д.о.о. од Скопје, 
ДТЦ Мавѓровка, ламела Ц, локал 10, спрат 2, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-394196. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќип-
ровски од Скопје бул."АСНОМ" бр. 8-3/36. 

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. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 826/99 од 28.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за внатрешна и надворешна трговија "БА-
ЦЕ" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Орце Николов 
бр. 155, Скопје, со жиро сметка 40100-601-45447. 

За ликвидатор се определува лицето Марика Ата-
насова од Скопје ул."Бриселска" бр. 15/3-5. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, рбјавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1162/99 од 21.09.2000 година 
е завршена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ТОМАГ" ДОО од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 2-
3/1, Скопје, со жиро сметка 40120-601-351347 од 
29.11.1999 година и претпријатието се брише од регис-
терот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37214) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 411/99 од 07.09.2000 година е 
завршена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало "Л.И.К.- КОМПАНИ" ДОО од Скопје, ул. 
"Народен Фронт" бр. 17/4-15, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-192994 од 11.02.1999 година и се брише од 
регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 516/2000 од 03.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "ВЕ-
КОВ" д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Весел-
ин Маслеша" бр. 52, Куманово, со жиро сметка 40900-
601-46652. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски од Скопје ул.Христо Чернопеец" 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 Р М \ 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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37623) 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
носки од Скопје ул. "АСНОМ" бр. 72/2-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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 667/99 од 07.09.2000 година е 
завршена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за внатрешен и надворешен тровски промет 
на големо и мало "БИЛЈАНА ТАЊА" ДОО од Ско-
пје, ул. "Модес Мусоргски" бр. 21, Скопје, од 
18.05.1999 година и се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37537) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1617/2000 од 23.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие "СКУ-
ПИ - САН" експорт-импорт д.о.о.од Скопје, хотел Са-
рај во Сарај, СкопЈе, со жиро сметка 40120-601-289858. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски од Скопје ул."Христо Чернопеец" 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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 738/99 од 01.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало "КОЉО КО-
МЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ленино-
ва" бр. 50, Скопје, со жиро сметка 40100-601-145308. 

За ликвидатор се определува лицето Калешевски 
Сашо од Скопје ул."Карпошево востание" бр. 8/2-9. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 645/2000 од 05.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и 
доработка со електрични апарати и уреди "ЛИДЕР -
ОСВЕТЛУВАЊЕ" ДОО од Скопје, ул. "Горѓи Крап-
чев" бр. 8/22, Скопје, со жиро сметка 40100-601-309526. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје ул."Народен Фронт" бр. 5/55, тел. 221-307. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1350/99 од 03.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "АЛБЕКО" 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Народен Фронт" 
бр. 31/7, Скопје, со жиро сметка 40100-601-369983. 

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 долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38004) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 651/2000 од 25.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Мешовито претпријатие за производство, промет и ус-
луги "СУ ПЛАН д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Железничка" бр. 35, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-324888. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 684/2000 од 04.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие за внатрешен и надворешен про-
мет "МОНТЕНЕГРО - АГЕНТ" од Скопје, ул. "Жар-
ко Зрењанин" бр. 102, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-63225. 

За ликвидатор се определува лицето Влаховиќ 
Милинко од Скопје ул."Жарко Зрењанин" бр. 102. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават*своите побарувања во рок од 30 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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1392/2000 од 10.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инженеринг и трговија 
"ИВ - ИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Не-
решка" бр. 27 б, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
368117. 

За ликвидатор се определува лицето Блажевски 
Јован од Скопје ул."Нерешка" бр. 27 б. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 633/2000 е отворена ликви-
дациона постапка над должникот Претпријатие за 
превоз, туризам и трговија "КМГ" увоз-извоз ДОО од 
Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 61/1-1-3, Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-360610. 

За ликвидатор се определува лицето Панче Ефти-
мов од Скопје ул."Маршал Тито" бр. 56/1-9, тел.233-
913. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38007) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
на овој суд Л.бр. 45/99 од 15.05.2000 година се распре-
делува имотот на Друштвото за производство, тргови-
ја, угостителство и услуги "ЛАТИНО" ДОО увоз-из-
воз Струмица во вкупна вредност од 3.097.710,00 дена-
ри, а КОЈ се состои од деловен простор кој се наоѓа на 
парцела КП бр. 1678 и тоа: дел од зграда бр. 1 - дело-
вен простор на приземјето во влезот бр. 1 со вкупна 
корисна површина од 87.88 м2, што претставува збир 
од тон делови - удели на содружниците. 

Распределбата се врши според односот на номи-
налните износи на уделите, а помеѓу содружниците: 
Антонијани Катица од Струмица, Самараков Митко 
од Струмица и Вета Слободан од Струмица. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги "ЛАТИ-
НО" ДОО увоз-извоз Струмица на ул."Маршал Тито" 
бб, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар на овој суд. 

Од Основниот суд во Штип. (37850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 951/99 од 27.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, градежништво и 
услуги " ЕУРОМАРКЕТ" Панче и други д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул. "163" бр.11/, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-414254. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода 
Вељковска од Скопје ул."Маршал Тито" бр. 22-3/17. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 738/2000 од 26.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1367/2000 од 31.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на 
големо и мало "ДУБОВА - КОМЕРЦ" ц.о. од 
Куманово, ул. "Ристо Романовски" бр. 20, Скопје, со 
жиро сметка 40900-601-11191. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода 
Велиовска од Скопје ул."Маршал Тито" бр. 22-3/17. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38116) 

Подводно, трговско, угостителско и услужно прет-
пријатие "МИПРОМ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. 
Тоце Делчев" бр. 84, Тетово, со жиро сметка 41500-
601-17793. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово ул."Благоја Тоска" бр. 21. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38121) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1649/2000 од 26.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ПЕГ" п.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 305 б, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-256211. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја од Скопје ул."Благоја Комаров" бр. 23/36. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38044) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1382/2000 од 26.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и туристичко посредување "АДРИАТИК -
КОМЕРЦ", ул. "Тоде Миндол" бр. 93, Куманово, со 
жиро сметка 40900-601-2720. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода 
Вечкова од Скопје ул."Маршал Тито" бр. 22-3/17-

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 445/2000 од 07.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, градежништво, услуги 
и трговија на големо и мало "КУКО" ДОО експорт-
импорт од Скопје, ул. "Карл Либнихт" бр. 8, Скопје, 
со жиро сметка 40110-601-168972. 

За ликвидатор се определува лицето Кукоски 
Дуфе од Скопје ул."Карл Либнихт" бр. 8, тел.531-944. 

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 пос-
ледната објава. 

. Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38110) 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38095) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 

бр. 2223-5-15 лозје од 6 класа на м.в. "Над Село" во по-
вршина од 509м , заведено во ПЛ бр. 245 за КО Врап-
чиште сопственост на Тосуни Џеладина Назми од е. 
Врапчиште за вкупна купопродажна цена од 80.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во Службен весник на Република Македони-
ја", 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 Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Бра-
тство бр. 5- А. (37843) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 25/30 ливада од 6 класа во површина од 1400м2, це-
ла КП бр. 25/37 шума од 7 класа во површина од 
2650м2, цела КП бр. 25/37 нива од 6 класа во површина 
од 2750м2, сите на м.в. "Шапатинец" заведени во ПЛ 
бр. 138 за КО Вруток сопственост на Бошкоски Бори-
слав Бошко од с.Бруток, за вкупна купопродажна це-
на од 180.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во Службен весник на Република Македони-
ја", 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 Зул сликар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Бра-
тство" бр. 5-А. (37845) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1514/2000 од 24.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Поизводно, трговско претпријатие "3 - С" увоз-извоз 
п.о. од Скопје, ул. "Ниџе Планина" бр. 19, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-535710. 

За ликвидатор се определува лицето Мимоза 
Абдула од Скопје ул."Ниџе Планина" бр. 19. 

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 пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 517/2000 од 15.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "АС 
КИТАН" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Томо 

^Стефановски" бр. 14 б, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-328429. 

За ликвидатор се определува лицето Надица 
Младеновска од Скопје ДТЦ Мавровка, ламела Ц, кат 
1, канцеларија 2, тел. 114-144. 

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 примеррка со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се продава земјоделско земјиште во КО Отовица, 
сопственост на Диманов Илија од с.Башино село, Ве-
лес, и тоа: дел со површина 342 м2, култура градина, 3 
бонитетна класа, површина 1719 м2, КП бр. 362, план 
5, скица 15, м.в. "Ограда", и дел површина од 55 м2, од 
култура градина 3 бонитетна класа, во површина од 
4380м2 КП бр. 363/1, план 5, скица 15, м.в. Ограда", 
заведени во ГГЛ бр. 250 за КО Отовица. 

Наведениот имот се продава за цена од 10 ДЕМ по 
м2 во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското зе-
мјиште право на првенство на купување имаат заедни-
чките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр.44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(37839) 

Се разменува земјоделско земјиште во КО Мамутче-
во, сопственост на Ангелов Славе од с.Мамутчево, Ве-
лес, и тоа: култура нива, 5 бонитетна класа, површина 
130 м2, КП бр. З60, план 5, скица 12, м.в. "Село , заве-
дена во ПЛ бр. 141 за КО Мамутчево со земјоделско 
земјиште, култура нива, 4 бонитетна класа, површина 
479 м2,КП бр, 825, план 7, скица 16, м.в."Џуалте , заве-
дени во ПЛ бр. 13 за КО Мамутчево, ^сопственост на 
Филиповски Иван и Јованова Перса од с.Маутчево, 
Велес. 

Вредноста на имотот предмет на размената е 400 
ДЕМ во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското 
земјиште право на првенство на купување имаат заед-



5 "октомври 2000 , СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр.80 - Стр. 4875 

ничките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул." Маршал Тито"бр.44. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (37840) 

Се продава недвижен имот нива од 2400 м2, на КП 
бр. 43, план 25', м.в."Долни лозја", 4 класа, и нива од 
3500 м2, на КП бр. 62, план 25, м.в."Долни лозја", 4 
класа во КО Дреново, заведени во ПЛ бр. 1, сопстве-
ност на Павловски Бранко од нас.Чашка, за цена од 
77.000,00 денари. Исто се продава невижен имот нива 
од 300 м2, на КП бр. 71, план 22, м.в."Ливаѓе", 7 класа, 
КО Дреново, заведена во ПЛ бр. 1, сопственост на Па-
вловски Бранко од нас.Чашка, за цена од 4.500,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена о денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр.4, Велес. (37841) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1348/1 
со површина од 6о4м2, на м.в. "Долна Мала" овошна 
градина од 4 класа за вкупна цена од 576.352,00 денари, 
во КО Велгожди Охрид, опфатена во ПЛ бр. 708 соп-
ственост на Балески Илија од Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена о денот На обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска^ Гордана, ул. "Македонски Прос-
ветители" бр.8, Охрид. (37848) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3657, КО 
Виница, нива, м.в."Горица", класа 3, во вкупна повр-
шина од 2162 м2, заведена во ИЛ бр. 4142 за КО Вини-
ца, сопственост по 1/2 идеален дел на Митев Димитар 
и Митев Бранко од Виница, ул." Борис Кидриќ" бр. 7 
а, и бр. 7, за цена од 1.005.330,00 денари. 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3658/1, 
КО Виница, нива, м.в."Горица"/класа 3, во вкупна по-
вршина од 727 м2, заведена во ИЛ бр: 4118 за КО Ви-
ница, сопственост на Томева Василка од Виница, ул. 
"Партизанска" бр. 6, з^ цена од 383.129,00 денари. 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3658/2, 
КО Виница, нива, м.в."Горица", класа 3, во вкупна по-
вршина од 780 м2, заведена во ИЛ бр. 4117 за КО Ви-
ница, сопственост на Митева Марика од Виница, ул. 
"Борис Кидриќ" бр. 7 а, за цена од 483.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена о денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот СТОЈМИР НИКОЛОВ, ул. "Браќа Миладино-
ви " бр. 37, Виница. (37837) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 од КП 
бр. 3325 нива. ливада, шума од 1 класа на м.в. "Питар-
ница" во површина од 843м2, заведено во ПЛ бр. 4382 
за КО Гостивар сопственост* на Ајдари Селима Абду-
ла од с.Чајле, за вкупна купопродажна цена од 4.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во Службен весник на Република Македони-
ја", 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 Зулсрикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Бра-
тство" бр. 5-А. (38018) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 15/18 од 
КП бр. 434 на м.в. "Село", нива 4 класа, со површина 
од 6153 м2, опишано по ПЛ бр. 329, на КО Требош, со-
пственост на Лимани вд. Мемет Севдије од с.Требош, 
Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањетр на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(38023) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1396/1 на м.в. "Долни Рашче", нива 3 класа, со површ-
ина од 3021 м2, опишано по ПЛ бр. 975, на КО Лешок, 
за цена од 200.000,00 денари, сопственост на Бафтиа-
ри Феми Џевдат од с.Непроштено, Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(38024) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построе-
на на КП бр. 34/61-1, м.в. "ГрудоЈца", класа 6, со повр-
шина од 500 м2, во КО Бањица, сопственост на Зафи-
роска Оносим вд. Јоше Даница од с.Д.Бањица, за цена 
од 50,000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, 
Гостивар. (38025) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 1885, план 7, м.в. "Поточани", класа 7, со 
површина од 346 м2, во КО Сенокос, сопственост на 
Османи Адем Баки, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Василеска, ул. НБ.Гиноски " бб, 
Гостивар. (38027) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива 4 класа, во 
површина од 4464 м2, на КП бр. 501, план 7, скица 20, 
во м.в. "Под Чука", за КО Караслари, кој се води во 
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ПЛ бр. 5, издаден од РГУ Одделение за премер и ката-
стар Велес сопственост на Спасовски Јакимов Кузман, 
е. Караслари, Велес, за сума во износ од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Ве-
лес, ул. "Борис Карпузов" бр. 2. (38026) 

Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земјиш-
те-овошна градина, построена на К П бр. 979/2, план 5, 
скица 9, м.в. "Бел Камен", класа 5, со површина од 
1200 м2, во КО Радишани, евидентирани во ПЛ бр, 
2343 за КО Радишани, сопственост на Арсовски Сера-
фим Велин, ул."Козле" бр. 164 а, од Скопје, за цена од 
87.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници 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 доста-
ват до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" 
бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (38000) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 7/1/17, на м.в. "Долно Клуково", нива 4 кла-
са, во површина од 4400 м2, заведена во ПЛ бр. 250 за 
КО Топлица, сопственост на Хајдари Веби Хафет од 
с.Топлица, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Филип Трифуновски, кеј "Братство 
Единство", Гостивар. (38022) 

Се врши јавна продажба лицитација на 
недвижност -стан на ул."Благоја С т е в о в с к и " бр. 
93/1-15, Скопје, во вкупна површина од 44.50 м2, а со 
почетна цена од 907.800,00 денари. 

Продажбата ќе се одржи со усно надавање на ден 
06.10.2000 година во 09.00 часот во Основниот суд 
Скопје I - Скопје, барка на извршно одделение соба 
бр. 7. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се 
должни до денот на продажбата на име гаранција за 
учество во лицитација да депонираат износ од 1/10 од 
утврдената почетна цена на недвижноста, а во благај-
ната на Основниот суд Скопје 1-Скопје. (37959) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелата К П бр. 1374, нива 4 класа во м.в. 
"Мироец" и КП бр. 1375, лозје 3 и 4 класа во м.в. "Ми-
роец" К О Г.Соње, дека сопственикот на наведените 
парцели Стевковски Љубомир ги продава наведените 
парцели по цена од 230,00 денари за земјиште од 4 
класа и 240,00 денари за земјиште од 3 класа сметано 
по 1м2. 

Доколку* наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделското земјиште, потребно е во рок 

од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонира-
ат купопродажната цена во нотарски депозит. Во сп-
ротивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(38087) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1169130,издаден од УВР-Куманово на име 
Јашари Ваљдете, е. Оризаре,Куманово. (38035) 

Пасош бр.132415о/99додаден од УВР-Скопје на име 
Бекир Авдули, ул."П. Илиќ" бр. 25/3,Скопје. (38045) 

Пасош бр.141417/94 на име Османоски Беџет, ул. 
"Едвард Кардељ"бр.216,Струга. (38048) 

Пасош бр.560/12дададен од УВР-Битола на име 
Димовска Љубица,ул."Димитрие Туцовиќ"бр.И7,Би-
тола. (38049) 

Пасош бр. 58072/93додаден од УВР - Скопје на име 
Асипи Ѓултен,ул."Вашингтонска" бр.9 а,Скопје. (38080) 

Пасош бр.821355/96дададен од УВР - Скопје на име 
Донев Драги,ул."М. Междуречка" бр.З а,Скопје.(38081) 

Пасош бр.1253588/99додаден од УВР-Скопје на име 
Беќир Шабани,ул."Б. Шабани" бр.53,Скопје. (38083) 

Пасош бр. 1321432дедаден од УВР - Велес на име 
Јованов Љупчо, ул."Б. Кирков" бр. 3,Велес. (38084) 

Пасош бр.643775/75додаден од УВР - Скопје на име 
Димитровска Рада,ул."Ѓ.А.Кун"бр.43 а,Скопје. (38114) 

Пасош бр. 0838857додаден од УВР - Скопје на име 
Седат Ињамовски,ул. 392 бр.31,Скопје. (38122) 

Пасош бр. 1164251/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Усеин Далип, ул."П. ЈЃумумба" бр. 2,Скопје.(38123) 

Пасош бр.601142/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Сеат Хасиќ, ул.иО. Чопела" бр.108,Скопје. (38125) 

Пасош бр.627332/95додаден од УВР - Скопје на име 
Гинлер Лимани, ул."П. Тошев" бр. 45,Скопје. (38129) 

Пасош бр.0650304/95 на име Асановски Иса, ул. "Сла-
вејко Арсов бб,Ресен. (38130) 

Пасош бр.1124958до даден од ОВР - Кичево на име 
Јонузи Ескан, е. Д. СтрогомииггаДСичево. (38131) 

Пасош бр.1065703/98, на име Абдулаи Љуиза, е. За-
грачани,Струга. (38132) 

Пасош бр.0634005додаден од УВР-Куманово на име 
Анѓеловски Александар, ул."Д-р. Рибар" бр. 3, Кума-
ново. (38133) 

Пасош бр.1305691додаден од УВР - Скопје на име 
Ризова Дафинка, бул."АВНОЈ"бр.36-2/3,Скопје.(38134) 

г Пасош бр.0884902/97 додаден од ОВР-Кичево на име 
Халимоски Ашимда."Ј. Сандански"бр.69, Кичево. 

Пасош бр.372547додаден од УВР - Струга на име 
Адеми Зулфи, е. Заграчани,Струга. (38142) 

Пасош ор.0330713 на име Баковски Васил, ул. "Вар-
дарска" бр. 4Давадарци. (38196) 

Пасош бр.0016283 на име Баковска Живка, ул."Вар-
дарска" бр.4Хавадарци. (38197) 

Пасош бр. 896570/96додаден од УВР-Скопје на име 
Кочовска Слободанка,ул.иКопачка"бр.1,Скопје. 38198 

Пасош бр. 1277283додаден од УВР - Тетово на име 
Муртезани Реџепдш." 153" бр.18,Тетово. (38210) 

Пасош бр.079&25додаден од ГУВР - Скопје на име 
Наџије Рустемова,с. Идризово,ул." 1800" бр.26,Скопје. 

Пасош бр.828015/9 ододаден од УВр - Тетово на име 
Ризвани Леонора, е. М.Речица,Тетово. (38218) 

Пасош бр.1245365/2000додаден од ГУВР-Скопје на 
имеХорун Авдисаметул."Дижонска" бр.1/11,Скопје. 

Пасош бр.1171515дедаден од УВР - Велес на име 
Лекпек Седат, е. Горно Оризари,Велес. (38220) 

Пасош бр.683559додаден од УВР-Скопје на име Ко-
стадиновски Никола,ул." Аилска ибр.7А,Скопје. (38221) 

Пасош бр.866748додаден од ГУВР - Скопје на име 
Јовановски Стојан,ул."Сердарот"бр.112,Скопје. (38223) 

Пасош бр.1307900, издаден од ОВР - Македонски 
Брод наиме Мустафоски Ердоан, е. ШасншџиМаке-
донскиБрод. (38279) 

Пасош бр.1260964/99издаден од УВР-Скопје на име 
Јанев Пеце,бул." АСНОМ"бр. 40/31,Скопје. (38286) 

Пасош бр. 1007184додаден од УВР - Скопје на име 
Демирана Мустафа,ул." Клисурска" бр.13,Скопје. 38288 
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Пасош бр.558656/95дададен од УВР - Скопје на име 
Јордановски Љубомир, е. ПчиљаЈСуманово. (38291) 

Пасош бр. 1068499/98, издаден од УВР- Куманово на 
име Љатифи Африм,ул."М. Стојановиќ" бр.4 ЈКуманово. 

Пасош бр. 0841374, издаден од УВР - Скопје на име 
Рецеп Сефедин, е. Сгуденичани бр. 56,Скопје. (38295) 

Пасош бр.1164749/98, издаден од УВР-Скопје на име 
Вебуш Каиљи,ул."П. Илиќ" бр. 17/4,Скопје. (38296)-

Пасош бр.1291488/99, издаден од УВР-Скопје на име 
Хамлет Амет,ул. "Славеј Планина"бр.271,Скопје. 38297 

Пасош бр.1054174/97, издаден од ГУВР-Скопје на име 
Туљај Ајвази,ул. "Ѓорѓи Војтех"бр.7-а,Скопје.38302 

Пасош бр.1343708/00, издаден од УВР-Куманово на 
име Абдули Шерифали,ул. "Трет" бр.20Думаново.38303 

Пасош бр.593780,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Ерџан Дебреше, ул." Шуматоска" бр.44Достивар. 38305 

Пасош бр.210868/94,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Медо Бакиќ,ул. "Дижонска" бр.16-б,Скопје. (38307) 

Чекови од бр. 5277495 до 5277506,од тековна сметка 
бр. 13644828, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Мојсоска Валентина,Скопје. (38085) 

Чекови од бр. 5509732 до 5509738, од тековна сметка 
бр. 13089418 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Маја Адријана,Скопје. (38168) 

Чекови од бр. 5004158 до 5004171, од тековна сметка 
бр.9945965,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Манговска Инна,Скопје. (38201) 

Чекови бр. 5440520, 5440521, 5440524, 5440525 и 
5440526, од тековна сметка бр. 4613301 додадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Ѓошевска Душан-
ка,Скопје. (38280) 

Чек бр. 0040004730459, од тековна сметка бр. 
11873334, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Владо Поп - Дучев,Гевгелија. (38287) 

Работна книшка на име Антовски Трајко,Скопје. 
Работна книшка на име Зулфи Зулфикар,Скопје. 
Работна книшка на име Љамалари Муса,Скопје. 
Работна книшка на име Филипов Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Исмаиловски Садат,Скопје. 
Работна книшка на име Верица Пасковска,Скопје. 
Работна книшка на име Јанчевски Крунослав, е. Рао-

тинце,Тетово. (38189) 
Работна книшка на име Халит Саити, е. Градец Гос-

тивар. (38195) 
Работа книшка на име Мурати Фејза,Скопје.38299 
Работна книшка на име Зирфет Бајрами,Скопје. 
Работна книшка ЕМБ 0209968450030 на име Санде 

Бучевски,Скопје. (38301) 
Воена книшкадодаден од Скопје на име Иле Тодо-

роски,Скопје. (38037) 
Чековна картичка бр.134384-43 и чекови од бр. 

4078929 до 4078934,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Панговски Илија,Скопје. (38128) 

Чековна картичка бр.07374389, издадена од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Саздовски Драган, 
Скопје. (38304) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во е. 
Арачиново-Скопје на име Фатиме Рецепи, е. Ара-
чиново,Скопје. (38124) 

Свидетелства за 1,2,3 и 4 година ,издадени од МУЦ 
"Др. Панче Караѓозов"Скопје на име Весна Јотовска, 
Скопје. (38137) 

Свидетелство на име Етиме Едона,Тетово. (38193) 
Свидетелство за 6 одделение на име Салиу Незафет, 

ул."П.Попоски"бр. 66 Гостивар, (38194) 
Индекс бр.40557издаден од Економски факултет -

Скопје на име Димитровски Петар,Скопје. (38217) 
Индекс бр. 13254издаден од Филолошки Факултет -

Скопје на име Јовановска Славица .Кавадарци. (38284) 
Книшка бр.0003047 за повластен превоз на воен ин-

валид на име Илиевски Бобан, Скопје. (38306) 
Даночна картичка бр.4030994181468, издадена од 

Управа за јавни приходи -Скопје на име ИТК "Мак-
Ами ,ул." Ленинова" бр.79 .Скопје. (38222) 

Се огласуваат за неважни следните изгубени 
избирачки легитимации: 

Избирачка легитимација на име Борис Манев, е. 
СграговоДавадарци. (37915) 

Избирачка легитимација на име Кенан Мемедов, 
ул." Д.Чекоров" бр.44А кавадарци. (37916) 

Избирачка легитимација на име костадин Манчев, -
ул."Р.Жинзифов"бр. 35ДСавадарци. (37917) 

Избирачка легитимација на име Алексадар Трај-
ков,^. " Б.Ицев" бр.бр.4-Ваташа ЈСавадарци. (37918) 

Избирачка легитимација на име Нада Димова, е. 
Возарце, Кавадарци. (37919) 

Избирачка легитимација на име Демирова Сафа, ул. 
"М.Узунов"ббКавадарци. (37920) 

Избирачка легитимација на име Стојанов Митко, 
ул."П.Гунев"бр.26Кавадарци. (37921) 

Избирачка легитимација на име Родна Манева, е. 
Страгово Кавадарци. (37922) 

Избирачка легитимација на име Зорка Јаневска, 
ул."Словенска"бр. 54 Кавадарци. (37923) 

Избирачка легитимација на име Ристо Јанчев, ул. 
"М.З.Зико" бр.42,Кавадарци. (37924) 

Избирачка легитимација на име Димитров Атанас, 
ул."Б.Ваташки" бр.б-Ваташа Кавадарци. (37925) 

Избирачка легитимација на име Илова Даница, 
ул." Брушанска "бр. 6- Кавадарци. (37926) 

Избирачка легитимација на име Сулејманова Сафет, 
ул."12 Другари" бр. 42 Кавадарци. (37927) 

Избирачка легитимација на име Тасева Јана, ул. 
"К.Крстев" бр.44 Кавадарци. (37928) 

Избирачка легитимација на име Сгамазиева Зора, 
ул."БАлексов"бр. 53 Кавадарци. (37929) 

Избирачка легитимација на име Илова Тони, е. Во-
зарци Кавадарци. (37930) 

Избирачка легитимација на име Стевче Иловски, 
ул."КЈосифовски" бр. 13 Кавадарци. (37931) 

Избирачка легитимација на име Ајше Мемедова, 
ул."Д. Чекоров"бр. 44А, Кавадарци. (37932) 

Избирачка легитимација на име Александар Јанев, 
ул. "Словенска" бр.54 Кавадарци. (37933) 

Избирачка легитимација на име Томо Дрваров, 
ул."Вано Гурев "бр. 4 Кавадарци. (37934) 

Избирачка легитимација на име Весна Стевевска, 
ул."Илинденска" бр.1 Кавадарци. (37935) 

Избирачка легитимација на име Петрова Виолета, 
ул."8-ми Март"бр. 2 Кавадарци. (37936) 

Избирачка легитимација на име Ризов Влатко, ул. 
" Ф.Росоманскаи бр.4 Кавадарци. (37937) 

Избирачка легитимација на име Атанас Димтров, 
ул."Б Ватска"бр. 26Кавадарци. (37938) 

Избирачка легитимацца на име Јованка Дрварова, 
ул."В.Гурев"бр. 4 Кавадарци. (37939) 

Избирачка легитимација на име Чекоров Блашко, 
ВаташаДавадарци. (37940) 

Избирачка легитимација на име Давутова Лњзије, ул. 
"^Брушански" бр.20,Кавадарци. (37941) 

Избирачка легитимација на име Манев Ангелчо, е. 
Сграгово,Кавадарци. (37942) 

Избирачка легитимација на име Петра Димова, е. 
ДабништеЈКавадарци. (37943) 

Избирачка леппимација на име Марија Димитрова, 
Б.Ваташка, Кавадарци. (37944) 

Избирачка лепггимација на име Даниела Иловска, 
ул. "КЈосифовски" бр.13 Кавадарци. (37945) 

Избирачка легитимација на име Лостова Ленча, 
ул."16-ти Јуни "бр. 39 Кавадарци. (37946) 

Избирачка легитимација на име Будимир Камчев, 
ул."12 Другари" бр34 Кавадарци. (37947) 

Избирачка легитимација на име Илија Атанасов, 
ул. "С.Пинџур"бр. 2Кавадарци. (37948) 

Избирачка легитимација на име Марија Ангелова, 
ул. ^.Планински" бр. 8 Кавадарци. (37949) 

Избирачка легитимација на име Грајцо Горѓиев, е. 
СтроговоКавадарци. (37950) 

Избирачка легитимација на име Јанковска Родна, 
ул."Д.Попов" бр. 64 Кавадарци. (37951) 
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Избирачка легитимација ЕМБ 2308956455075, изда-
ден од СО Гази Баба на име Славица Бероња,Скопје. 

Избирачка легитимација на име Лазов Вачо,ул."4-ти 
Мај "бр.16-Ваташа,Кавадарци. (38014) 

Избирачка легитимација на име Стојанка Мисева,е. 
Бешиште, Кавадарци. (38015) 

Избирачка легитимација на име Ило Долев, е. Бег-
ниште,Кавадарци. (38016) 

Избирачка легитимација на име Миросава Ана-
стасов, ул."Б.Крпик" бр.3/6,Кавадарци. (38017) 

Избирачка легитимација на име Радица Спасова, 
ул."Белкамен"бр.1/20,Кавадарци. (38019) 

Избирачка легитимација на име Даниела Дојкова, ул. 
" С.Пинџур" бр.244-Ваташа, Кавадарци. (38020) 

Избирачка легитимација на име Добринчо Богев, 
ул."Ц.Димов"бр. 7А-1,Кавадарци. (38021) 

Избирачка легитимација на име Димитрова Марија, 
ул."Б.Ваташки" бр.26-Ваташа,Кавадарци. (38028) 

Избирачка легитимација на име Ленча Јовановска, 
ул. "Д. Дафков" бр.ЗЗ,Кавадарци. (38029) 

Избирачка легитимација на име Ванчо Ставров,ул. 
"М.Горки"бр.11, Кавадарци. (38.030) 

Избирачка легитимација на име Орешкова Ирена, 
ул. "С.Пинџурнбр.71Ц/4,Кавадарци. (38031) 

Избирачка легитимација на име Бендисав Мило-
шевиќ,ул."О.Николов" бр. 17,Кавадарци. (38032) 

. Избирачка легитимација на име Вучко Милошевиќ, 
ул."О.Николов" бр. 17, Кавадарци. (38033) 

Избирачка легитимација на име Сгавровска Весна, 
ул."Илинденска" бр.117/2/1,Кавадарци.. (38034) 

. Избирачка легитимација на име Јовановски Миро-
слав,ул."Д.Давков" бр. 33-Ваташа,Кавадарци. (38036; 

Избирачка легитимација на име Кала Ристова, 
ул." Партизанска" бр. 4,Кавадарци. (38038) 

Избирачка легитимација на име Оџаклиевска Ма-
рија,ул."В.Влаховиќ" бр.4/17,Кавадарци. (38039) 

Избирачка легитимација на име Перса Сгаврова, 
ул."М.Горки"бр.И,Кавадарци. (38050) 

Избирачка легитимација на име Ангелче- Гомпов, 
ул."В.Мазов"бр.ЗО,Кавадарци. (38051) 

Избирачка легитимација на име Душко Михов, ул. 
" Слога "бр.12Давадарци. ^ (38052) 

Избирачка легитимација на име Наташа Петрова, ул. 
"М.З.Зикот"бб,Кавадарци. (38053) 

Избирачка легитимација на име Давитова. Пери-
хан,ул.Т.Брусаљнски" бр. 20,Кавадарци. ; (38054) 

Избирачка легитимација на име Петра Гинова, ул. 
" В.Назор" бр.ЗО Давадарци. (38055) 

Избирачка легитимација на име Јане .Магленов, ул. 
"Бел Камен "бр. 37,Кавадарци. (38056) 

Избирачка легитимација на име Лазова Јованка,ул. 
" Л. Мицев "бр.14,Кавадарци. : • ; (38057) 

Избирачка легитимација на име Васка 'Стојанова, 
ул." Ќ.Спанзов" бр. 41 Давадарци. ; (38058) 

Избирачка легитимација на име Мајсторов Алек-
сандар,ул."Д.Давков" бр. 29,Кавадарци. (38059) 

Избирачка легитимација на име Пашов Али,ул. 
"З.З.Зикот"бр149,Кавадарци. (38060) 

Избирачка легитимација На име Митко Илчев е. 
Бешиште,Кавадарци. (38061) 

Избирачка легитимација на име Пашова Мена, 
ул. "М.З.Зикот" кавадарци. (38062) 

Избирачка легитимација на име Давутов Алил, 
ул.Т.Брушански" бр. 24, Кавадарци. (38063) 

Избирачка легитимација на име Димов Трајче, ул. 
"Б.Димов" бр.1,Кавадарци. (38064) 

Избирачка легитимација на име Јовчевсќа Рената, 
ул. "Љубашка" бр. 23,Кавадарци. (38065) 

Избирачка легитимација на име Милошева Јас-
минка,ул."П.Тошев" бр. 14,Кавадарци. (38066) 

Избирачка легитимација на име Борисов Костадин, 
','ул." Пиринска" бр. 36,Кавадарци. (38067) 

Избирачка легитимација на име Зора Галабова, 
ул." Д. Даскалов" бр.28,Кавадарци,. ; (38068) 

Избирачка легитимација,; на име Камчев Гоке, ул. 
"Д.Давков" бр.35,Ваташа 1,Кавадарци " (38069) 

Избирачка легитимација на име Николов 'Душко, 
ул."Б.Ваташки"бр.43,Ваташа,Кавадарци... (38070) 

Избирачка легитимација на име Страшо Ѓорчев, 
ул." П. Зунов" бр.15,Кавадарци., (38071) 

Избирачка легитимација на име Софија Ѓорчева, 
ул." П.ЗуДов" бр.15,Кавадарци. (38072) 

Избирачка легитимација на име Мајсторова Ратка, 
ул." Д. Давков" бр. 293аташа, Кавадарци. (38073) 

Избирачка легитимација на име Орданчо Лазов, 
ул."ЈНА" бр.25,Кавадарци. ' (38074) 

Избирачка легитимација на име Мицо Димов, 
ул." П.Зунов",Ваташа, Кавадарци. (38075) 

Избирачка легитимација на име Грков Јован, ул. 
" С.Пинџур" бр.71/Е/4,Кавадарци. (38076) 

Избирачка легитимација на име' Божана Бојкова, 
ул." Бр.Зунови" бр.105,Кавадарци. (38077) 

Избирачка легитимација на име Сулејманова Шехе-
. резада,ул.и 12Другари" бр.42,Ваташа,Кавадарци. (38078) 

Ангеловска Наташа, е. Ветуница; Соколова Сун-
чица; Крстева Радмила; Станка Јованова, "4 јули" 62, 
Градско, Велес; Спасова Јорданка; Веизоска Минка, 
"Растанки пат" бб; Тодорова Нада, Зрновци; Мисев-
ска Даница, "Борис Кидрич" 38, Берово; Мисовски 
Илија, "Борис КидриЧ" 38, Берово; Печуровски Јован, 
Русиново; Демировска Серпила, Бел Камен 47, Беро-
во; Пасалиска Марија, "Туристичка" 13, Берово; Чу-
ков Зоран, Двориште; Стајковски Мико, Двориште; 
Гусевски Борис, Русиново; Кантуровска Кефсера, 
"Гоце Делчев" 8; Калпачки Илија, Русиново; Стратор-
ски Васко, Русиново; Голцовски Киро, "М. Тито" 10/9, 
Берово; Пелтечки Борис, Двориште; Гусевски Ненад, 
Двориште; Трајановски Душан, Двориште; Долински 
Киро, Русиново; Алиманова Шехерезада, "23 Август" 
53, Берово; Стајковски Крум, Двориште; Гасцеовски 
Бранко, е. Смојмирово; Пешевска Елизабета, е. Пса-
ча; Јакимовски Мара Герман; Стојановски Стоје; Ива-
новски Трајчо, Гиновци; Ивановска Веселка, Псача; 
Николовска Доцка, Герман; Јакимовски Трајчо, Гер-
ман; Марковска Жаклина, Герман; Додевски Свето-
зар, Герман; Станојковска Слабана, Герман; Петров-
ска Драга, Герман; Алил Муратов, "Корчо Маало" 71; 
Јаша Алиова, е. Аликоч; Несков Круме, Крушевица; 
Блажо Гелов, Росоман; Нешков Александар, Круше-
вица; Славе Камчевски, Росоман; Дејан Дејановиќ, 
Сирково; Драги Нешков, Крушевица; Суза Гинова, 
"В. Назор" 30, Кавадарци; Роза Михова, "Слога" 12, 
Кавадарци; Јовановска Ѓурѓа, Р. Жинзифов; Ванчо 
Костадинов, е. Марена; Илија Ризов, "Партизанска" 
25, Кавадарци; Костадин Митков, "С. Пинџур", Кава-
дарци; Петрова Суза, е. Дреново; Уднија Топлица, Д. 
Цеќоров, 44, Кавадарци; Трајко Петров, "В. Влахо-
виќ" 2/3/3, Кавадарци; Боскова Цветанка, "Ѓорѓи Со-
колов" 49, Кавадарци; Самарџиев Петар, "Д. Даска-
лов" 22, Кавадарци; Пемов Зоранчо, "Марксова" 10, 
Кавадарци; Лазар Митков, "С. Пинџур" 134* Кавадар-
ци; Јорданчо Манчев, "Р. Жинзифов" 35, Кавадарци; 
Итма Топлица, "С. Пинџур" 16, Кавадарци; Манева 
Виолета, е. Страгово; Мара Јанчева, "М. Зунов Зико" 
42, Кавадарци; Борис Манев, е. Страгово; Кенањ Ме-
медов, "Д. Цекоров" 44а, Кавадарци; Костадин Ман-
чев, "Р. Жинзифов" 35, Кавадарци; Александар Трај-
ков, "Б. Ицев" 4, Ваташа; Нада Димова, е. Возарци; 
Демирова Сафа, "М. Зунов" бб; Стојанов Митко, "П. 
Гунев" 26, Кавадарци; Родна. Манева, е. Страгово; 
Зорка Јаневска, "Словенска" 54, Кавадарци; Ристо 
Јанчев, "М. 3. Зикот" .42, Кавадарци; Димитров Ата-
нас, "Б. Ваташки" 6, Ваташа; Илова Даница, "Брусан-
ска" 6, Кавадарци; Сулејманова Сафет, "12 Другари" 
42, Ваташа; Тасева Јана, "К. Крстев" 44, Кавадарци; 
Стамазиева Зора, "Б. Алексов" 53, Кавадарци; Илова 
Трни, е. Возареци; Стевче Иловски, ул. "К. Јосифов-
ски" 13, Кавадарци; Ајше Мемедова, "Д. Чекоров" 
44а, Кавадарци; Александар Јанев, "Словенска", 54, 
Кавадарци; Томо Дрваров, "Вано Гурев" 4, Кавадар-
ци; Весна Стефковска, "Илинденска" 1, Кавадарци; 
Петрова Виолета, • "8-ми Март" 2, Кавадарци; Ризов 
Влатко, "Ф. Росомански" 4; Атанас Димтров, "Б. Ва-
ташки" 26; Јованка Дрварова, "В. Гурев" 4, Кавадар-
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ци; Чекоров Блашко, "Д. Чекоров" 13, Ваташа; Даву-
това Лезије, "Г. Брусански" 20, Кавадарци; Манев Ан-
гелко; е, Стругово; Петра Димова, е. Дабниште; Мари-
ја Дцќштрова, "Б. Ваташки"; Даниела Иловска, "К. 
ЈосИфовски" 13, Кавадарци; Лостова Ленче "16-ти Ју-
ка" 39; Будимир Камчев, "12 Другари" 34, Кавадарци; 
Илија Атанасов, "С. Пинџур", 2, Кавадарци; Марија 
Ангелкова, "Ј. Планински" 8, Кавадарци; Трајчо Ѓор-
ѓиев, е. Стругово; Јанковска Родна," Д. Попов" 64, Ка-
вадарци; Лазов Ванчо, "4-ти мај" 16, Ваташа; Стојанка 
Мисовау е. Бешиште; Ило Долева е. Бешиште; Миро-
сава Анастасов, "Б. Крпиќ", 3/6,, Кавадарци; Радица 
Спасова, Бед Камен, 1/20, Кавадарци; Даниела Дојко-
ва; ."С. Пицџур'' 244, Ваташа; Добринчо Богев, "Ц. Ди-
даре " 7а-1; Димитрова Марија, "Б. Ваташки" 26, Вата-
ша; Ленче Алвановска, "Д. Дафков" 33, Ваташа; 
Ванчо Ставров, "М. Горки" И, Кавадарци; Грешкова 
Ирена, "С. Пинџур" 71Ц/4, Кавадарци; Вендицав Ми-
л о ш е в , ул. "О. Николов" 17, Кавадарци; Вучко Ми-
лосевик, ул. "О. Николов" Д7, Кавадарци; Ставровска 
Весна, "Илинденска" 117/2/1; Јовановски Мирослав, 
"Д; Давков" 33, Ваташа; Кала Аристова, "Партизан-
ска" 4; Кавадарци; Оџаклиевска Марија, "В. Влахо-
виќ" 4/17, Кавадарци; Перса Ставрова, "М. Горки" И 
Кавадарци; Ангече Гомпв, "В. Мазпр" 30, Кавадарци; 
Душко Михов, "Слога" 12, Кавадарци; Наташа Петро-
ва* "М. 3. Зикот" ББ, Кавадарци; Давутова Перихана, 
"Г: Брусаљнски" 20; Петра Гинова, "В. Назор" Кава-
дарци; Јане Мегленов, Бел Камен 37; Лазова Јованка, 
"Л. Мицев" 14, Кавадарци; Васка Стојанова, "К. Спан-
дов" 41, Кавадарци; Мајсторов Алексадар, "Д. Дава-
ков" 29, Кавадарци; Пасов Али, "М. 3. Зикот" 149, Ка-
вадарци; Митко Илчев, Бегниште; Пасова Мера, "М. 
3. Зиќот" Кавадарци; Давутов Алил, "Г. Брусански" 
24, Кавадарци; Димов Трајче, "Б. Димов" 1, Кавадар-
ци;Јбвческа Рената, "Лјубаска" 23, Кавадарци; Мило-
сиева Јасминка, "П. Тосе-в" 14, Кавадарци; Борисав 
Костадин, "Пиринска" 36,|Кавадарци; Зора Галабова, 
"Д.; Даскалов" 28, Кавадарци; Камчев Ѓоке, "Д. Дав-
ко^" ч35* Ваташа; Николов Душко, "Б. Ваташки" 43, 
Ваташа;. Страшо Ѓорчев, ул. "П. Зунов" 15, Кавадар-
ци; Софија Ѓорчева, "П. Зупов" 15, Кавадарци; Мај-
сторова Ратка, "Д. Давков 29, Ваташа; Орданчо Ла-
зов, "ЈНА" 25, Кавадарци; Мичо Димов, "П. Зунов", 
Ваташа; Грков Јован, "С. Пинџур" 71/Е/4, Кавадарци; 
Божана Бојкова, "Бр. Зунови" 105, Кавадарци; Сулеј-
манова Шехерезада, "12 Другари" 42, Ваташа; Наташа 
Орбшкова, ";Л. Касапинов" 13, кавадарци; Димитара 
Орешќов, "Лазо Калексов'.' 13, Кавадарци; Елизабета 
Трајкова, "С. Пинџур" 97,.Ваташа; Вера Клисарова, 
е. Ресава; Милица Палитова, е. Ресава; Јован Лазов, е. 
Ресава; Божана Орешќрва, "Л. Калесков, 13, Кавадар-
ци; Орданчо Стојанов, "П. Ицев, 26, Кавадарци; Пет-
ров Цветан, е. Бешиште; Петар Стојанов, "Д. Даска-
лов" 22, Кавадарци; Зоранчо Василев, "Б. Ицев" 8, 
Кавадарци; Лостов Јован, "16-ти Јуни" 39; Ангел Васи-
лев, Б. Ицев"г 8, Кавадарци; Димитријовска Снежана, 
"М. Зунов" 17, Кавадарци; Карафилка Петрова, "На-
родна Младина, 22, Кавадарци; Ристе Трајков, "С. 
Пинџур" 97, Ваташа; Сафет Амков, "Клинска" 57, Ка-
вадарци; Бобц Ѓорчев, "П. Зунов", Ваташа; Билјана 
Стефанова, ул: "Игман" 19-1./3, Кавадарци; Сантонија 
Амкова-Ван Ј&уроат, "^Клинска" 57; Ѓризева Росика, е. 
Бешиште; Лидија Танева, "Б. Ицев" 8, Ваташа; Васи-
лев Милан, ;'Б. Ицев". 10, Ваташа; Јаневски Јоско, "Д. 
Попов" 64, кавадарци; Михова Николина, е. Јзеѓниш-
те; Арзе Аметова "М. Зунов" 153, Кавадарци; Деан 
Јанчев "М. 3. Зикот" 42, Кавадарци; Пепи Јанкев "М. 
3. Зикбт" 42, Кавадарци; Јошевска Цветанка, бул. 
"Македонија" 34/1/16, Кавадарци; Лукарова Лимба, 
"Пионерска" 29, Кавадарци; Јаневски Ристо, "Д. Пр-
пев" 64, Кавадарци; Лазов Филип, "Карпош" 28, Кава-
дарци; Тимова Рада, "М. X. Јасмин" 1/10, Струмица; 
Златко Спировска, "Н. Н. Борче" 6; Марика Спиров-
ска' Н. Н. Борче" 6; Александра Трајковска "Ц. Ди-
мов" 13 А; Билјана Спировска "Н. Н. Борче" 6. 

Илиоски Цветко, Б. Рев. 94/1; Изероски Имер, е. 
Пресил, Крушево; Арифоски Бекир, е. Пресил, Кру-
шево; Блажески Петко, е. Светомитрани, Крушево; 
Велиоски Кенан, е. Алданци, Крушево; Велиоски Ав-
нија, е. Алданци, Крушево; Алиоски Ризамелег, е. Но-
рово, Крушево; Џеват Ибраимоски, е. Аладинци, Кру-
шево; Мемедоски Атиџе, е. Алданци, Крушево; Зеки-
роска Бекије, е. Пресил, Крушево; Петкоски Трајле, 
Н. Карев, Крушево; Митреска Коца, е. П. Река, кру-
шево; Јаоски Алмир, е. Саждево, Крушево; Куретоски 
Стерјо, Н. Доага, Крушево; Бејтовиќ Фехо; Даница 
Сламкоска, е. Бучин, Крушево; Спасија Петкоска; е. 
Бучин, Крушево; Илиески Васо, е. Светомитрани, 
Крушево; Димко Димшоски, е. Бучин, Крушево; Се-
мави Зекироски, е. Пресил, Крушево; Талески Мари-
јан, М. Ефтим, Крушево, Јанкулоски Христо, Т. Бер-
бер, Крушево; Јанкулоска Ангелина, Т. Бербер, Кру-
шево; Тони Солески, е. Бучин, Крушево; Сајовиќ 
Емир; Бејтовиќ Харун; Емајновиќ Емина; Смајовиќ 
Хамдо; Исмаилоски Афија; Бејтовиќ Медо; Рушито-
ски Хурие; Бејтовиќ Фана; Мустафа Рифатоски, е. 
Саждево, Крушево; Бони Вурмеска, е. Бучин, Круше-
во; Бејтовиќ Хајруса; Џемиле Зекироска, е. Пресил, 
Крушево; Џемаил Мемедоски, е. Пресил, Крушево; 
Ризман Мемедоски, е. Пресил, Крушево; Богоески 
Живко, е. Светомитрани, Крушево; Благојче Димшо-
ски, е. Бучин, Крушево; Фикрија Мемедоески, е. Пре-
сил, Крушево; Лјаиц Џемаил; Раиф Зекироски, е. Пре-
сил, Крушево; Зекироски Мемедали, е. Пресил, Кру-
шево; Стевче Димишкоски, е. Бучин, Крушево; Џавид 
Мемедоски, е. Пресил, Крушево; Музафер Салиоски, 
е. Пресил, Крушево; Пусоски Душко, е. Светомитра-
ни, Крушево; Трајан Вурмески, е. Бучин, Крушево; 
Драган Мицески, е. Бучин, Крушево; Јане Мургоски, 
е. Бучин, Крушево; Селими Вафире, е. Врановце; Џ&-
фери Мукерам, е. Топлица; Џафери Миџати, е. Топли-
ца; Џафери Зудије, е. Топлица; Мурати Абдулкадри, е. 
Врапчиште; Мурати Букурије, е. Врапчиште; Џафери 
Зулфиќар, е. Топлица; Спасевски Димитар, "Карпош" 
1-1-10; Имероски Севдана; Авмедоски Сенат; Мемедр-
ски Сеад; Рушитоска Адвие; Изероски Зудиј а, Јаве-
ново; Рушитоски Неџат; Имероски Муамер; Рушито-
ски Абип; Рушитоски Муамер; Куртишевиќ Феризат, 
е. Г. Бањица, Гостивар; Куртишевиќ Џемал, е. Г. Ба-
њица, Гостивар. (228) 

Ибраим Муареми, Тисовица; Асибе Муарем, Спа-
совизца; Дилавер Муарем, е. Тисовица; Спасовска 
Славица, Петта Краишка 15 а; Аврамовска Благица, е. 
Радиовце; Небојша Стајевски, Мгленце; Лазаревиќ 
Борис, Ст. Нагоричане; Стојка Стајевска, Мгленце; 
Пепко Стајевски, Мгленце; Јовановиќ Јовица, Ст. На-
горичане; Радован, Тасевски, Мгленце; Тасевски Радо-
ван, Мгленце; Денковска Софија, Стрновац; Миланов-
ска Татјана, Стрновац; Тасиќ Воја, Мгленце; Стамен-
овиќ Ранѓел, Мгленце; Стаменковска Круна, Мглен-
це; Петровски Душан, Мгленце; Тасевска Стојна, 
Мгленце; Мартиновски Предраг, Мгленце; Стајевски 
Небојша, Мгленце; Величковиќ Димитрија, Ст. Наго-
ричане; Анѓеловски Милутин, Мгленце; Тасиќ Цвета, 
Ст. Нагоричане; Денковиќ Добривоје, Ст. Нагорича-
не; Радевски Коле, е. Стрновац; Трајковиќ Стојка, Ст. 
Нагоричане; Спасиќ, Милица, Ст. Нагоричане; Илиќ 
Вера, Ст. Наѓоричане; Кузмановска Станика, Ст. На-
горичане; Спасиќ Здравко, Ст. Нагоричане; Михајло-
виќ Цветко, Ст. Нагоричане; Илиќ Никола, Ст. Наго-
ричане; Бојковиќ Александар, Ст. Нагоричане; Или-
евска Добринка, е. Стрновац; Милановски Алексан-
дар, е. Стрновац; Сибоновска Трајанка, е. Стрновац; 
Османовиќ Тони, Ст. Нагоричане; Цветановиќ Трај-
ко, Ст. Нагоричане; Митровиќ Станицава, е. Стрно-
вац; Сибиновиќ Стојан, Ст. Нагоричане; Димковиќ 
Олга, Ст. Нагоричане; Стефановиќ Стоја, Ст. Нагори-
чане; Трајковски Атанас, е. Стрновац; Трајовска Ма-
рица, е. Стрновац; Шунгулоски Сергеј; Шингулоски 
Македонка; Марјан Димитров; Бибан Менка; Саме-
дин Фазлиоски, Охрид, ул. "Г. Делчев" 210; Доновска 
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Наташа, Охрид, ул. "Сатеска" Л-2/7; Чаковска Ирена, 
Охрид; Џеладин Мето, Охрид; Арбен Жаку, Охрид; 
Рустем Рамис, Охрид; Анастас Кичеец, Охрид; Џавид 
Мехмед, Охрид; Шачире Мехмед, Охрид; Лабоски Ки-
ре, Охрид; Дутурие Рустем, Охрид; Муфел Селман, 
Охрид; Ашим Мето, Охрид; Назим Мемети, Охрид; 
Марица Инческа, Охрид; Крсте Алексоски, Охрид; 
Невзат Ариф, Охрид; Бајрам Саранда, Охрид; Насер 
Далипоски, Охрид; Исмаил Мурати, Охрид; Дрита Да-
липоска, Охрид; Славчо Тодоровски, Охрид; Менка 
Алексиоска, Охрид; Гордана Митреска, Охрид; Ариф 
Анита, Охрид; Оливера Алексоска, Охрид; Неврус* 
Сејдиноски, Охрид; Ивгуш Сејдиноски, Охрид; Ремзи-
је Бајрам, Охрид; Тодороска Олга, Охрид; Ариф Ше-
рибан, Охрид; Бајрам Селим, Охрид; Руво Мето, Ох-
рид; Љупчо Дескоски, Охрид; Билјана Алексоска, 
Охрид; Чаковски Васил, Охрид; Екрем Рустем, Охрид; 
Ерган Рецеп, Охрид; Лулзиме Асан, Охрид; Зимијет 
Мурати, Охрид; Хајад Ариф, Охрид; Џемајл Далипо-
ски, Охрид; Кадри Јустреф, Охрид; Урим Мурат, Ох-
рид; Лулзиме Асан, Охрид; Невзер Зулфи, Охрид; 
Ерол Меј диноски, Охрид; Фиска Курто, Охрид; Верка, 
Луман, Дебар; Арифоски Арслан; Арифоска Земрија; 
Кастриот Чанка; Лукац Зурија; Даути Фатиме, Алдан-
ци; Каралиц Мурат; Планик Муслијс, Борино; Синано-
ска Серифа; Билалоски Рамазан; Каралц Фатмир; Ду-
нимаглоски Веле; Ибраимоски Севдет; Синаноски Си-
нан; Папиќ Исмет; Даути Ајсе, Алданци; Николоска 
Снежана; Бајрамоска Кадрие, Норо; Даути Минаре, 
Алданци; Билалоска Кадриска; Даути Авни, Алданци; 
Назифоски Нусрет, Алданци; Андрееска Доста, Кру-
шево; Назифоски Нафија, Алданци; Илиоски Христо, 
е. Мина 3, Крушево; Алиоски Џемаил, Јакрено; Анге-
леска Даниела, Крушево; Милкова Павлинз, Круше-
во; Реџепоски Кенан, Белусино; Исмаиловски Авмед, 
Алданци; Димитриоска Надежда, Крушево; Горевски 
Томе, Крстоар. (229) 

Троковски Георги, ул. "Караџа" бр. 3/1-7; Манула 
Троковска, ул. "Караџа" бр. 3/1-7; Бранко Крстевски, 
е. Булачани; Нада Крстевска, е. Булачани; Весна Дим-
ковска, е. Булачани; Марјанчо Трајковски, е. Булача-
ни; Благуња Стојановска, е. Црешево; Игор Трајов-
ски, е. Булачани; Благоја Трајовски, с. Булачани; Ра-
дослав Недељковски, е. Булачани; Душко НеДелков-
ски, е. Булачани; Сузана Божиновска, е. Булачани; 
Марјан Блажевски, е. Булачани; Горан Божиновски, е. 
Булачани; Виолета Неделковска, е. Булачани; Горда-
на Станковска, е. Булачани; Љубе Младеновски, е. Бу-
лачани;Киро Михај ловски, е. Булачани; Гона Михај-
ловска, е. Булачани;Јолиза Николовска, е. Булачани; 
Владо Николовски, Булачани; Марјан Богдановски, 
е. Булачани; Миле Ѓорѓиевски, е. БулаЧани, ул. "Лука 
Геров" бр. 46/5-17; Рада Ѓорѓиевска, ул. "4-ти Јули" 31-
9; Борис Стојановски, е. Црешево; Бобановски Јован-
че, е. Булачани; Ивановски Стојанче, е. Булачани; 
Стојковски Столе, е. Булачани; Ивановска Јаглика, е. 
Булачани; Ивановски Петар, е. Булачани; Стојанов-
ски Миле, е. Булачани; Ивановска Сузана, е. Булача-
ни; Верка Стојановска, е. Црешево; Светлана Крстев-
ска, е. Црешево; Анжелика Богдановска, е. Црешево; 
Пандура Стојковска, е. Булачани; Крстевски Воја, е. 
Црешево; Тасевски Коста, е. Булачани; Тасевска Би-
серка, е. Булачани; Ивановска Санда, е. Булачани; 
Богдановска Анѓа, е. Булачани; Брковиќ Светлана, 
ул. "Тошо Караџа" бр. 17-3-5; Горан Брковиќ, ул. "То-
шо Караџа" бр. 17/3-5; Виденов Саша, ул. "16-та Маке-
донска Бригада" бр. 10/3/3; Стефановска Бојка, ул. 
"Ташко Караџа" бр. 7/1-1; Душан Тодевски, е. Цреше-
во; Јорданка Тодевска, е. Црешево; Динева Весна, ул. 
Трифун Хацијанев" бр., 5-1/8; Тоде Јордановски, е. Бу-
лачани; Драги Трајовски, е. Булачани; Божиновски 
Васе, е. Булачани; Михајловски Борче, е. Булачани; 
Станковски Душко, е. Булачани; Силвана Атанасов-
ска, е. Црешево; Стевана Јовановска, е. Булачани; 
Злата Станковска, е. Булачани; Марина Кимовска, ул. 

"К. Канински" бр. 19; Светле Атанасовска, е. Булдча-
ни; Јелица Маѓар, ул. "Бригада" бр. 8/1-6; Томе Стоја-
новски, е. Црешево; Боро Мечески, ул. "Ј. Луговски" 
бр. 14/40; Николина Стојановиќ, е. Црешево; Младен 
Тодевски, е. Црешево; Влатко Стојановиќ, е. Цреше-
во; Елица Цајковска, е. Црешево; Томе Џајковски, е. 
Црешево; Стоиле Ивановски, е. Булачани; Мара Не-
делковска, е. Булачани; Богдановски Сашо, е. Цреше-
во. 

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 РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/503 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Телиња од сименталска или монтофонска раса. 
3. Потребната количина и другите карактеристики 

дадени се во Црилогот бр. 1, кој може да се види и до-
бие во Министерството за одбрана ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, соба 305, во работен ден од 10,00-13,00 
часот. 

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

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по број на 
грла и раси. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
- единечна цена за кг/жива мера изразена во дена-

ри со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и 
искажан во цената; 

- начин и услови на плаќање; 
- опис-раса и потекло; 
- рок на испорака. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нбтар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

Промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98); 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорно-
то лице на понудувачот; 

- документ дека не е изречена Мерка на безбедност 
-забрана за вршење на дејност; 

- техничко-технолошки можности за производство 
-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
:Понудата се дрставува согласно член 52,53 и 54 од 

Законов за јавните набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), на адреса: Министерство за одбрана ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, Најдоцна до 20. 10. 2000 
година или со предавање на Комисијата за јавни на-
бавки на лице место, на денот на јавното отворање. 

о Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
24. 10. 2000 година со почеток во 10,00 часот, во про-
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сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ 

-цена 40%; 
-квалитет 20%; 
- начин и услови ца плаќање 20%; 
- рок на испорака 10%; 
- техничко технолошки можности за производство 

и испорака 10%. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/282-009. 

Комисија за јавни набавки 

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. 6/00 
ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ФИНАНСИИ И УПРАВАТА ЗА ИМОТНО 

ПРАВНИ РАБОТИ 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
-Цраво да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно и странско правно и физичко лице кое е 
регистрирано за продажба на моторни возила, однос-
но, за Трговија на големо и на мало со нови и користе-
ни возила. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка на 17 (седумнаесет) патнички моторни во-

зила за потребите на Министерството за финансии и 
Управата за имотно-правни работи со следниве карак-
теристики: 

- бензиска мотор со зафатнина од 1400 cm3; 
-од 50 до 60 КЅ; 
-4 или 5 врати; 
Количина 17 возила. 
Предметот на набавката е недделив. 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- детален опис на понудените патнички моторни 

возила (цазив на производителот, земја на производ-
ство, модел, тип, технички карактеристики, година на 
производство, сила, работна зафатнина, проспекти и 
др); 

- безбедносни карактеристики на понудените пат-
нички моторни возила (AIRBAG, АВЅ и ел.); 

- поединечна цена (од возило) и вкупна цена со по-
себно искажан данок на промет на производи - ДДВ, 
царински и др. давачки, фиксна (непроменлива се до 
конечното исполнување на договорот) и искажана во 
денари; 

- рок на испорака (искажан во календарски денови 
сметан од денот на склучување на договорот односно, 
од 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); 

- времетраење на гарантниот период (за понудени-
те возила); 

- овластен сервис, односно, сервисна мрежа; 
- упатство со технички карактеристики преведено 

на македонски јазик; 
Понудата и придружната документација треба да 

биде доставена на македонски јазик. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 

податоци, односно, понудите во кои изнесените пода-
тоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе 
се сметаат за некомпетентни и ќе бидат исклучени од 
Натамошната постапка, односно нема да бидат евалуи-
рани (оценети). 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружената документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата 
- извод од судска регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет на понудувачот издадена 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 став 3 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 на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци); 

- банкарска гаранција за извршување на г!онудата -
оригинален документ, во висина од 5% од вкупниот 
износ на понудата; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружената 
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 техниката способност, а кои треба да бидат 
приложени во ковертот кој носи ознака 
"докуметација". 

-список на вклучени технички лица во сервисите 
(име, презиме И степен на стручна подготовка) и доказ 
за нивната стручност за сервисирање и одржување на 
понудените патнички моторни возила (дипломи, сер-
тификати и ел.); 

Горенаведените списоци треба да бидат заверени и 
потпишани од одговорното лице. 

^КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 20 поени; 
- Квалитет 25 поени; 
- Рок на испорака 10 поени; 
- Начин и рок на плаќање 10 поени; 
- Безбедносни карактеристики 10 поени; 
- Сервисна мрежа 10 поени; 
- Времетраење на гарантен период 15 поени; 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ I 

Понудите. треба4 да- се достават најдоцна до 
23/10/2000-година До 12 часот во архивата на Минис-
терството за финансии, а по истекот на наведенирт 
рок, нема да бидат разгледувани. 
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Понудите треба да бидат 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 содржат сите податоци 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 за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта и 
истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот 
на јавното отворање на понудите, на адреса улица 
"Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на 
Министерство за финансии на РМ (најдоцна до 15:00 
часот секој работен ден). 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
23.10.2000 година во 12:00 часот во пррсториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

- цена 
- квалитет 
- бонитет 
- начин на плаќање 
- рок на изведба 
- референтна листа 
т кадровска опременост 
- техничка опременост 

1.6. Рок на поднесување на понудите 20.10.2000 го-
дина до 10 часот. 

1.7. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денара 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски^ 

2.3. Исплатата на договорените работа ќе ре врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на 
набавувачот.. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигнатата тендерска документација. 

Понудите треба да се. достават во архивата на ди-
рекцијата на АД Македонски Телекомуникации -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите пркрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна Документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржана на документот ја пропишува 
министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко, лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достава сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезенТативно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-1 

делството или на професионално здружение, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јмените набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; ; 

Напомена: Сите документи да бидат оригинали 
или копита заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и коси 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-
ја". ' 

3.4. На предната страна од ковертот, на гордиот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4:1. Отворениот повик трае до 20.10.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

20.10.2000 година во 10,00 часот во дирекцијата на АД 
за Телекомуникации Македонски Телекомуникации 
во салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

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

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојната градежна служ-
ба на тел. 141 415 и 141177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД Македонски Телекомуникации 

, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 132/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА АДАПТАЦИЈА И ЕН-
ТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕВДС| ЦЕНТАР, 
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА, ПРЕТПЛАТНИЧКИ 
ОДНОСИ, ОДНОСИ СО КОРИСНИЦИ И ТТ САЛА 

ВО ПРТЦ БИТОЛА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македон-

ски Телекомуникации Скопје, ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Адаптација и ентериер-
но уредување на Демо центар, мобилна телефонија, 
претплатнички односи, однос со корисници и ТГ сала 
во ПРТЦ Битола. 

1.3. Вид и количина: Градежно занаетчиски рабо-
ви, електрика, машинство и опрема по проектно ре-
шение и предмер кој може да се подигне во канцела-
ријата бр. 32 на Самостојната градежна служба на на-
бавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата 
на Агромеханика), секој работен ден за времетраење-
то на повикот од 10 до 13 часот. ' 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1600 денари, на жиро сметка 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на,Сто-
панска банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

60%; 
10%; 
10%; 
5%; 
3%; 
4%; 
4%; 
4%; 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија "-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-163/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА Н А Б А В К А НА 

ЛЕСЕН МАЗУТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-

163/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври I' бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавки на: 

лесен мазут 12.500.000 кгр. 
1.3. Мазутот треба да биде со следниве карактери-

стики: 
- Долна топлотна моќ мин. 40 МЈ/кг; 
- Присуство на сулфур-класа 1; 
-Вода , „...01-06%; 
- Пепел 0,1%; 
- Вискозност при 80 °С ...4,43 Е; 
- Температура на палење 80-120 °С; 
- Релативна густина на 15 °С 0,95 Т/м3; 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПО-
ДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
НАБАВКАТА 

2.1. Распределба на набавката по подружница: 

Подружница Мазут во кгр 
РЕК "Битола" 8.500.000 кгр 
РЕК "Осломеј" 1.500.000 кгр 
"Енергетика" 2.500.000 кгр 
Вкупно 12.500.000 кгр 

2.2. Рокот за испорака на предметната набавка е до 
исполнување по диспозиција на набавувачот.' 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба^ да ја содржи единечната и 

вкупната цена на целата набавка (со сите давачки со-
гласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, 
ако набавката е од странство). 

3.3. Понудата да се однесува на паритет ДДП-
краен корисник-Подружница, според распоредот да-
ден во точка 2 од овој повик, во денари, со сите давач-
ки. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

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

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

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска 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 кој треба да биде во согласност со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи во 
согласност со член 22 став 3 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во, висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години (ре-
ферентна листа). 

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички ка-
рактеристики (сертификат) за производот што го ну-
ди, со кој го потврдува квалитетот и стандардот на 
производот.. 

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи; 

- специјален складишен простор за држење пого-
леми количини од овие производи, а со цел континуи-
рано и навремено снабдување на нарачателот. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.6. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки) 

5.1. Цена 70 поени; 
5.2. Начин и рок на плаќање 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ ^ 

6.1. Понудата се. доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9,1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 23. 
10. 2000 година во 11,00 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, 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 на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за 
јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 40/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 40/2000 е 

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

1.2. Предмет на набавката е: набавка на абразивен 
материјал (ризла) фракција 4-8 мм за одржување на 
патишта во зимски услови за сезона 2000/2001 година. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за 
јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која 
треба да се набави по пунктови и други карактеристи-
ки на материјалот кој е предмет на оваа набавка, мо-
же да се добие во дирекцијата на ЈП"Македонијапат" -
Скопје, секој работен ден од 7.00 до 15,00 часот. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавка-

та или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот 

и вкупна цена на понудата. 
Понудата треба да биде изразена во единечна мер-

ка м3 на утоварен материјал во товарно средство на 
понудувачот. 

Единечната цена на материјалот треба да биде да-
дена за материјал франко натоварен од страна на по-
нудувачот, во возило на понудувачот. 

Во вкупната единечна цена треба да бидат вкалку-
лирани сите трошоци на понудувачот од производство 
до натовар на материјалот во возило на ЈП "Македо-
нијапат" - Скопје. 

2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок и начин на испорака. 
2.5. Рок и важност на понудата. 
2.6. Атест за квалитетот на материјалот. 
2.7. Други комерцијални услови. 
Понудувачите можат да достават понуда за пред-

метот на набавката во целост (за сите делови од на-
бавката) или само за одделните делови од набавката. 

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

3.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден 

од носителот на платен промет согласно Правилникот 
за содржина на документот за бонитет ("Службен вес-
ник наРМ" бр.32/98и бр.55/98/). 

3.3. Доказ деканее во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судска евиденција). 

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

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дос-
тават писмено овластување за учество во отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот 
повик). 

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ 
КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО ЧЛЕН 23 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 
ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Список на главни испораки на стоки во послед-
ните 3 Години со количините на испорачаната опрема 
и примачите. I 

4.2. Доказ за техничка способност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 

- Квалитет 
- Оддалеченост на произведениот 
материјал до пунктовите на ЈП 
"Македонијапат" - Скопје 
- Начин на плаќање 
-Цена 

30 поени 

30 поени 
20 поени 
20 поени 

ЈП "Македонијапат" - Скопје како набавувач има 
право во рамките на набавката на абразивен матери-
јал -ризла за одржување на патишта во зимски услови 
да избере еден најповолен понудувач за предметот на 
набавка во целост или да избере за секој дел од набав-
ката различен, односно посебен најповолен понуду-
вач. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

Рок за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

6.1. Понудите кои ќе пристигнат по рокот на дос-
тавување ќе се сметаат како ^благовремени и нема 
да бидат разгледувани. 

6.2. Понудите треба да бидат доставени на начин 
пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавните 
набавки. 

6.3. Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од 
Законот за Јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тавуваат во еден оригинален примерок кој треба да 
биде заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

6.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци 
назначени во огласот, односно кон кои не е приложе-
на бараната придружна документација ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

6.5. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса "Даме Груев" бр. 14, да се предадат во архивата 
на Ј.П. "Македонијапат" - Скопје (најдоцна до 15,00 
часот секој работен ден) или понудите да ги предадат 
на Комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-
доцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на 
понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
20.10.2000 година (петок), во 12 часот во просториите 
на Ј.П. "Македонијапат" - Скопје (ул. "Даме Груев" 
бр. 14, Скопје) 6 кат, сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. ' 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во ООЗТ Центар за продолже-
но лекување и оехабилитација "Кажановска Бања" 
во состав на ЗРС) Градска општа болница "Моша Пи-
јаде" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на набавката е: ООЗТ Центар за 

продолжено лекување и рехабилитација "Катланов-
ска Бања" во состав на ЗРО Градска општа болница 
"Моша Пијаде" - Скопје, со седиште во Катлановска 
Бања. 

1.2. Предмет на набавката е: Изградба на локален 
водовод во н. м. Градманци за подобрување на водос-
набдувањето на Центарот за продолжено лекување и 
рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје. 
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1.3. Вид на работи: градежни, градежно-земјани, 
инсталатерски и градежно-занаетчиски работи. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност во согласност со набавката. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува во сог-
ласност со Законот за јавните набавки со отворен по-
вик. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација-предмер, пресмет-

ка може да се подигне во Центарот за продолжено ле-
кување и рехабилитација "Кажановска Бања" - Скоп-
је, кај раководителот на техничка служба, секој рабо-
тен ден од 8,00 до 13,00 часот во времето на траењето 
на јавниот повик. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на тендерската документација е не-
повратен износ од 2.500,00 денари, на жиро сметка 
40100-763-29247, даночен број 4030978274073, депонент 
на Комерцијална банка АД Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерска-
та документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Цени за секоја позиција по спецификација, 

единечни и вкупна цена и да биде вкалкулиран ДДВ, 
изразена во денари. 

3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок на изведување на работите. 
3.5. Гарантен рок на изведените работи. 
3.6. Рок на важност на понудата. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со правилник, во соглас-
ност со член 22 од Законот за јавните набавки. 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедрост-забрана на вршење на дејност, издаден 
од судот, во согласност со член 24 од Законот за јавни-
те набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или во 
копија заверена од страна на нотар. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на од-
говорното лице. 

5.2. Понудата треба да се достави согласно член 52, 
53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

5.3. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта, со предавање во архивата на Центарот за про-
должено лекување и рехабилитација "Кажановска 
Бања" - Скопје, или со предавање на Комисијата за 
јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и 
часот на јавното отворање на понудите. 

" 6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- начин на плаќање. 

7. РОКОВИ 
7.1. Рок за Доставување на понудите е 15 дена, сме-

тано од наредниот ден од денот на објавувањето на от-
ворениот повик во последното средство за јавно ин-
формирање. 

8. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
8.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши во просториите на Центарот за продолжено леку-
вање и рехабилитација "Кажановска Бања" - Скопје, 
со почеток во 9,00 часот, петнаесеттиот ден, сметано 
од наредниот ден од денот на објавувањето на отворе-
ниот повик. 

Во случај петнаесеттиот ден да паѓа во деновите 
сабота и недела, тогаш јавново отворање ќе се изврши 
наредниот работен ден. 

Претставниците на понудувачите на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивното учество на јавното от-
ворање. 

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
9.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност 
со барањата на отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација нема да се разгле-
дуваат. 

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

9.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон: 091-721-010 или 091-721-040. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во ООЗТ Центар за продолже-
но лекување и рехабилитација "Кажановска Бања" 
во состав на ЗРО Градска општа болница "Моша Пи-
јаде " - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на набавката е: ООЗТ Центар за 

продолжено лекување и рехабилитација "Кажанов-
ска Бања" во состав на ЗРО Градска општа болница 
"Моша Пијаде" - Скопје, со седиште во Кажановска 
Бања. 

1.2. Предмет на набавката е: изградба на инфрас-
труктура на хидро дел - фекална канализација и елек-
тро дел за објектот Центарот за продолжено лекува-
ње и рехабилитација "Кажановска Бања" - Скопје. 

1.3. Вид на работи: градежни, градежно-земјани, 
инсталатерски и градежно-занаетчиски работи. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност во согласност со набавката. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува во сог-
ласност со Законот за јавните набавки со отворен по-
вик. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација-предмер, пресмет-

ка може да се подигне во Центарот за Продолжено ле-
кување и рехабилитација Катлановска Бања" - Скоп-
је, кај раководителот на техничка служба, секој рабо-
тен ден од 8,00 до 13,00 часот во времето на траењето 
на јавниот повик. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на тендерската документација е не-
повратен износ од 2 500,00 денари, на жиро сметка 
40100-763-29247, даночен број 4030978274073, депонент 
на Комерцијална банка Ад Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерска-
та документација ќе имаат право да поднесат понуди. _ 

4 ' 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата, 

единечни и вкупна цена и да биде вкалкулиран ДДВ, 
изразена во денари. 

3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок на изведување на работите. 
3.5. Гарантен рок на изведените работи. 
3.6. Рок на важност на понудата. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со правилник, во соглас-
ност со член 22 од Законот за јавните набавки. 

-- доказ за техничка способност на понудувачот,во 
согласност со член 23 од Законот за јавните набавки, 
како гаранција за квалитетно работење, 

- референци список на извршени работи (објекти) 
за последни три години, 

- техничка опременост - опис на техничките пос-
тројки и машини со кои располага, 

- кадровска структура, 
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден 
од судот во согласност со член 24 од Законот за јавни-
те набавки. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на од-
говорното лице. 

5.2. Понудата треба да се достави согласно член 52, 
53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

5.3. Понудите се доставуваат препорачано по пош-
та, со предавање во архивата на Центарот за продол-
жено лекување и рехабилитација "Кажановска Ба-
ња" -.Скопје, или со предавање на Комисијата за јавни 
набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот 

, на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- начин на плаќање, 
- референти листа и 
- кадровска и техничка опременост. 

7. РОКОВИ / 
7.1. Рок за доставување на понудите е 15 дена, сме-

тано од наредниот ден од денот на објавувањето на от-
ворениот повик во последното средство за јавно ин-
формирање. 

8. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
8.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши во просториите на Центарот за продолжено леку-
вање и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, 
со почеток во 12,00 часот, петнаесеттиот ден, сметано 
од наредниот ден од денот на објавувањето на отворе-
ниот повик. 

Во случај петнаесеттиот ден да паѓа во деновите 
сабота и недела, тогаш јавното отворање ќе се изврши 
наредниот работен ден. 

Претставниците на понудувачите на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивното учество на јавното от-
ворање. 

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
9.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност 
со барањата на отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација нема да се разгле-
дуваат. 

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

9.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон: 091-721-010 или 091-721-040. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 став 1 и член 17 од Зако-
нот за јавните набавки ("Службен весник на "РМ"' бр. 
26/98) и Одлуката за јавната набавка, Комисијата за 
јавни набавки на општина "Зелениково", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/9/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ХИДРО-ГРА-
ДЕЖНИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ ВО ГРА-
ДЕЖНИШТВОТО, ЗА ИЗВЕДБА НА УЛИЧНА ФЕ-
КАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛО "СТАНИЦА 

ЗЕЛЕНИКОВО" - ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО 
1. НАБАВУВАЧ 
Општина Зелениково - "Станица Зелениково". 
2. ПОНУДУВАЧИ 
Право на учество на отворениот повик имаат сите за-

интересирани домашни правни и физички лица. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка, транспорт и монтажа на канализациони по-

ливинилхлоридни ПВЦ цевки и градежно-инсталатерски 
работи како што се изведба на ревизиони каскадни кана-
лизациони шахта за изведба на улична фекална канализа-
ција во село "Станица Зелениково". 

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Деталната тендерска документација може да се подиг-

не во просториите на набавувачот Општина Зелениково, 
со уплата од 1.500 денари на жиро сметка број 40100-637-
2367 со даночен број 4030996267742 депонент да Народна 
банка на Македонија секој работен ден од 8 до 15 часот. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Технички квалитет, функционални карактеристики и 

ел.; 
- Цена, крајна (со засметан данок на додадена вредност 

на производи и услуги, царински и други давачки), фиксна 
(непроменлива до конечното исполнување на договорот) и 
искажана во американски долари УСД; 

- Профактури или понуди од производителите на пону-
дената опрема со комплетен опис на опремата, потекло на 
опремата спрема бараните технички карактеристики, крај-
на цена, рок на испорака, важност на профактурата /пону-
дата / ита.; 

- Рок на изведување на. работите; 
- Времетраење на гарантен период; 
- Податоци за постгарантен период. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени подато-

ци, "Дел Б" од тендерската документација со пополнети: 
1. Предмер на опремата, материјалот и работната рака, 

со внесени единечни и вкупни цени за сите наведени пози-
ции, и збирна рекапитулација потпишана од страна на ов-
ластено лице на понудувачот и печат. 

2. Дополнителни информации, вклучително: предлог 
План за реализација на проектот и план на плаќања (Табе-
ла I), и листа на подизведувачи на понудувачот (Табела П). 

3. Формулар за понуда. 
Понудите во кои изнесените податоци не се искажани 

на конкретен начин ќе се сметаат за некомпетентни и ќе 
бидат исклучени од натамошната постапка на набавка од-
носно, нема да бидат,оценети (евалуирани). 
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Комплетната содржина на понудата, техничките спе-
цификации и количините се дефинирани со тендерската 
документација. 

Тендерската документација (Дел Б) е составен дел на 
понудата. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Документ за финансиска способност на понудувачот 
(документ за бонитет на понудувачот издаден од институ-
цијата за платен промет согласно член 22 од Законот за 
јавните набавки и согласно Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 
и 55/98); 

- Извод од регистрација на дејности за предметот на 
набавката на овој отворен повик; 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидаци-
ја (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај 
- Потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод 
од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд -
Оддел за прекршоци); 

- Доказ за техничка способност на понудувачот соглас-
но член 23 од Законот за јавните набавки и тоа: 

1. список на главни испораки и извршени услуги од сли-
чен вид во последните пет години со износите, датумите и 
цримачите. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната доку-
ментација треба да бидат доставени во оригинален приме-
рок или како копија заверена од нотар, со исклучок на из-
водот од регистрација на дејностите кој може да се достави 
како копија. 

7. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А КОИ СЕ 
РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ НА СЛЕДНИ-
ОТ НАЧИН 

(1) цена на предметот на набавката/изведувањето 
на работите/услугите: ' 60 бодови; 
(2) рок на испорака и 
извршување на работите/услугите: 20 бодови; 
(3) технички квалитет, функционални 
карактеристики 20 бодови. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

8.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во прос-
ториите на Општина Зелениково, "Станица Зелениково", 
на ден 24 октомври 2000 година во 11 часот. 

Претставниците на понудувачите, согласно со член 29 
став 2 од Законот за јавните набавки, треба на Комисијата 
за јавни набавки да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

8.2. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот 
на објавувањето на отворениот повик, во последното 
средство за јавно информирање. 

8.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

8.4. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде заверен, потпишан од страна на ов-
ластено лице на понудувачот. Документите кои се соста-
вен дел на тендерската документација, а треба да се прило-
жат во доставената понуда (Дел Б), се пополнуваат со мас-
тило. 

8.5. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок, 
како и оние кои не се изработени според пропозициите на 
овој отворен повик и тендерската документација нема да 
бидат оценувани. 

8.6. Понудата и другата документација се испраќа во-
затворен коверт кој содржи уште два затворени и запеча-
тени коверти. Комплетната понуда треба да биде без пре-
цртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен 
случај, одредените корекции треба да бидат парафирани 
од овластеното лице. 

На надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
стои ознаката "не отворај" број на јавниот повик, а во сре-

дината фирма и седиште на набавувачот. На надворешни-
от коверт не треба да стои никаква друга ознака врз осно-
ва на која би можело да се идентификува понудувачот. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-
нансиската документација пополнета и носи ознака "пону-
да", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката до-
кументација и носи ознака "документација". На двата 
внатрешни коверти треба да стои фирма (име) и седиште 
(адреса) на испраќачот - понудувачот. 

8.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни-
те набавки можат да се достават преку пошта или со пре-
давање во архивата на набавувачот, но најдоцна до предви-
дениот рок за предавање на понудите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13, 14 и 16 од Законот за 
јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Оп. Осломеј објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА 
С. СТРЕЛЦИ - ГАРАНИ ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Оп. Осломеј. 
2. Предмет на набавката: 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

градежно земјани, бетонски и монтажни работи за из-
градба на објекти за водоснабдување на е. Стрелци -
Гарани - Оп. Осломеј. 

3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за вршење на ваков вид дејност. На повикот може да 
се јави и група на понудувачи. 

4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавните набавки за отворен повик. 

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
1. Изведбата на објектите за водоснабдување на е. 

Стрелци - Гарани, Оп. Осломеј, ќе се направи во две 
фази и тоа: 

Прва фаза: Доводен цевковод од приклучна шахта 
до резервоар и резервоар. 

Втора фаза: Секундарна мрежа од резервоарот низ 
населените места. Двете фази ќе се извршат според 
проектната и техничката документација. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА -
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 

2. Понудата треба да го опфати целиот обем на на-
бавката. 

3. Понудата треба да ги содржи сите единични и 
вкупни цени, а во се спред описот на позициите дадени 
со предмерот на работите. 

4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

5. Понудата треба да содржи рок за извршување на 
работите. 

6. Понудата треба да има рок на важност на пону-
дата. 

7. Понудата треба да содржи и гарантен рок за из-
вршените работи. 

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОН 
ПОНУДАТА 

1. Понудувачот кон понудата ..треба задолжително 
да приложи и придружна документација согласно член 
22 и 23 од Законот за јавните набавки: 

- доказ за бонитет во оригинал или заверена фото-
копија; ^ 

- доказ за техничка и кадровска способност и опре-
меност; 

- референтна листа за досегашни изградени објек-
ти од ваков вид. 
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2. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 од Законот за јавните набавки, во 
оригинал. 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Оп. ОсломеЈ секој работен ден од 
07 -14 часот. 

2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигањето на тендерската документација изнесу-
ва 3.500,00 денари и истиот е неповратен. 

Уплатите се вршат на жиро-сметка бр. 40320-661-
320 во корист на Фондот за уредување и употреба на 
градежно земјиште на Оп. Осломеј, ЕДБ 
4012997107198 депонент Стопанска банка, со назнака 
за Отворен повик бр. 3/2000. 

3. Само понудувачите кои ја платиле тендерската 
документација имаат право да поднесат понуди. 

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

1. Цена на набавката 60 бода; 
2. Техничка способност 20 бода; 
3. Рок за извршување на работите 10 бода; 
4. Начин и услови на плаќање 10 бода. 
VII. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
3. Понудата се доставува во оригинален примерок, 

потпишан од страна на одговорно лице на понудува-
чот. 

4. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање на понудите. 

5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на адреса Општина Осломеј - Осломеј. 

' VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 22.10.2000 година, во 11,00 часот во просто-
риите на Основно училиште "Милто Гура", е. Стрел-
ци, Оп. Осломеј. 

2. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на Отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки нема да бидат разгледани. 

3. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на тел. 095/258243. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи 
("Службен весник на РМ"бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/9о и 25/2000), директорот на производно трговското 
претпријатие Европрогрес" ЦО извоз-узвоз - Скопје 
на 29.69,2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ 
1. Малопродажната цена на цигарите за пакување 

од 20 парчиња се утврдува како следува: 
Вид на цигари Малопродажна цена 
- George karelias & Sons 95,00 денари 
- Karelia slims 85,00 денари 
- Karelia lights 75,00 денари. 

2. Оваа одлука ќе се применува од 10.10.2000 
година. 

Овластено лице, 
Јасминка Стојковска, с.р. 

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи 
("Службен весник на РМ"бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/96 и 25/2000), директорот на производно трговското 
претпријатие Европрогрес" ЦО извоз-узвоз - Скопје 
на 29.09.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ 
1. Малопродажната цена на цигарите за пакување 

од 20 парчиња се утврдува како следува: 
Вид на цигари Малопродажна Нето тежнина 

цена по паклица 
- Karelia slims 85,00 денари 14,00гр. 
2. Оваа одлука ќе се применува од 10.10.2000 

година. 
Овластено лице, 

Јасминка Стојковска, с.р. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 

добивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

СЕПТЕМВРИ 2000 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јули - септември 2000 година во од-
нос на просечните цени на мало во првото полугодие 
на 20Q0 година изнесува 2,9%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

2783. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за преобразба на Јавното претприја-
тие за производство, пренесување и ди-
стрибуција на електрична енергија "Еле-
ктростопанство на Македонија" - Скопје 
во Акционерско друштво во државна 
сопственост 4867 

Електростопанство на Македонија 
36. Одлука за преобразба на Јавното прет-

пријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија 
"Електростопанство на Македонија" -
Скопје во Акционерско друштво во др-
жавна сопственост 4867 

37. Одлука за определување на цената на 
технолошка пареа во Подружница "Енер-
гетика" - Скопје 4868 

38.. Ценовник за изменување и дополнување 
на Ценовникот за испорака на топлинска 
енергија 4868 
Објава за движењето на цените на мало 
во Република Македонија за месец 
септември 2000 година 4930 
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