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

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

Петок, 8 јуни 2001 
Скопје 

Број 44 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

879. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА 
НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за исплата на еднократен надомест 
за регулирање на пензиско и инвалидско осигурување 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/2001), во точка 1, во првата алинеја износот 
"1.343.323,00 денари", се заменува со износот 
"2.235.390,00 денари". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

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

Бр. 23-3135/1 
29 мај 2001 година 

Скопје 

880. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.06. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

ПРИ УВОЗ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО 

1. Со оваа одлука се определува царински контин-
гент на дизел гориво кој може да се увезе без плаќање 
на царина пропишана со Царинската тарифа и тоа: 

Наименување Тарифен број Количина 
Гасни масла за други на-
мени со содржина на сул-
фур по маса над 0,05% до 
0,2% (Дизел гориво) 2710 00 67 00 10.000 тони 

Бр. 23-3367/1 
5 јуни 2001 година 

Скопје 

881. 
Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КАПИ-
ТАЛНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА 

УПРАВА 

1. За претседател и членови на Комисијата за рас-
поредување на капитални средства на органите на др-
жавната управа се именуваат: 

а) за претседател 
- Никола Груевски, министер за финансии, 
б) за членови 
- Фаик Арслани, министер за локална самоуправа, 
- Љупчо Балкоски, министер за транспорт и врски, 
- Никола Илиев, директор на Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија, 

- д-р Петар Милошевски, министер за здравство, 
- м-р Бесник Фетаи, министер за економија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2. Стоката од точката 1 на оваа одлука ќе биде 
внесена во царинското подрачје на Република Маке-
донија заклучно со 31. 12. 2001 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајниот ко-
рисник. 

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

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

Бр. 17-2687/1 
29 мај 2001 година 

Скопје 

882. 
Врз основа на член 18 од Законот за трансформација 

на Заводот за платен промет ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 32/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СОЧИНУВАЊЕ 
ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

1. За претседател и членови на Комисијата за со-
чинување на делбен биланс на Заводот за платен про-
мет се именуваат: 

а) за претседател 
- Никола Груевски, министер за финансии, 
б) за заменик на претседателот 
- Горан Анастасовски, директор на Заводот за пла-

тен промет, 
в) за членови 
- Снежана Бундалевска, директор на Дирекцијата 

за правни, организационо-кадровски и публикациски 
работи во Народна банка на Република Македонија, 

- Тони Димитриоски, директор на Управата за јав-
ни приходи, 

- Ванчо Каргов, државен секретар во Министерс-
твото за финансии, 

- Ѓорѓи Кехајов од Балканска банка - Скопје, 
- Снежана Лутвиовска од Стопанска банка - Скопје, 
- Билјана Митевска од Комерцијална банка - Скопје, 
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- Виолета Чадиковски, раководител на Сектор во 
Државниот завод за статистика, 

- Стеван [апчевски, директор на Централен ре-
гистар во Завод за платен промет. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-3186/2 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 
С T Е Ч A J Н И П О С T A П К И 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 80/01 од 24.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ОМНИКО" ДЕОО Скопје, со сед-
иште на бул."АВНОЈ" бр. 14/3/10, со жиро сметка бр. 
40100-601-327757 и регистарска влошка бр. 1-58347-0- 
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие "ОМНИКО" 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14177) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 122/01 од 24.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало увоз-извоз "АГРОМАК-
КОМЕРЦ" ДОО Скопје, со седиште на ул."Филип 
Филиповиќ" бр. 20, со жиро сметка бр. 40110-601- 
218325 и регистарска влошка бр. 1-15692-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие "АГРОМАК-КОМЕРЦ" 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14307) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 101/00 од 22.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие во 
приватна сопственост за услужни дејности 
"ИНТЕРДИСКОНТ" увоз-извоз п.о. Скопје, со сед-
иште во Трговски Центар ул."Живко Брајковски" 
ламела 3, локал 32, нас. Бутел I - Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-23857 и регистарска влошка бр. 
1-23021-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената ст-
ечајна постапка над должникот Претпријатие 
"ИНТЕРДИСКОНТ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14327) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 149/00 од 22.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие на големо и мало "ИДЕАЛ ПРОМЕТ" 
Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул."Хо Ши 
Мин" бр. 306-А, со жиро сметка бр. 40100-601-192237 и 
регистарска влошка бр. 1-31759-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над долж-
никот Трговското друштво "ИДЕАЛ ПРОМЕТ" 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14325) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 60/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско, 
услужно претпријатие "ДИРИС" експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 8- 
3/7, со жиро сметка бр. 40100-601-228568 како и број на 
регистарска влошка 1-35662-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Трговско, услужно претпријатие "ДИРИС" 
експорт-импорт Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14144) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 118/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "МАГИБАЛ-УНИОН" 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во с.Арачиново, 
со жиро сметка бр. 40110-601-64376 како и број на ре-
гистарска влошка 1-8853-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"МАГИБАЛ-УНИОН" ДОО увоз-извоз Скопје, се за-
клучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14143) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 42/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и трговија "ТОТОЧЕВСКИ-
КОМПАНИЈА" ДОО со седиште ул."Ташко Караџа" 
бр.11/1-4, со жиро сметка бр. 40110-601-345673 како и 
број на регистарска влошка 1-61559-0-0-0 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот ППТ "ТОТОЧЕВСКИ-КОМПАНИЈА" ДОО 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14133) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 38/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
инженеринг, производство и трговија "ХЕМИНГ" 
Скопје, со седиште ул."Чаирска" бр.80, со жиро 
сметка бр. 40100-601-37625 како и број на регистарска 
влошка 1-3860-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, производство и трговија 
"ХЕМИНГ", се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14132) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.ор. 139/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Мешовито 
претпријатие за производство, инженеринг и промет 
"ТЕХПРОИНГ" Скопје, со седиште ул. "Наум 
Охридски" бр. 11, со жиро сметка бр. 40100-601-321108 
како и број на регистарска влошка 1-58426-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот МППИП "ТЕХПРОИНГ" увоз-извоз 
ДОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14277) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 130/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија, туризам и застапништво 
"ФОРТУНА - ТРЕИД" Скопје, со седиште ул."Петар 
Драпшин" бр. 21, со жиро сметка бр. 40100-601-202888 
како и број на регистарска влошка 1-36153-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот ППТТЗ "ФОРТУНА ТРЕИД" ЦО 
експорт-импорт, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14276) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.ор. 126/01 од 26.04.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "ПЕБИГАТО" увоз-извоз 
Скопје, со седиште на бул."АВНОЈ" бр. 44-2/15, со 
жиро сметка бр. 40100-601-304993 и регистарска влош-
ка 1-54911-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Ск-
опје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот ПТ 
"ПЕБИГАТО" увоз-извоз Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14260) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 108/01 од 07.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за внатрешени и надворешен промет и 
услуги "УЛИКС ФЛОРЕНС" д.о.о.е.л. Скопје, со сед-
иште на бул."Јане Сандански" бр. 25, со жиро сметка 
бр. 40100-601-406224 и регистарска влошка 02002350?-
3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ТД "УЛИКС 
ФЛОРЕНТ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14274) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 224/95 
од 01.06.2001 година ја одобри програмата за 
финансиска консолидација и сопственичка 
трансформација на ДОО "КАРНОМАК" од Битола, 
под.бр. 02/18 од 29.05.2001 година. 

Од Основниот суд во Битола. (14278) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 111/01 
од 01.06.2001 година над ПП за трговија на големо и 
мало експорт-импорт "СТРАЛА" од Битола, 
ул. "Маршал Тито" бр. 55, трег.бр. 1-1978, со дејност 
трговија, жиро сметка 40300-601-60148 при ЗПП фи-
лијала Битола отвори стечајна постапка не ја спровед-
е и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14348) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 47/01 
од 01.06.2001 година над ДООЕЛ "ЗОНИНГ" Битола, 
ул."Матија Губец" бр. 3, со дејност трговија, жиро 
сметка 40300-601-49290 при З П П филијала Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14349) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 108/01 
од 01.06.2001година над ДОО "БУДИМ - БУЧИН" од 
Битола, ул."Ѓорѓи Сугарев" бр. 1, со дејност трговија, 
жиро сметка 40300-601-11443 при З П П филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14353) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 125/01 
од 30.05.2001 година над Друштво за угостителство, 
туризам, трговија и услуги "ТОМ ИЗГРЕВ" ДООЕЛ 
од Битола, ул."Довлеџик" бб, со дејност услужна, жи-
ро сметка 40300-601-95266 при ЗПП филијала Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14355) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 121/01 
од 30.05.2001 година над Јавно трговско друштво за 
угостителство, трговија, производство и услуги 
Лилјана Бахтовска и други "РО -ЛИ" од Битола, 
ул."Карпош" бр. 12-1/10, со дејност услужна, жиро 
сметка 40300-601-90366 при ЗПП филијала Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14356) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 112/01 
од 30.05.2001 година над Друштво за производство, 
трговија и услуги Кире Каревски "КИРЕ - КОПИ" од 
Битола, ул."ЈНА" бр. 25/11, со дејност услужна, жиро 
сметка 40300-601-98775 при ЗПП филијала Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14358) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 119/01 
од 01.06.2001 година над ДОЕЛ "ДИЈАДОРА" од 
Битола, ул."Нико Фундали" бр. 16/15, со дејност 
трговија, жиро сметка 40300-601-101166 при ЗПП фи-
лијала Битола отвори стечајна постапка не ја спровед-
е и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14360) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 100/01 
од 30.05.2001 година, поднесено од предлагачот 
Македонска банка АД Скопје го усвои. 

Се отвора стечајна постапка над должникот 
"ХЕМИСКИ ВЛАКНА" АД Ресен, дејност 
производство, со жиро сметка бр. 40310-601-83354 
експозитура Ресен. 

За стечаен судија го определи Симеон Шопов 
судија во Основниот суд во Битола и член на 
стечајниот совет. 

За стечаен управник го определи Мите Блажевски 
дипломиран економист од Битола, ул. "Партизанска" 
бр. 98/4. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечјнниот управник на адреса на стечајниот должник 
"ХЕМИСКИ ВЛАКНА" АД Ресен. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања (испитно рочиште) како и 
рочиште за одлучување за натамошниот тек на 
стечајната постапка, извештајно рочиште за ден 
07.09.2001 година, во 10.00 часот, соба бр. 41 при 
Основниот суд во Битола. 

Огласот на огласната табла на судот е истакнат на 
ден 01.06.2001 година во 13.00 часот. 

Од Основниот суд во Битола. (14364) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 126/01 
од 01.06.2001 година над ПП "МУСТРИК -ДВА 2" од 
Битола, ул."Бонде Скерлевски" бр. 14/10, со дејност 
трговија, жиро сметка 40300-601-724429 при ЗПП фи-
лијала Битола отвори стечајна постапка не ја спровед-
е и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14351) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 13/01 од 21.05.2001 година, е заклучена 
стечајната постапка над стечајниот должник ТД за 
производство, трговија и услуги "ХАРДИ КОМЕРЦ" 
Киро ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул."Шид-
ска" бр. 1. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14280) 
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 25/01 од 22.05.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТП 
"ПОНИ КОМЕРЦ" Кавадарци, ул."Браќа Хаџи 
Тефови" бр. 7, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14281) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 32/01 година, е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ППТУ "ФИЈОНА" 
ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул."Браќа Хаџи Тефови" 
бр. 37-б, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14283) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 28/01 од 24.05.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ТТУП 
"ВЕКИ ТРАНС" ДОО увоз-извоз Кавадарци, 
ул."Ладост" бр. 30, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14286) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 34/01 од 24.05.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТ 
"ЛУСА" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул."Браќа Хаџи 
Тефови" бр. 37, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14289) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 22/01 од 24.05.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник 
Сендвичара ТП "ВАЈТ" Виолета Сречко Јовановиќ 
с.Тремник, Неготино, но истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14290) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 24/01 од 24.05.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Трговец 
поединец "ДАРДАНЕЛИ" Јованов Лазар Зоран ТП 
од Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 56, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14292) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 225/97 од 25.05.2001 година, се запира 
стечајната постапка над Акционерско друштво "8-ми 
НОЕМВРИ" Неготино, ул."Индустриска" бр. бб, 
отворена со решение Ст.бр. 225/97 од 26.03.1998 
година, по пријава на Завод за платен промет Велес 
експозитура Неготино бр. 03-3/190 од 08.12.1997 
година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14294) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решение Ст.бр. 14/00 од 25.04.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и услуги "ТИПО - М" Момчило ДООЕЛ Куманово, 
ул."Перо Шварц" бр. 19 со жиро сметка бр. 40900-601- 
42947 при ЗПП Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги 
"ТИПО - М" Момчило ДООЕЛ Куманово, ул."Перо 
Шварц" бр. 19 со жиро сметка бр. 40900-601-42947 при 
ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (14311) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решение Ст.бр. 11/01 од 25.04.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги на големо и мало 
"ОПЕЛ КАДЕТ - Н" ДОО експорт-импорт Куманово, 
ул."Никола Вапцаров" бр. 4 со жиро сметка бр. 40900- 
601-4020 при ЗПП Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги на големо и мало 
"ОПЕЛ КАДЕТ - Н" ДОО експорт-импорт Куманово, 
ул."Никола Вапцаров" бр. 4 со жиро сметка бр. 40900- 
601-4020 при ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (14306) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решение Ст.бр. 13/01 од 25.04.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство на градежни елементи, трговија и 
услуги и високоградба "Д.С.Д. Комерц" експорт-
импорт Куманово, ул. "Димче Јовчев" бр. 2 со жиро 
сметка бр. 40900-601-9443 при ЗПП Филијала 
Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над должникот Претпријатие за 
производство на градежни елементи, трговија и 
услуги и високоградба "Д.С.Д. Комерц" експорт-
импорт Куманово, ул."Димче Јовчев" бр. 2 со жиро 
сметка бр. 40900-601-9443 при ЗПП Филијала 
Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (14305) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решение Ст.бр. 2/01 од 25.04.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над "БАО" Душан ДООЕЛ 
Куманово, ул."Никола Михајловски Брада" бр. 13 со 
жиро сметка бр. 40900-603-51381 при ЗПП Филијала 
Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над должникот "БАО" Душан ДООЕЛ 
Куманово, ул."Никола Михајловски Брада" бр. 13 со 
жиро сметка бр. 40900-601-51381 при ЗПП Филијала 
Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (14299) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решение Ст.бр. 12/01 од 25.04.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и угостителство "МЕТА - А КОМЕРЦ" Абдула и 
други ДОО Куманово, с.Отља, со жиро сметка бр. 
40900-601-18215 при ЗПП Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над должникот Друштво за трговија и 
угостителство "МЕТА - А КОМЕРЦ" Абдула и други 
ДОО Куманово, с.Отља, со жиро сметка бр. 40900- 
601-18215 при ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (14319) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 49/01 
од 29.05.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот ТП за угостителство "ЕЛВО" Петар Шула 
Ташкоски Крушево ТП со седиште на ул. "Партизан-
ска" бр. 34, запишан во регистарска влошка 000628 
Битола форма 6 МБС 01000628 број на дејност 9, со 
жиро сметка 41110-601-40477 во ЗПП експозитура 
Крушево, со основна дејност други угостителски услуги. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (14275) 
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Л И К В И Д А Ц И И I 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд П.трег.бр. 817/2001 од 29.03.2001 
година отвори ликвидациона постапка над должникот 
Дурштво за промет и услуги "АУТОСТАР ПОВЕР" 
Девелопментс Интернационал ДООЕЛ Скопје, 
ул."Беласица" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40110- 
0601-454626. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 38/2001 од 27.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало "ИМБАТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Кочо 
Рацин" бр. 14/1, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601- 
274346. 

За ликвидатор се определува лицето Олга Димов-
ска, ул."Никола Вукомировиќ" бр. 11 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 187/2001 од 16.05.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
АД за професионално оспособување и вработување 
на инвалидизирани лица "ФОНТАНА" ДО увоз-извоз 
од Скопје, ул."Босна и Херцеговина" бб барака 1, 
Скопје со жиро сметка бр. 40100-603-13502. 

За ликвидатор се определува лицето Олга Димовска, 
ул."Никола Вукомировиќ" бр. 11 од Скопје, тел. 121-361. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 67/2001 од 02.03.2001 годи-
на е отворена ликвидација над должникот Трговско 
претпријатие "ДЕРВЕНДИ" увоз-извоз од Скопје, 
с.Буковиќ, и жиро сметка бр. 40120-601-254820. 

За ликвидатор се определува лицето Петар 
Петровски, ул."Ванчо Мицков" бр. 32-б, од Скопје, 
тел. 363-435. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 635/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно, производно и туристичко прет-
пријатие "АЛМЕСА" д.о.о. експорт-импорт од Ско-
пје, ул. "Џон Кенеди" бр. 9/2, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40100-601-372314. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана 
Димитровска, ул."Ј.Лукровски" бр. 10/44. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 29/01 од 12.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, промет и услуги 
"БОСАРО" Д.О.О. од Скопје, ул."Никола Карев" бр. 
72/1, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-379635. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана 
Димитровска, ул.Ј.Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 23/01 од 12.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "МАЧ КОМПАНИ" експорт-импорт 
од Скопје, ул."Самоилова" бр. 156/2-6, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40100-601-367307. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петрески, 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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14146) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 5/01 од 02.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, промет, услуги, 
угостителство и туризам "НАЦИПРОМ" ДОО увоз-
извоз од Скопје, ул."Братфорска" бр. 5, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40120-601-89251. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петрески, 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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 1688/00 од 19.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет услуги на големо и мало 
"МЕРРИОТ" ДОО експорт-импорт од Скопје, 
ул."Иван Милутиновиќ" бр. 31, Скопје, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-357522. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска 
Елисавета, ул."Народен Фронт" бр. 27/28. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 854/00 од 20.11.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, производство, промет 
услуги "ХОРУС" ДОО увоз-извоз од Скопје, бул. 
"Кочо Рацин" бр. 28-43, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-263015. 
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Попов За ликвидатор се определува лицето 
Методи, бул."Кочо Рацин" бр. 28-43. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 555/00 од 16.03.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "АДРИ" 
ДОО увоз-извоз од Куманово, ул."АВНОЈ" бр. 151, 
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-33465. 

За ликвидатор се определува лицето Анѓеловски 
Зоран, ул."Франц Рузман" бр. 45, Куманово, тел. 0901- 
34-169. 

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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1135/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"МАР - МИ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, 
ул."Лесковачка" бр. 54/11, Скопје, со жиро сметка бр. 
40900-601-45153. 

За ликвидатор се определува лицетоАтанас 
Денковски, ул."3 МУБ" бр. 67-ц/9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 

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. (14270) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 896651/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Коцев Нино,ул."П. Манџуков"бр.173 а,Скопје. (14137) 

Пасош бр. 891197/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Андријана Станојковиќ, ул."Окт.Револуција"бр. 
2/1-17,Куманово. (14142) 

Пасош бр. 1078737,издаден од УВР - Скопје на име 
Нуишис Ферат,ул."М. Тито -6" бр. 23,Скопје. (14147) 

Пасош бр. 1251760 на име Махмутоглу Јунус,Дебар. 
Пасош бр. 924846/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Реџеп Реџепи, с. Сарај, ул."5"бр.35,Скопје. (14158) 
Пасош бр. 924788//96,издаден од УВР - Скопје на име 

Разије Реџепи, с.Сарај, ул."5"бр.35,Скопје. (14159) 
Пасош бр. 1484231,издаден од УВР - Гостивар на име 

Фатмир Салији, с. Лакавица,Гостивар. (14199) 
Пасош бр.0146321,издаден од УВР-Тетово на име 

Зеќири Раиф,с.Седларево,Тетово. (14259) 
Пасош бр.899690,издаден од УВР Струмица на име 

Велкова Ванѓа, с. Колешино 177,Струмица. (14263) 
Пасош бр. 1312712,објавен во "Службен весник на 

РМ"бр.42/2001год.на име Маиде Барухи,ул.Топаанска 
бр.9,Скопје, се сторнира. (14285) 

Пасош бр. 0102636,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Крстевска Бошковска Марија,ул."Питу Гули"бр.35, 
Скопје. (14287) 

Пасош бр. 1416289 ,издаден од ГУВР -Скопје на име 
Георгиевски Јани,ул."Локов" бр. 28/1/23,Скопје.14291) 

Пасош бр.1001571,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Хајрула љуљзиме,ул."Јајце"бр. 96,Скопје. (14293) 

Чекови од бр. 4600430 до 4600449, од тековна сметка 
бр. 1579152,издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Ременски Васко,Скопје. (14155) 

Чек бр.0190000115235, од тековна сметка бр. 3822614 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Те-
вдовска Маре,Скопје. (14172) 

Чекови од бр. 4688902 до 4688912, од тековна сметка 
бр.9279029, издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Кстевска Виолета, Скопје. (14194) 

Работна книшка на име Рибаревски Петар, ул."Кум-
ровец" бр. 1,Скопје. (14151) 

Работна книшка на име Дурмиш Илиријана, ул. "М. 
Нестороски"бр.69,Охрид. (14163) 

Работна книшка на име Зорица Црошија, бул."АВН 
ОЈ" бр. 106/3-13,Скопје. (14175) 

Работна книшка на име Пиперевски Александар, 
Скопје. (14185) 

Работна книшка на име Глатков Владимир,Скопје. 
Работна книшка на име Никола Ѓорѓиев,ул." Илин-

д е н с к а ' ^ . 3,Битола. (14196) 
Работна книшка на име Мики Другатиновиќ,ул. "Ст-

рушка"бр.2,Прилеп. (14203) 
Работна книшка на име Миле Драгутиновиќ, ул. 

"Струшка"бр. 2,Прилеп. (14205) 
Работна книшка на име Радица Кузманоска,Тетово. 
Работна книшка на име Спасиќ Сузана,с. Криволак, 

Неготино. (14261) 
Чековна картичка, издадена од Стпоанска Банка 

А.Д. Скопје на име Станислав Гарпов,ул.В.Циривири 
бр.29, Штип. (14257) 

Чековна картичка, издадена од Стопанска Банка 
А. Д. Скопје на име Јоана Гарпова,ул. "Вера Цириви-
ри" бр. 29,Штип. (14258) 

Свидетелство на име Белкузара Шакири, с. Шум, Ст-
руга. (14164) 

Свидетелство за 8 одделение на име Муртеза Рама-
дани, с. Засграчани,Струга. (14165) 

Свидетелство за 4 одделение на име Назири Таир 
Џемаилов, с.Коџалија,Радовиш. (14166) 

Свидетелство за 4 одделение на име Мумин Јакуп Ја-
купов, с.Коџалија,Радовиш. (14167) 

Свидетелство на име Анета Ристова, с. Таринци, Шт-
ип. (14168) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Кирил 
и Методиј" -Злетово на име Петров Сашо,с.Злетово, 
Пробиштип. (14169) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Кирил 
и Методиј" -Злетово на име Панцов Горан,с.Злетово 
Пробиштип. (14170) 

Свидетелства за 4 и 6 одделение на име Симоновски 
Далибор,Пробиштип. (14173) 

Свидетелство на име Сихана Селиме, с.Топлица,Гос-
тивар. (14174) 

Свидетелство на име Јованов Драганчо, с.Ногаевци, 
Велес. (14176) 

Свидетелство за. завршен 1 клас на име Козароски 
Ислам Хусеин, с.Г.Врановци,Велес. (14186) 

Свидетелство на име Јанковска Наташа, Делчево. 
Свидетелство на име Златков Анѓел,с.Звегор,Дел-

чево. (14190) 
Свидетелство на име Долевски Тони, с. Барешани, 

Битола. (14191) 
Свидетелства за 1 и 2одделение,издадени од ОУ "Го-

це Делчев" Скопје на име Биковски Лена,Скопје.14192 
Свидетелство за 8 одделение на име Мирета Камбе-

ровска, с. Лажец,Битола. (14200) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шпреса Камбе-

ровска, с. Лажец,Битола. (14201) 
Свидетелство за 1 год издаден од гим. З е ф љ у ш Ма-

рку - Скопје на име Рејхан Бектеши,Скопје.(14202) 

Свидетелство на име Миљаим Ибраимоски, с.Саж-
дево,Прилеп. (14208) 

Свидетелство на име Сали Алими, Тетово. (14209) 
Свидетелство на име Синадиноска Љубица,Тетово. 
Свидетелство на име Трајкоски Александар,Тетово. 
Свидетелство за 2 годдина на име Камбери Адем, 

Тетово. (14212) 
Свидетелство за 2 година,издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Рејхан Адеми,Скопје. (14213) 
Свидетелство за 2 годна,издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Арбеса Абази,Скопје. (14214) 
Свидетелство за 2 година,издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Фатиме Алиу,Скопје. (14215) 
Свидетелство за 2 год на издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Јетаре Абази ,Скопје. (14216) 
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Свидетелство за 2 година издадено од ДСУ "Цветан 
Димов" Скопје на име Лумније Алиу ,Скопје (14217) 

Свидетелство за 2 година издадено од ДСУ "Цветан 
Димов" Скопје на име Афет Амети,Скопје (14218) 

Свидетелство за 2 година издадено од ДСУ "Цветан 
Димов" Скопје на име Валон Чиче,Скопје (14219) 

Свидетелство за 2 годдина на име Стојаноски Сто-
јан,Тетово. (14220) 

Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 
Димов" Скопје на име ШенгулеДаути, Скопје. (14221) 

Свидетелство за 3 годдина на име Стојаноски Стој-
ан, Тетово. (14222) 

Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 
Димов" Скопје на име Башким Емини, Скопје.(14223) 

Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 
Димов" Скопје на име Бедри Фазлиу, Скопје. (14224) 

Свидетелство на име Самет Али, Тетово. (14225) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Адил Халими, Скопје. (14226) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Фатон Хајдари, Скопје.(14227) 
Свидетелство за 8 одделение на име Нуран Зулбеа-

ри, Тетово. (14228) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Зекије Идризи, Скопје. (14229) 
Свидетелство на име Камбери Адем, Тетово. (14231) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Нусрет Идризи, Скопје. (14230) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Ди-

мов" Скопје на име Менсире Ибраими, Скопје. 
Свидетелство-за 2 год издадено од ДСУ "Цветан 

Димов"Скопје на име Зулфи Јашари, Скопје. (14233) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Ди-

мов"Скопје а име Зенрија Ламалари,Скопје. (14234) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов" Скопје на име Бајрам Минири,Скопје. (14235 
Свидетелство на име Џелал Зенели ,Тетово. (14236) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Ди-

мов " Скопје на име Исман Мемиши, Скопје. (14237) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов"Скопје на име Абдулвахитмути, Скопје. (14238) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов"Скопје на име Блерим Палиоши, Скопје. (14239) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Ди-

мов" Скопје на име ЛавдијеРечица,Скопје. (14240) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов" Скопје на име Рамадан Рамадани, Скопје. 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов" Скопје на име Фарук Рамадани,Скопје. (14242) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов" Скопје на име Јусуф Риза,Скопје. (14243) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов" Скопје на име Амијет Џеладин,Скопје. (14244) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Дим-

ов" Скопје на име Гзим Плакај,Скопје. (14246) 
Свидетелство-за 2 год издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Аријета Сали,Скопје. (14247) 
Свидетелство за 2 год издадено од ДСУ "Цветан Ди-

мов" Скопје на име Хазир Жарку,Скопје. (14248) 
Свидетелство за 2 годдина на име Нуроски Недим, 

Тетово. (14250) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ДСУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Фареди Абдула, Скопје. (14253) 
Свидетелство за 7 одделение на име Самир Тахири 

.Пирок,Тетово. (14254) 
Свидетелство на име Линдихана Цека ,Тетово.(14255) 
Свидетелство на име Симоска Радица ,Тетово. 14256) 
Свидетелствоза 1 клас здадено од ПУ - с.Г.Врановци 

на имеКасоски Исеин Рамадан Р.Турција -Чашка, 
Велес. (14262) 
Свидетелства за 1 и 2 годдина издадени од СУ-"Кочо 

Рацин"-Скопје на име Белинда Аслани,Скопје.(14269) 
Свидетелства за 1,2 и 3 година издадени од УЦ Дими-

тар Влахов"-Скопје на име Цветановски Маријан, 
Скопје. (14273) 
Свидетелство за 3 година издадено од СУ - "Зеф 

Љуш Марку"-Скопје на име Џемаили Шенаси с. Стра-
чинци, Скопје. (14279) 

Диплома издадена од ДУЦ "Георги Димитров" Ско-
пје на име Цветановски Тони, Скопје. (14156) 

Диплома издадена од ЕТУЦ - Скопје на име Зекири-
ја Скендеровиќ с.Кондово, Скопје. (14265) 

Здравствена книшка на име Наумовски Димитрије 
ул. "Охридска"бр.78, Битола. (14198) 

Здравствена книшка на име Заими Заим, Тетово. 
З др авствена книшка 4363-135666-02 на име Нешет 

Мемет с. Јегуновце, Тетово. (14252) 
Уверение за упис во регистарот на Р. Македонија на 

воздухопловот АН2 со рег. ознака З з - БГН издаден 
од Управа за цивилна воздушна пловидба - Скопје на 
име Компанија "Вектра", Скопје. (14152) 

Уверение за упис во регистарот на Р. Македонија на 
воздухопловот АН2 со рег. ознаки З з - БГМ издаден 
од Управа за цивилна воздушна пловидба - Скопје на 
име Компанија "Вектра", Скопје. (14153) 

Уверение за упис во регистар на РМ на воздухоплов-
от АН 2 со регистарски ознаки З3 - БГМ издаден од 
Управа за цивилна воздушна пловидба - Скопје на име 
"Компанија "Вектра", Скопје. (14296) 

Уверение за пловидбеност на воздухоплов АН 2 со 
регистарски ознаки З3- БГМ, издаден од Управа за 
цивилна воздушна пловидба - Скопје на име 
Компанија "Вектра", Скопје. (14315) 

Девизна штедна книшка бр.6918-96 и 8016-06 на име 
Слобода Шемова ул."С.Пинџур"бр. 17, Кавадарци. 

Даночна картичка бр. 4030994216865 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Витез ДО, Скопје. 

Даночна картичка на име Јовановски Ристо ул. "Бо-
рис Кидрич" бр.5/56, Битола. (14193) 

Престанок на врш.самост.зан.д. Реш.Уп.бр.25-4082 
издаден од Министерство за стопанство - Центар -
Скопје на име "Дијамант"Зулфиовски Исамедин, Ско-
пје. (14317) 

Пасош бр. 1107394/98 издаден од УВР - Скопје на 
име Стојменовиќ Марта ул."Партизанси одреди" бр. 
167 а, Скопје. (14300) 

Пасош бр. 285679/94 издаден од УВР- Скопје на 
име Слободанчо Трајчевски, ул."Нерешка" бр. 9 а, 
Скопје. (14301) 

Пасош бр. 1069320 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јовановиќ Златко ул. Ж. Зрењанин бр.109,Скопје. 

Пасош бр. 1373305/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Горан Стојков ул. Џон Кенеди бр. 25/3-14,Скопје. 

Пасош бр. 1550909/01 издаден од УВР - Скопје на 
име Васе Бошковски у. Шишево, Скопје. (14320) 

Пасош бр. 1356675/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Горан Тимотиевиќ с. Катланово, Скопје. (14323) 

Пасош бр. 723110/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Садие Алилова с. Кондово ул. 1 бр. 32, Скопје. 

Пасош бр. 1253596 издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Мишевски с. Марино ул. 500 бр.82,Скопје. 

Пасош бр. 0448739 издаден од УВР - Скопје на име 
Милеска Соња ул. Т. Томшиќ бр. 25/2-21,Скопје.14340 

Пасош бр.1141121 издаден од УВР - Скопје на име 
Елхам Деримова ул.Карбуница бр. 1, Скопје. (14341) 

Пасош бр. 745987 на име Зора Араингеловиќ ул. 
"Рудо Чајевац" бр.12/1/6, Скопје. (14441) 

Пасош бр. 1246586/99 на име Ивановска Билјана 
ул."Гостиварска" бр. 20-б, Скопје. ^ (14443) 

Пасош бр. 1459646 на име Ванчо Карпашев ул."29 
Ноември" бр. 6, Виница. (14031) 

Работна книшка на име Суат Рамети с.Рашче, Ско-
пје. (14295) 

Работна книшка на име Андриќ Жарко, ул. Ѓ. Ѓо-
ревски бр. 6 а, Скопје. (14330) 

Работна книшка на име Зурфи Бакиу с.Раче, Ско-
пје. (14444) 

Воена книшка на име Петров Никола, ул. Ѓ.Дими-
тров бр. 48, Скопје. (14303) 

Даночна картичка бр. 4030991177010 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Сојуз на ахитекти на 
Македонија, Скопје. (14342) 
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J A В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-115/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-115/2001 

е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за транспортна лен-
та В-1200; транспортна лента В-1400, 

Самоходна лента ПВЗ-1800 според изготвени спе-
цификации. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализаци-
јата на набавката да ја додели на повеќе понудувачи. 

2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОД-
РУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Резервните делови се однесуваат за РЕК Осло-
меј. 

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката - дозволена е делумна понуда, но не 
е дозволена делумна понуда во рамките на една специ-
фикација. 

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер специфи-
кациите можат да ги подигнат во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 
Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот 
при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 
денари, уплатена на жиро сметка 40100-601-5012 ЈП 
"ЕСМ", Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка -
Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01- 
115/2001. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на произво-
дителот на деловите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката 
е од странство) изразена во ДЕМ. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во 
целост да ги пополни и истите да ги достави како сос-
тавен дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и усло-
вите за 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 јавни 
набавки). 

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

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бид ат 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 јавни набавки. 

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

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за испораки на ваков вид стоки во последните 3 го-
дини. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за Данок на додадена вредност. 

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

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

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

5.1. Цена - 60 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Рок на испорака - 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
2.07.2001 г. во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените преставници на понуду-
вачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. 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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