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3141. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на 

Република Македонија, а 
Тргнувајќи од темелните вредности на устав-

ниот поредок на Република Македонија; 
Изразувајќи ја консензуалната определеност 

на сите политички партии во Собранието на 
Република Македонија за полноправно членство 
на Република Македонија во европските и евро-
атлантските интеграции; 

Потврдувајќи ја определеноста за изградба на 
цивилно демократско општество базирано на 
принципите на пазарната економија, почитува-
њето на човековите права, граѓанските слободи 
и меѓуетничката толеранција и рамноправност; 

Констатирајќи дека во завршна фаза е прего-
варачкиот процес што треба да доведе до потпи-
шување на договор меѓу Република Македонија 
и Европската унија за стабилизација и асоција-
ција; 

Поздравувајќи го најавеното потпишување на 
'Договорот за стабилизација и асоцијација на Ре-
публика Македонија со Европската унија како 
уште еден чекор напред кон полноправно член-
ство на Република Македонија во Унијата; 

Потврдувајќи ја својата волја изразена во 
Декларацијата за развој на односите на Републи-
ка Македонија со Европската унија од 4 февруа-
ри 1998 година; 

Истакнувајќи го историското значење на 
претстојниот Загребски самит од 24 ноември 2000 
година; 

Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 ноември 2000 година, 
донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НИВОТО НА ОДНО-

СИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

Собранието на Република Македонија: 
1. Ја истакнува цврстата решеност да ги на-

сочи своите активности кон целта Република 
Македонија да стане полноправна членка на Ев-
ропската унија. 

2. Ја поддржува определбата на Владата на 
Република Македонија за парафирање и потпи-
шување на Договор за стабилизација и асоција-

ција на Република Македонија со Европската 
унија, како важен чекор во стекнувањето полно-
правно членство во Унијата. 

3. Ја поттикнува Владата на Република Маке-
донија за преземање и интензивирање на актив-
ности кои ќе доведат до полноправното членст-
во на Република Македонија во Европската уни-
ја што е стратегиска цел на нашата земја. 

4. Во рамките на своите уставни надлежности 
Собранието на Република Македонија ќе даде 
целосен придонес во исполнувањето на обврски-
те од овој Договор и ќе го динамизира и синхро-
низира процесот на усогласување на македонс-
кото законодавство со законодавството на Ев-
ропската унија врз транспарентни основи. За таа 
цел, потребно е континуирано и заемно инфор-
мирање меѓу Владата и Собранието на Републи-
ка Македонија. 

5. Укажува на потребата од подготовка од ст-
рана на сите надлежни органи и организации на 
планови и мерки за создавање атмосфера и 
дејствување на организиран начин пред парла-
ментите и владите на земјите членки на Европс-
ката унија за што поскоро започнување на пос-
тапките за ратификација на Договорот за стаби-
лизација и асоцијација на Република Македонија 
со Европската унија. 

6. Се залага за поттикнување на јавното мис-
лење и јавната свест во Република Македонија 
за придобивките од нејзиното полноправно чле-
нување во Европската унија. 

7. Ќе ги преземе сите потребни мер^и што ќе 
и овозможат на Владата на Република Македо-
нија во што пократок рок да достави барање за 
прием на Република Македонија за полноправно 
членство во Европската унија. 

8. Оваа декларација ќе се објави во "Службен 
весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4703/1 
23 ноември 2000 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пос-

тапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Маргарита Стаменковска од Скопје, ул. "Трифун Па-
новски“ бр. 2/3-3, против тужениот Предраг Стамен-
овиќ, со непозната адреса на живеење. 

За привремен старател на тужениот му е поставе-
на Весна Василевска адвокат од Скопје со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје која ќе ги штити неговите инте-
реси во текот на постапката се до нејзиното правосил-
но завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХУН.П.бр. 
415/2000. (43528) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пос-
тапка за утврдување право на сопственост на недвиж-
ен имот - стан што се наоѓа во Скопје, ул."Цветан Ди-
мов“ бр. 3/1-8, по тужбата на тужителот Усеин Мејрам 
од Скопје, ул.1'Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 8/5, 
против тужениот Хасан Меџан, со непозната адреса 
на живеење. 

За привремен старател на тужениот му е поставе-
на Љиљана .Поповска адвокат од Скопје, ул."Пајко 
маало“ бб, со решение на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на општините на град Скопје, која 
ќе ги штити неговите интереси во текот на постапката 
се до нејзиното правосилно завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ш.П.бр. 
889/2000. (43730) 

ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Локче 

Ремзиќемал од Гостивар, ул."18-ти Ноември“ бр. 166, 
се води постапка за докажување на смртта на лицето 
Локче Рухиде, родена на 02.06.1920 година во с.Г.Ба-
њица, од татко Бајрам и мајка Шерифа, а живеела на 
ул."18-ти Ноември“ бр. 166, Гостивар. 

Се повикува лицето Локче Рухиде во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот во'"Службен весник на 
РМ“ да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
за неговиот живот да му соопштат на овој суд. 

По истекот на овој рок доколку повиканото лице 
не се јави во овој суд ќе се смета дека истото е почина-
то. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 244/2000. 
' (43514) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Хајдари 
Далип од с.Д.Бањица, се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Ајдари Анифе, родена на 
04.02.1922 година во с.Падалиште, од татко Ибрахим 
Хусеини и мајка Џемиле Хусеини, а живеела во с.Д. 
Бањица. 

Се повикува лицето Ајдари Анифе во рок од 15 де-
на р д објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ"\ да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
занеговиот живот да му соопштат на овој суд. 

По истекот на овој рок доколку повиканото лице 
не се јави во овој суд ќе се смета дека истото е почина-
то. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 96/2000. 
(43515) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пос-
тапка за регрес по тужбата на тужителот АД за осигу-
рување ''ВАРДАР“ Скопје, градски ѕид бр. 8, против 
тужениот Антонио Алчевски од Скопје, ул."Христо 
Смирненски“ бр.24, а сега со непозната адреса на жи-
веење. Вредност на спорот 43.108,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите интереси во текот на постапката се до нејзи-
ното правосилно завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ш.бр. 799/98. 
(43602) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Нуредин Тургути од Скопје, 
бул."Македонска Косовска Бригада“ бр. 42/19, против 
тужената Ибадет Тургути со непозната адреса на жив-
еење. 1 ' 

Се повикува тужената да се јави во рок од месец 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот 
ќе и постави старател од редот на адвокатите е преку 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на оп-
штините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П.бр. 
2166/00. (43559) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Елези Ра-
миз од с.Симница, се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Елези Агим, роден на 24.01.1977 го-
дина во с.Симница, од татко Рамиз Елези и мајка Зи-
мине Елези. 

Се повикува лицето Елези Агим во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ“ да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
за неговиот живот да му соопштат на овој суд. 

По истекот на овој рок доколку повиканото лице не 
се јави во овој суд ќе се смета дека истото е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 273/2000. 
(43516) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за 
утврдување на право на сопственост по тужбата на ту-
жителот Јонузи Адила Ракип од с.Д.Бањица, Гости-
варско, против тужениот Мицковиќ Здравко Мојсие 
од с.Д.Бањица, сега во Р.Србија со непозната адреса 
во Швајцарија. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса и се поста-
вува за привремен застапник адвокатот Бобан Димо-
ски, стручен соработник при Основниот суд во Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар. (43517) 

Пред овој суд во тек епостапка за наплата на долг 
по тужбата на тужителот "КОМПАС ХЕРЦ“ ДОО од 
Скопје, против тужениот Даут Елтур со непозната ад-
реса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му 
постави старател адвокатот Иванка Јакимовска која е 
назначена од Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на општините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П.бр. 
"2666/98. (43707) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Матиќ 
Љубомир од Гостивар, ул."Светозар Пепоски“ бр. 10, 
се води постапка за докажување на смртта на лицето 
Матеска Ристина, родена на 06.02.1907 година во с. Зу-
бовце, од татко Раде Серафимовски и мајка Крстана 
Серафимовска. 

Се повикува лицето Ристина Матеска во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ“ да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
за нејзиниот живот да му соопштат на овој суд. 
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По истекот на овој рок доколку повиканото лице 
не се јави во овој суд ќе се смета дека истото е почина-
то. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 248/2000. 
(43518) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд поведена е постапка за надомест на 

штета по тужбата на тужителите Далибор и Емилија 
Димитријевиќ и Трајко и Загорка Илиевски од с. Ре-
жановце, против тужениот Димитријевиќ Милован од 
с.Старо Нагоричане, со непозната адреса во Австрија. 
Вредност на спорот 1.000.000 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен 
застапник адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, 
која ќе го застапува пред овој суд се додека тужениот 
или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, IV.П бр. 1051/95. 
(43513) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред овој суд заведен е спор за наплата на долг по 

тужбата на тужителката Велика Трпевска против ту-
жениот Перо Наков од Кочани, со непозната адреса 
на живеење во Италија. Вредност на спорот 100.000,00 
денари. 

Се повкува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот или да определи 
прлномошник. Во спротивно, судот за привремен зас-
тапник му го определи Благојчо Стоименов стручен 
соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги зас-
тапува интересите на тужениот до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 391/00. (43600) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е оставинска постапка за рас-

правање на оставината на покојниот Мазлами Рецеп 
порано од с.Боговиње. 

Мазлами Ариф син на покојниот по кажување на 
другите учесници се наоѓа со непозната адреса во ст-
ранство. 

Се повикува лицето Мазлами Ариф од с.Богови-
ње, да се јави во Основниот суд во Тетово, за распра-
вање на-оставината на покојниот татко Мазлами Ре-
цеп порано од с.Боговиње, во рок од 1 година по обја-
вувањето на огласот. Во спротивно, судот на истиот 
ќе му постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 444/2000. 
(43504) 

Пред овој суд во тек е спор по тужбата на тужите-
лот Беадини Беадин од с.Д.Палчиште, против тужени-
те Адеми Енвера Шаип и Јусуф од с. Г.Речица, а сега 
со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот или да 
одредат полномошник кој ќе ги штити нивните права. 
Во спротивно, судот.преку Центарот за социјални ра-
боти Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе 
ги застапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 981/2000. 
(43505) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
тужбата на тужителите Емине Амети и други од с. 
Слатино, против тужениот Велии Алириза од с.Слати-
но, со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
15 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот 

за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен 
старател кој ќе го застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 786/2000. 
(43506) 

Пред овој суд во тек е пс^стапка за сопственост по 
тужбата на тужителот Марсели Мај и од с.Шемшово, 
против тужените Камили Решат, Камили Сабадин и 
Камили Кемал сите од с. Шемшово, со непозната ад-
реса на живеење. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на огласот или да одре-
дат полномошник кој ќе ги штити нивните права. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјални работи 
Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе ги 
застапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 179/2000. 
(43511) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
тужбата на тужителот Усејни Екремод од Тетово, 
против тужениот Димовски Ѓуро од Белград, СРЈ, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен 
старател кој ќе го застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1169/2000. 
(43512) 

Пред овој суд во тек е постапка за долг од заем по 
тужбата на тужителот Исмаили Бари од с.Теарце, 
против тужениот Исмаили Милица од Германија, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот или да одреди 
полномошник кој ќе ги штити нејзините права. Во 
спротивно, судот ќе и постави привремен старател кој 
ќе ја застапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 597/2000. 
(43706) 

Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата 
на тужителот ЈП за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на РМ Скопје ПЕ Тетово, против тужени-
от Поповиќ Нинислав од Тетово, ул."Иво Лола Ри-
бар“ бр. 279, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
15 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен 
старател кој ќе- го застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 536/2000. 
(43708) 

' Пред овој суд во тек е постапка за исполнување на 
договор по тужбата на тужителот Џеладини Шаќир од 
с. Сл атина, Тетово, против тужената Асани Хикмете 
од с.Дебреше, Гостивар, со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
15 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
нејзините права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе и постави привремен 
старател кој ќе ја застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1297/2000. 
(43709) 
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Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Аница Јовановска од Те-
тово, ул."Д.Г.Кара" бр. 8, против тужениот Стефано 
Зенорини од Италија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен 
старател кој ќе го застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1335/2000. 
(43710) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
тужбата на тужителите Фетаи Аки Рамадан и Фетаи 
Аки Мислим од с.Слатина, Тетово, против тужениот 
Саити Изаира Зенеп од с.Слатино, Тетово, со непоз-
ната адреса во Босна. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
15 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
нејзините права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе и постави привремен 
старател кој ќе ја застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1211/2000. 
(43712) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3298/99, на регистарска влошка бр. 009462, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП 
во ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и ма-
Л9 и увоз-извоз ГУСКА Благој Битола ДООЕЛ, ул. 
"Ѓорче Петров“ бр. 26, Битола. 

Основна главница: 186.000,00 денари - капитал на 
инокосен сопственик на друштвото по состојбата на 
билансот. 

Основач и управител: Секуловски Благој - со неог-
раничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
стапува во свое име и за своја сметка со полни овлас-
тувања и одговара со целокупниот свој имот за обврс-
ките према трети лица. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3298/99 (26544) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 882/2000, на регистарска влошка бр. 011669, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за вршење на ветеринарна деј-
ност, трговија и услуги "ВЕТЕРИНАРНА СТАНИ-
ЦА“ Љупчо и др. ДОО Демир Хисар, ул. "Маршал Ти-
то“ бб. 

Дејности: 85.20, 85.14/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.50, 05.01, 05.02, 15.71, 
15.72, 51.11, 51.17, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.70, 52.22, 
52.23, 52.27,70.20. 

Основната главница на друштвото изнесува 26.900 
дем. која е поделена на 26.900 удели од кои 13.719 уде-
ли ги поседуваат содружниците, 9.146 удели поседува 
агенцијата за приватизација на РМ како приоритетни 
а 4.035 удели се отстапени на Фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување на Македонија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Љупчо Андрески - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
882/2000 (26545) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4635/99, на регистарска влошка бр. 011703, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето во ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги Ахмед Неждет - УМИ-ПРОМ - Охрид ДО-
ОЕЛ, Охрид, ул. "Гоце Делчев“ бр. 245. 

Седиште: Охрид, ул. "Гоце Делчев“ бр. 245. 
Содружник: Ахмед Неждет со изјава од 27.12.1999 

год. 
Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.22, 
45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 
74.82, откуп на земјоделски и сточарски производи, 
шумски плодови и лековити билки, забавни игри на 
автомати и слично, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, посредување и застапува-

ч ње во прометот на стоки и услуги, малограничен про-
мет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, реекспорт. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото-уп-
равител Ахмед Неждет. 

Основната главница изнесува 5.600 дем во денар-
ска противвредност од 173.600,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4635/99 (26546) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1350/99, на регистарска влошка бр. 007506, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП 
во ДООЕЛ на Друштвото за проектирање, градеж-
ништво, промет и услуги ЕУРОСТИЛ 2000, Мусљија 
Ахмеди, ДООЕЛ, експорт-импорт Кичево, ул. "И 
Септември“ бр. 1-4-3/4. 

Мусљија Ахмеди од Кичево, ул. "И Септември“ 
бр. 1-4-3/4. 

Содружникот вложува опрема во вредност од 
352.000,00 денари односно 11.000 дем според проценка-
та од вештакот. 

Дејности: 02.01, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.41/2, 01.30, 11.20, 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, 
15.71,15.72,15.84,15.82/2,15.81/2, 15.81/1,15.82/1,15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 22.22, 18.10, 
18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 
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, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
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52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 90.00, 93.02, надво-
решна трговија со прехранбени производи, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународен тран-
спорт на патници, посредување, застапување, консиг-
нација, слободни царински продавници, малограничен 
промет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е: Мусљија Ахмеди - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1350/99 (26547) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 910/2000, на регистарска влошка бр. 011698, 
го запиша во трговскиот регистар организирањето на 
Градежното акционерско друштво "Техника“ - При-
лепел. "Димо Нареднико“ бб, Прилеп. 

Дејности: 25.22, 25.24, 26.70, 26.52, 26.40, 20.10/1, 
26.63, 26.70, 20.40, 20.51, 15.61, 15.81, 01.11/4, 15.9, 16.0, 
15.5,15.3,15,15.1,15.2, ГБ, Г.В. 25, 45.21/1, 45.23, 45.24, 
45.21/2, 45.3, 45.4, 60.23, 60.24, 60.21, 36.1, 26.1, 24.30, 39, 
51.62, 51, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 52.4, 52.1, 55.3, 45.4, 
45.2,45.3,45.4,45.5,55. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Милка Ингилизова. 

Основање на акционерско друштво со фирма: Гра-
дежно акционерско друштво ТЕХНИКА, Прилеп. 

Друштвото е настанато со поделба на Градежно 
акционерско друштво Техника Прилеп, Прилеп на две 
акционерски друштва и тоа: Градежно акционерско 
друштво ТЕХНИКА, Прилеп и Акционерско градеж-
но друштво ГРАДБА, Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
910/2000 (26548) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1284/99, на регистарска влошка бр. 007440, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на 
Друштвото за производство, промет и услуги ЏАФЕ-
РИ, Мустафа, ДООЕЛ, експорт-импорт с. Мамудовци, 
Кичево. 

Мустафа Џафери од с. Мамудовци, Кичево. 
Содружникот вложува основни средства во опрема 

според судска проценка во вредност од 336.000,00 ден.; 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 11.20, 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, 15.71, 15.72, 15.84, 
15.82/2,15.81/2,15.81/1,15.82/1,15.85,15.86,15.87,15.88, 
15.89, 15,98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.40,.26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.21, 36.22, 45.11, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 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, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 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, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 
90.00, 93.02, 93.03, надворешна трговија со прехранбе-

ни производи, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, посредува-
ње, застапување, консигнација, малограничен промет 
со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е: Мустафа Џафери - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1284/99 (26550) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 922/2000, на регистарска влошка бр. 011713, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштво за производство, трговија, превоз, 
шпедиција, угостителство и услуги ЦМБА 2000 увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Војводинска'' 
65/12. 

Основање на друштво ДООЕЛ. 
Основач: Лиљана Мирческа од Прилеп. 
Фирма: Друштво за производство, трговија, пре-

воз, шпедиција, угостителство и услуги ЦМБА 2000 
увоз-извоз, Прилеп ДООЕЛ. 

Седиште: ул. "Војводинска'' 65/22, Прилеп. 
Предмет на работењето (дејности): 01.11, 01.11/1, 

01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 05.02, 
14.11, 14.12, 14.21,14.22, 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, 15.82,15.82/1, 15.82/2, 
15.84,15.85,15.86, преработка на други зрнасти произ-
води, печење на сончоглед, фстаци, кикиритки, лебле-
бии, бадеми, лешници, сушење на грозје, сусам и сл. 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
18.10, 18.21, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
61.32, 51.33, 51.34, 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, 51.55, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
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, 63.30, 65.12, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 72.60, 
74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, угости-
телски и туристички услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, малограничен промет, комисиони работи, зас-
тапување на странски фирми. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените' обврски во прометот одговара со целиот 
имот - полна одговорност. 

Лиљана Мирческа - управител со неограничени ов-
ластувања е во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог: Во предмети - средства врз осно-
ва на проценка од страна на овластен проценител, во 
износ од 10000 дем (315.000,00 денари). 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
922/2000 (26551) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 147/2000 од 08.11.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, услуги и ту-
ризам "АДРИАТИК 73" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. 
"Доне Крапчев“ бр. 10 А, и жиро сметка 40100-601-
206593, 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. (43103) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III. Ст. бр. 120/96 од 08.11.2000 го-
дина, се дава согласност за отпочнување на постапка-
та за трансформација на АД "НАШЕ ДЕТЕ“ Скопје. 

Стечајната постапка времено е запрена со реше-
ние II. Ст. бр. 120/96 од 20.04.1999 година, се запира. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (42758) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III. Ст. бр. 44/2000 од 13.11.2000 го-
дина. 

Предлогот поднесен од доверителите Република 
Македонија застапуваа од ЈП на РМ и Агенцијата на 
РМ за санација на банка - Скопје за отворање на сте-
чајната постапка над должникот Кожарски комбинат 
"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ АД Скопје, се уважува. 

Се отвора стечајна постапка над стечајниот долж-
ник КОЖАРСКИ КОМБИНАТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
АД Скопје, бул.“Србија“ бб - Скопје, со жиро - сметка 
40110-601-10285 при ЗПП Филијала Скопје и број на 
регистарска влошка 02009828-4-03-000 при регистра-
цијата на Основен суд Скопје I - Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на пос-
тапката,- извештајно рочиште кое ќе се одржи на 
15.12.2000 година, во 09.00 часот, во барака бр. 4 голе-
ма судница при овој суд. 

Овој оглас е истакнат на огласната табла на судот 
на 03.11.2000 година во 12.00 часот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (43142) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.48/96 од 28.09.2000 година, заклучена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство на бурсен и гравиран кристал " КРИС-
ТАЛ“ Кратово. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. , (42820) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.24/2000 од 31.10.2000 година, заклучена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "МОДЕНА" експорт-импорт с. Отља 
- Куманово. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I : Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (43187) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.84/96 од 31.10.2000 година, заклучена е 
стечајна постапка над должникот "КАРАДАК" Зем-
јоделско сточарска задруга с. Лој ане - Куманово. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (43185) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.26/2000 од 31.10.2000 година, заклучена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги " АЛДЕКО“ Столе ДООЕЛ 
експорт-импорт - Куманово. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (43356) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.25/2000 од 25.10.2000 година, е отворена 
стечајна постапка над Друштвото за трговија и услуги 
"ДЕЗО ДЕН“ Зоран ДООЕЛ експорт-импорт с. Речи-
ца - Куманово, со истото решение е заклучена стечај-
ната постапка. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (43355) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
250/2000 од 10.11.2000 година над ДООЕЛ "ЕЛИДИС 
ЕООД“ Битола, ул."Едвард Кардељ“ бр. 11/41, со деј-
ност трговија и жиро сметка 40300-601-81461 при ЗПП 
Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја сп-
роведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43133) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
137/2000 од 13.06.2000 година над ПП "ДИАДОРА" 
Битола, ул."Митре Брчковски“ бр. 37, со дејност трго-
вија и жиро сметка 40300-601-72642 при ЗПП Филија-
ла Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43081) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
224/2000 од 08.11.2000 година над ПП "БАЛКАН'' Би-
тола, ул. "Прилепска'1 бр. 74/20, со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-4949 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43357) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
143/2000 од 06.11.2000 година над ДООЕЛ "ЛЕЈКЕР-
СИ В - Ј" Живко Тасевски Битола за производство, 
трговија на големо и мало и услуги, со дејност тргови-
ја и жиро сметка 40300-601-47922 при ЗПП Битола, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43358) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
252/2000 од 06.11.2000 година над Претпријатие за про-
изводство, трговија на големо и мало туризам, угости-
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телство и услуги "НИК АНТ" с.Дрмени - Ресен, Срег. 
бр. 4542/84, со дејност трговија и жиро сметка 40310-
601-62873 при ЗПП Ресен, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43359) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
249/2000 од 14.11.2000 година над ПП "101" Битола ул. 
"Карпош“ бр. 5-2/14, со дејност угостителство и жиро 
сметка 40300-601-41731 при ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43361) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
248/2000 од 14.11.2000 година над ТП "НИКО МА-
РИНКО БОЈАЏИЕВ“ од Демир Хисар ул."Гоце Дел-
чев“ бр. 70, со дејност трговија и жиро сметка 40301-
601-100538 при ЗПП Битола, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43363) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
255/2000 од 13.11.2000 година над Претпријатие за дел-
овни услуги "ИНГ ПЈГУС“ Битола ул."Романија" бр. 
43/5, со рег. влошка бр. 1-12949, со дејност услуги и 
жиро сметка 40300-601-57936 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43365) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
243/2000 од 10.11.2000 година над ДООЕЛ Тренчевски 
Пеце "ПЛАМЕНКА“ Битола ул.“Партизанска“ бр. 
99/17, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
35802 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43366) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 101/2000 од 23.10.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот Приват-
но претпријатие за производство, трговија транспорт 
и услуги "ДАГА КОМЕРЦ“ извоз-увоз И.О. Прилеп, 
запишана во регистарска влошка 1-15264 на Окружен 
стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-
30874, во ЗПП - Прилеп. \ 

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

Стечајната постапка се отвору поради неман^е-иМ^ 
от. \ 

Од Основниот суд во Прилеп. \ (43134) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 62/2000 од 12.06.2000 годиначе 
отворена стечајната постапка над должникот Задруж-
но претпријатие ''ФУНДАМЕНТ“ Прилеп ПО ул. 
"Васко Карангелескибб, со жиро сметка 41100-601-
348859 со дејност високоградба поради што и се заклу-
чи, запишана во регистарска влошка 1-17329. 

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

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

Од Основниот суд во Прилеп. (43136) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 153/2000 од 13.11.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ТП "АН-
ГЕЛОВ'' п.о. увоз-извоз од Струмица, но е одлучено 
да истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот, пордаи што и се заклучи. 1 

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 ве-
сник на РМ“. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (43367) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решение Ст. бр. 52/200.0 од 01.11.2000 година, се отвора 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТУ 
"ПОРТ БОНЕРО“ експорт-импорт, ул."Димката Ан-
гелов Габерот“ бр. 5, Кавадарци, но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43138) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 53/2000 од 01.11.2000 година, се отвора 
стечајната постапка над стечајниот должник "МЕР-
КУР ТРЕЈД - 94" ДОО експорт-импорт, ул."Миле Вч-
ков" бр. 14 а, Кавадарци, но истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43140) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 55/2000 од 01.11.2000 година, се отвора 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП "ДО-
ЛАР'' увоз-извоз, ул."Вида Џекова“ бр. 29, Неготино, 
но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43141) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани, 
врз основа на член 246 од Законот за стечај свикува 
рочиште за расправање и гласање по планот за реор-
ганизација на ТПОС "ИЛИНДЕН“ Виница, поднесен 
од стечајниот управник. 

Рочиштето ќе се одржи на 28.11.2000 година, во 
просториите на Основниот суд во Кочани, сала бр. 1 
со почеток во 11.00 часот. 

Предложениот стечаен план и примените изјасну-
вања се достапни за увид во стечајното досие на долж-
никот што се води при овој суд. 

Од Основниот суд во Кочани. ' (43360) 

""" Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 
65/2000 од 06.11.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Производна трговска и услужна задру-
га "МОСТ - КОМПАНИ“ увоз-извоз ПО Кичево, 
ул."Александар Македонски“ бб, и истата не се спро-
ведува поради немање на средства за стачајната маса, 
и се заклучува отворената стечајна постапка над дол-
жникот согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (42000) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л.бр. 22/2000 од 18.09.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатие во приватна сопст-
веност на деловни услуги "ВИД ПРОМ“ од Штип, но 
поради немање нематеријални средства постапките се 
заклучуваат. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43380) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 54/2000 од 18.09.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над Станбена задруга "АМБИЕНТ“ 
од Берово, но поради немање на материјални средства 
постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43381) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 134/2000 од 16.10.2000 година е отворена ликви-
дациона постапка над Трговско претпријатие на голе-
мо и мало "ЛИНАНКА“ од Штип, но поради немање 
на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43382) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 160/2000 од 20.09.2000 година е отворена ликви-
дациона постапка над Претпријатие за промет, произ-
водство, шпедиција и услуги "ПЕГАЗ" од Кочани, но 
поради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43383) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 142/2000 од 16.10.2000 година е отворена ликви-
дациона постапка над Претпријатие во приватна соп-
ственост за трговија и производство "РАН - КОМЕ-
РЦ“ од Пробиштип, но поради немање на материјални 
средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43384) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 164/2000 од 02.10.2000 година е отворена ликви-
дациона постапка над Трговско претпријатие "ВИЗА 
ПРОМ“ од Штип, но поради немање на материјални 
средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43385) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 174/2000 од 26.10.2000 година е отворена ликви-
дациона постапка над Претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз 
"СЕМЕ1' ПО од Струмица, но поради немање на мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
^должник да се брише од регистарот на претпријатија 

што се води при Основниот суд во Штип. 
Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 

дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од Основниот суд во Штип. (43386) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 180/2000 од 26.10.2000 година е отворена ликви-
дациона постапка над Претпријатие производство и 
трговија "КМ - ИНЖИНЕРИНГ" увоз-извоз ПО од 
Струмица, но поради немање на материјални средства 
постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43387) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 96/99 од 19.09.2000 година е отворена ликвидаци-
она постапка над Претпријатие производство, промет 
и услуги "ТОКОМ - Д“ увоз-извоз п.о. од Штип, но по-
ради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. ' (43388) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 40/98 од 02.10.2000 година е отворена ликвидаци-
она постапка над Приватно трговско претпријатие 
"ЧЕНО - ТРЕЈД“ од Штип, но поради немање на ма-
теријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се ^рише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43389) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 64/2000 од 15.05.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над ЈТД за трговија и градежништво 
на големо и мало "ПРОМЕТ ГРАДБА“ увоз-извоз од 
Радовиш, Трајанов Атанас, Јованов Раде и Трајанов 
Славе ЈТД Радовиш, но поради немање на материјал-
ни средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43391) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 80/2000 од 26.10.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатие за трговија и услуги 
на големо и мало увоз-извоз "МАКМА" од Штип, но 
поради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 
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Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од Основниот суд во Штип. (43392) 

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43499) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 70/2000 од 05.06.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над ПТУ "ТИРСТЕФ - КОМПАНИ“ 
од Пробиштип, но поради немање на материјални сре-
дства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 749/2000 од 02.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Троговско претпријатие "БЉАНА" ЦО од Тетово, 
с. Г.Речица, со жиро сметка 41500-601-20610. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски од Скопје, с.Соње, тел. 746-106. 

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. (43445) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 959/99 од 30.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско претпријатие "ЛАДА - СТ" експо-
рт-импорт од Гостивар, ул."Питарница" бр. 18, со жи-
ро сметка 41510-601-27312. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Бибоски 
ул."Бранко Станоевиќ“ бр. 6. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1182/99 од 01.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот' 
Претпријатие за производство, транспорт, трговија и 
услуги ТОНЕКС - ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт од 
Гостивар, ул."Борис Кидрич"бр. 2, со жиро сметка 
41510-601-53617. 

За ликвидатор се определува лицето Нуфре Јова-
новски, ул."Васли Василески“ бр. 10. 

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. (43498) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на Овој суд Л.бр. 453/99 од 24.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за градежништво, трговија и услуги "ИВА 
РОНАЛДО“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Да-
ме Груев“ бр. 7/8-13, со жиро сметка 40100-601-98455. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Ј.Лукровски“ бр. 10/44, тел. 
126-004. 

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. (43415) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1124/99 од 11.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, производство и трговија на 
големо и мало "ТАРА КОМЕРЦ“ експорт-импорт од 
Гостивар, ул."Никола Парапунов“ бр. 8-3/13, со жиро 
сметка 41510-601-58309. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Бибоски 
ул."Бранко Станоевиќ“ бр. 6. 

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

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 806/2000 од 25.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и услуги "АТЈ1АНТИДА 
- ТРЕЈД“ увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Даме Груев“ 
бр. 5/4-12, со жиро сметка 40100-601-178458. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Ј.Лукровски“ бр. 10/44, тел. 
126-004. 

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. (43414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 834/99 од 16.11.1999 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за одржување на електротехнички апа-
рати, трговија и услуги "ИНТЕР ЛУКС ДИЗАЈН 
СЕРВИС“ ДОО од Скопје, ул."Јани Лукровски“ бр. 
10/49, со жиро сметка 40110-601-101171. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Ј.Лукровски“^). 10/44, тел. 
126-004. 



г 
Стр. 5388 -Бр. 99 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 ноември 2000 

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. (43413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1142/99 од 13.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство внатрешна и надворе-
шна трговија "ИНТЕР - УНИОН“ експорт-импорт од 
Скопје, ул."Тале Христов“ бр. 3-8, со жиро сметка 
40100-601-159459. 

За ликвидатор се .определува лицето Мирјана'Ди-
митровска од Скопје, ул."Ј.Лукровски“ бр. 10/44, тел. 
126-004. 

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. (43412) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 500/2000 од 07.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ВОЛОС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул.“Рудо“ бр. 
39, со жиро сметка 40100-601-359116. 

За ликвидатор се определува лицето Никола Чив-
чиристов од Скопје, бул."Јане Сандански“ бр. 88/2-2. 

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. (43404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 428/2000 од 16.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет, консалтинг 
и инженеринг "КАНДИКО“ експорт-импорт од Ско-
пје, ул."Васил Ѓоргов“ бр. 29/2-20, со жиро сметка 
40100-601-239654. 

За ликвидатор се определува лицето Вера Кандик-
,јан од Скопје, ул."Васил Ѓоргов“ бр. 29/2-20. 

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. (43533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1543/2000 од 03.07.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија "Р.Ј. РЕЈ-
НОЛДС ТОБАКО МК" д.о.о. од Скопје, ул."Парти-
зански Одреди“ бр. 70, со жиро сметка 40100-601-
297482. 

За ликвидатор се определува лицето Николов 
Марјан од Скопје, ул."Иво Лола Рибар“ бр. 81 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. (43532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1655/2000 е отворена лик-
видациона постапка над должникот Претпријатие за 
услуги, внатрешен и надворешен промет "СТРЕЛИ-
ДИЈА“ ЏО од Скопје, ул.“Пелистерска“ бр. 1-2-7, со 
жиро сметка 40120-601-149279. 

За ликвидатор се определува лицето Велимир Јо-
вановски од Скопје, с.Мирковци бр. 33. 

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. (43627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 1654/2000 од 30.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за услуги, внатрешен и надворешен 
промет "КОЛА - ВЕРА“ ЏО од Скопје, ул.''Пелисте-
рска“ бр. 4-2/7, со жиро сметка 40120-601-101080. 

За ликвидатор се определува лицето Велимир Јо-
вановски од Скопје, с.Мирковци бр. 33. 

јСе 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. (43626) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 785/2000 од 19.10.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"РОЛОМЕТАЛ" ЏО увоз-извоз од Скопје, ул."Доб-
ромир Хрс“ бр. 39. 

За ликвидатор се определува лицето Владо Талев-
ски од Скопје, ул."Фредерик Шопен“ бр. 9/5. 

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. (43654) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 657/2000 од 07.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, инженеринг, вна-
трешен и надворешен промет и трговија "ЕЛИТА“ 
ДОО од Скопје, ул."Водњанска" бр. 34 со жиро смет-
ка 40100-601-315156. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Ива-
нџикова од Скопје, ул."Дрезденска" бр. 15/2-12. 

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. (43616) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1627/2000 од 14.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и услуги "МАРК СТИЛ“ 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул."Јане Сандански“ бр. 
12/1-18, со жиро сметка 40100-601-335035. 

За ликвидатор се определува лицето Апостолов-
ска Сузана од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато“ бр. 
69-1/12. 

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. (43527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1554/2000 од 28.09.2000 го-
дина е завршена ликвидационата постапка над Друшт-
вото за производство, трговија и услуги "ВИРЏИН" 
Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт од Велес, ул. "Иво 
Лола Рибар“ бр. 8, Скопје, и жиро сметка 41600-601-
33834, се заклучува, отворена со решение на овој суд 
од 03.03.2000 година и се брише од регистарот кој го 
води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 885/99 од 07.09.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Претприја-
тие за консалтинг "В Г" ДОО од Скопје, ул. "Вич1' бр. 

' 2/16, Скопје, и жиро сметка 40120-601-412634, се заклу-
чува, отворена со решение на овој суд од 15.09.1999 го-
дина и се брише од регистарот КОЈ ГО води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1645/2000 од 09.11.2000 го-
дина е завршена ликвидационата постапка над Прет-
пријатие за производство, трговија, кооперација и 
увоз-извоз "БЕН1' д.о.о. од Скопје, кеј. "Димитар Вла-
хов“ бб, Скопје, и жиро сметка 40100-601-107794, и ис-
тото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43448) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 623/99 од 27.10.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Штедилница 

"АМСМ1' АД од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола“ бр. 51, 
Скопје, и жиро сметка 40100-625-1216, се заклучува, 
отворена со решение на овој суд од 04.06.1999 година и 
се брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43457) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1226/99 од 06.09.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатие за трговија, производство и услуги "КОДЕКС -
КОМЕРЦ“ Љупчо, Зоран и други од Скопје, ул. "503" 
бр. 1, Скопје, и жиро сметка 40110-601-194268, се зак-
лучува, отворена со решение на овој суд од 03.12.1999 
година и се брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43456) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1115/99 од 07.09.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатие за проектирање, инвестиции и промет "М.Г. ИН-
ЖЕНЕРИНГ“ ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Љубљанска'1 бр. 1/2-1, Скопје, се заклучува, отворена 
со решение на овој суд од 22.11.1999 година и се брише 
од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1206/99 од 09.11.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатие за туризам, угостителство и транспорт "МАРКО 
ПОЛО ТРАВЕЛ“ ДОО од Скопје, ул. "Алпи'1 бр. 24, 
Скопје, и жиро сметка 40100-601-270812, и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скдпје I - Скопје. (43637) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1406/2000 од 29.09.2000 го-
дина е завршена ликвидационата постапка над "МИТ-
Р О В ДОО Маркетинг, производство и трговија од 
Скопје, ул. "Ѓорче Петров“ бр. 71-2/10, Скопје, се зак-
лучува, отворена со решение на овој суд од 24.02.2000 
година и се брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43636) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 799/99 од 25.09.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Претприја-
тие за производство, промет и услуги "АВТО СТАР 
МС" ДОО од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу“ 
бр. 24, Скопје, се заклучува, отворена со решение на 
овој суд од 06.07.1999 година и се брише од регистарот 
кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43604) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 84/2000 од 05.06.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над ПОС за трговија на големо и мало 
'МАГНОПРОМЕТ“ од Штип, но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43452) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 90/2000 од 05.06.2000 година е отворена ликвида-
циона постапка над ТП "МАЃНОПРОМЕТ" експорт-
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импорт од Штип, но поради немање на материјални 
средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (43453) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Сопственикот Кировски Коста, од Скопје, ул."Х. 

Ботев“ бр. 2/2, продава нива 5 класа, во површина од 
6211 м2, во м.в. "Широка Праница“, на КП бр. 959/4, 
КО Катланово, според ПЛ бр. 680, по цена од 80,00 де-
нари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади“ бр. 54. (43510) 

Сопственикот Рушиди Илјаас, од Скопје, с. Студе-
ничани, продава нива 8 класа, во површина од 2933 м2, 
во м.в. "Крпач“, КО Студеничани, според ПЈ1 бр. 378, 
по цена од 100,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици,- сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади“ бр. 54. (43454) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Печовска, бул. "Кузман Јосифов-
ски Питу“ бб, локал 1 и 2, мезанин, во Општина Кисе-
ла Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (43438) 

Се врши продажба на недвижен имот нива од 5 
класа, со површина од 681 м2 што се наоѓа на КП 
1274/1, план 5, скица 5, на м.в.Трмади“, КО Горно Со-
ње, сосопственост на Десанка Тотева, Тони Тошевски 
и Снежана Мангрска од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарев-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров“ бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа“). (43423) 

Се продава земјоделско земјиште - ливада во КО 
Патишка Река, и тоа 1/4 од КП бр. 324, во м.в. "Тану-
шев Мост“, со површина од 4633 м2, класа 5, по цена 
од 92.000,00 денари, во сопственост на Никола Стојан-
ов од Скопје, ул. "Јоаким Крчовски“ бр. 74, кој имот е 
евидентиран во П Л бр. 171. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Весна Паунова, бул. "Јане Сандански“ бр. 
7/16, Скопје. (43419) 

Сопственикот Пешевски Зоран, од Скопје, с. Ради-
шани, ул."52" бр. 1, Пешевски Војко, од Скопје, с. Ра-
дишани, ул. "52" бр. 1, своите сопственички делови кои 
претставуваат 9/36 го продаваат и тоа: лозје 5 класа, 
во површина од 2698 м2, во м.в. "Сеноора", на КП бр. 
1317, КО Побожје, и овоштарник 5 класа, во површина 
од 2376 м2, во м.в."Сенора" на КП бр. 13/7, КО Побож-
је, според ИЛ бр. 647, по цена од 60,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што -се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади“ бр. 54. (43534) 

Се продава земјоделско земјиште - нива од на КП 
бр. 1753/3, план 5, скица 6, класа 4, со површина од 
1402 м2, во КО Студеничани, во м.в."Над Пат“, сопст-
веност Крсте Силјановски с.Волино, Охридско. Спо-
ред договор за купопродажба на нива заверен под бр. 
1008/80 во Општински суд Скопје II - Скопје. Заведена 
во ПЛ бр. 1103/17001, за цена од 35.000,00 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 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 82, дел 
1, план 002, скица 002, во м.в.“Краишта“, катастарска 
култура 11000, класа 4, во површина од 2743 м2, КО 
Глишиќ, КП бр. 82, дел 3, план 002, скица 002, во м.в. 
"Краишта“, катастарска култура 17000, класа 4, во по-
вршина од 1822 м2, КО Глишиќ, и на КП бр. 82, дел 5, 
план 002, скица 002, во м.в.“Краишта“, катастарска 
култура 11000, класа 4, во површина од 2842 м2, КО 
Глишиќ, заведено во ИЈ1 бр. 648 за КО Глишиќ, сопст-
веност на Бошев Илиев Пано од Сплит, ул. "Р. Бош-
ковиќ“ бр. 26, за вкупна купопродажна цена од 
50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА'' бр. 45, Кавадарци. (43406) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 8/9 идеал-
ен дел од лозје на КП бр. 7580, план 014, скица 014, во 
м.в. 'Тлувчовец“, класа 5, со површина од 2634 м2, за це-
на од 30.000,00 денари кој имот е евидентиран на ИЛ бр. 
3453 за КО Кавадарци 1 вон, сосопственост на ПеЈО 
Ангелков од Кавадарци, ул."Јован Планински“ бр. 10. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заедничк-
ите сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
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ничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (43609) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 166, план 002, скица 003, во м.в. "Корија“, кла-
са 4, со површина од 4778 м2, за цена од 70.000,00 дена-
ри кој имот е евидентиран на ИЛ бр. 438 за КО Ресава, 
сопственост на Злате Балески од Кавадарци, ул. "Ва-
сил Главинов“ бр. 10. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заедничк-
ите сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (43610) 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА11 бр. 41, Тетово. 

(43614) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, една идеална половина од КП бр. 3144/2, во м.в. 
"Бучето", интензиво лозје со површина од 2040 м2, во 
КО Неготино вон, една идеална половина од КП бр. 
3144/3, во м.в. "Бучете\ интензивно лозје со површи-
на од 2520 м2, во КО Неготино вон, сопственост на 
Стевановиќ Киро од Неготино, ул. "Душан Прегрц“ 
бр. 55, по цена од 64.345,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито“ бр. 138. (43615) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, 
Кавадарци, КП бр. 2833, план 65, скица 480, м.в. "Ма-
настирски Пат“, култура - нива, класа 3, со вкупна по-
вршина од 3524 м2, во сопственост на Петре Цветанов-
ски од с. Сирково, Кавадарци, видно од ПЛ бр. 338, за 
цена од 24.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (43611) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
Кавадарци, КП бр. 89, план 005, скица 003, м.в. " Краи-
шта“, култура - лозје, класа 3 и 4, со вкупна површина 
од 12876 м , и тоа 1/3 идеален дел во сопственост на 
Тодор Димков од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 593, за 
цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (43613) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеална 
третина од КП бр. 309/1 на м.в. "Игралиште“, ливада 4 
класа, површина 1080 м2, опишано по ПЛ бр. 273 на 
КО Лавце, 1/4 идеална четвртина од КП бр. 309/5 на 
м.в. ''Игралиште“, пат во површина 54 м2, опишано по 
ПЛ бр. 274 на КО Лавце, за цена од 45.000,00 денари, 
сопственост на Симовски Стојан Љубиша, од Тетово, 
ул."БлагојаТоска" бр. 27 а-1/2. 

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

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
БОН, ОД КП бр. 2497, во м.в. "Бели Камен“, интензивно 
лозје со површина од 7973 м2, во КО Неготино, сопст-
веност на Филипов Петар од Неготино, ул. "Маршал 
Тито“ бр. 156, по цена од 55.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито“ бр. 138. (43619) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, 
сопственост на Ефремов Трајче од Велес, ул."9-ти Но-
ември "бр. 54, и тоа: култура пасиште, класа 3, повр-
шина 3263 м2, и КП бр. 113о6, план 059, скица 031, м.в. 
"Дарутовец", заведени во ИЛ бр. 9110 за КО Велес. 

Наведениот имот се продава за цена од 2500 ДЕМ 
во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште 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. 

(43620) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
135, во м.в. "Великина Нива“, класа 3, со површина од 
1756 м2, во КО Марвинци, со земјоделско земјиште 
сопственост на по 1/4 идеален дел на Ристова Марија 
од с.Марвинци, Самарџиева Велентина од с.Брајков-
ци, Не делковска Милица од Скопје и Ристов Анаштир 
од с.Марвинци, и тоа: интензивно лозје на КП бр. 46, 
во м.в."Сртот", класа 1, со површина од 1278 м2, во КО 
Марвинци, интензивно лозје на КП бр. 47, во м.в. "Ср-
тот", класа 1, со површина од 772 м2, во КО Марвинци. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
у в а , ул. "Васо Карајанов“ бр. 4, Гевгелија. 

(43621) 
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Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Тодоровски Стојан од Валандово, ул."Глигор Прли-
чев" бр. 6, и тоа: лозје на К "П“ бр. 24, во м.в. Тара“, 
класа 2, со површина од 4497 м2, во КО Дедели. 

Цената на горе наведениот имот изнесува 
500.000,00 денари. 

Се повикуваат заеднички и - ч. .че-
хите граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
ува , ул. "Васо Карајанов“ бр. 4, Гевгелија. 

(43622) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Нов Дојр-
ан - нива на КП бр. 164, план 5, скица 7, во м.в. " Асан-
ли", класа 6, со површина од 3860 м2, нива на КП бр. 
163, план 5, скица 7, во м.в.“ Асанли“, класа 6, со повр-
шина од 3920 м2,сопственост на Вејселов Мустафа од 
с. Куртамзали за вкупна цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
ува , ул. "Васо Карајанов“ бр. 4, Гевгелија. -

(43623) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - лоз-
је, построена во Скопје на. КО Нова Брезница, на КП 
бр. 1369, на м.в.“Врски Локви“, 7 класа, во површина 
од 3416 м2 заведено во ПЛ бр. 62, за цена од 25 денари 
за м2, сопственост на Ѓуровски Здраве и Ѓуровски Ѓор-
ѓија. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ант-
он Попов" бр.77-b. (43538) 

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот зем-
јоделско земјиште - во м.в. "Уши", кое лежи на КП 
бр. 801/1, план 5, скица 15, со вкупна површина од 1124 
м\ заведено во ПЛ бр. 110 за КО Волково, сопствено-
ст на Драган Ристевски, Стојко Ристевски, Славјанка 
Симоновиќ и Цветанка Тодорова, по цена од 280,00 
денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров“ бр. 22, 
Скопје. (43539) 

Се продава недвижен имот нива во површина од 
6440 м2, која се наоѓа во м.в.“Чалија“ на КП бр. 677/2 
КО Арачиново класа 4, заведен во ПЛ бр. 787, сопст-
веност на Имери Исуф за цена од 420.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и соседи 
чие земјиште што се продава во рок од 30 дена од ден-
от на објавување на огласот во "Службен весник на 

РМ“ писмено за се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. Изјавата за прифаќање на понудата да се дос-
тави до нотарот Боривој Сројкоски, ул."Јани Лудо-
ски“ бр.З, Автокоманда - Пензионерски дом, Скопје. 

. / I - 'л о\ 

Се продава 30/1119 идеален дел од земјоделско 
земјиште - овошна градина, построена на КП бр. 5896, 
план 27, скица 51, м.в."Јурија", класа 7, со површина 
од 5593 м2, во КО Кучевиште, сопственост на Цветко-
вска Роса од Скопје, ул. "Скоевска" бр. 60, 70/1119 ид-
еален дел за купопродажна цена од 100,00 денари за 
м2, и 30/1119 идеален дел од земјоделско земјиште -
овошна градина, построена на КП бр. 5896, план 27, 
скица 51, м.в."Јурија", класа 5, со површина од 5593 м2, 
во КО Кучевиште, сопственост на Крстевска Убавка 
од Скопје, ул. "Стоевска'' бр. 60, 70/119 идеален дел за 
купопродажна цена од 100,00 денари за м2, и 20/1119 
идеален дел од земјоделско земјиште - овошна гради-
на, построена на КП бр. 5896, план 27, скица 51, м.в. 
"Јурија", класа 5, со површина од 5593 м2, во КО Куче-
виште, сопственост на Кузовиќ Снежана од Скопје, 
ул."Скоевска" бр. 60, 70/1119 идеален дел за купопро-
дажна цена од 100,00 денари за м2. 

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

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица“ бб, Скопски 
саем, Скопје. (43638) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, ОД КП бр. 2457, во м.в. "Прогон“, нива со површи-
на од 1880 м2, во КО Неготино, сопственост на Јовано-
ва Менча од Неготино, ул. "Антигона1' бр. 25, по цена 
од 22.750,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито“ бр. 138. (43702) ' 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кривол-
ак, од КП бр. 280/2, во м.в. "Ливадиште", нива со повр-
шина од 2093 м2, во КО Криволак, сопственост на Би-
нов Блажо од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин“ бр. 38, и Би-
нов Љупчо од с.Криволак, по цена од 18.985,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито“ бр. 138. (43703) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
БОН, од КП бр. 2111, во м.в. "Друмот“, нива со површи-
на од 5263 м2, во КО Неготино, сопственост на Петров 
Славчо од Неготино, ул. "Питу Гули“ бр. 33, по цена 
од 53.100,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките'сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43704) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, 
Кавадарци, КП бр. 1454, дел 1, план 007, скица 002, м.в. 
"Црвен Камен", култура - лозје, класа 3, со површина 
од 6225 м2, КП бр. 1454, дел 2, план 007, скица 002, м.в. 
"Црвен Камен", култура - лозје, класа 3, со површина 
од 2942 м2, КП бр. 1454, дел 2, план 007, скица 002, м.в. 
"Црвен Камен", култура - нива, класа 4, со површина 
од 6135 м2, Наведениот имот е во сопственост на Пан-
чо Ставров од с.Марена, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 
46, за цена од 250.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (43705) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.816681/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Јетон Љатифи, с.Копаница,Скопје. (43663) 

Пасош бр.322617/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Селамидин Вата,ул. "Виргино" бр.116, Скопје. (43666) 

Пасош бр.203536 на име Исмаил Шабани, с Виш-
тица,Куманово (43674) 

Пасош бр.493745/94,издаден од УВР-Куманово на 
име Додевски Сашо,ул."Б.Гуне" бр.16-1/11,Куманово. 

Пасош бр.0610934 на име Сулејмановски Беихан, с. 
Кукуречани,Битола. (43689) 

Пасош бр.0322949/94,издаден од УВР-Скопје на име 
Стојановски Ѓорѓи,ул."М. X. Јасмин" бр.42/28,Скопје. 

Пасош бр.0711662,издаден од УВР - Кочани на име 
Ангелов Митко,ул."Стамен Манов" бр. 12/А,Кочани. 

Пасош бр.0504994 на-име Захарчев Милан,ул."Гоце 
Делчев" бр.69-3/10, Кавадарци. (43747) 

Пасош бр.1156754,издаден од УВР - Прилеп на име 
Антигона Стојаноска, Прилеп. (43751) 

Пасош бр.197633,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Садикоски Мазлам,Гостивар. (43758) 

Пасош бр.929709,издаден од УВР - Струмица на име 
Мирковски Блажо,с. Дебреште бр. 137,Струмица.43780 

Пасош бр.371673/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Муртеза™ Арбен,ул."Чеде Филипоски "бр.19,Струга. 

Пасош бр.1117894 на име Стоески Роберт, с. Волино, 
Охрид. ' (43786) 

Пасош бр.998514 на име Цветаноски Зоран, с. Во-
лино, Охрид. (43787) 

Чекови 5027365,5027366 и 5027367, од тековна сметка 
бр. 7680582,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Васкова Златка,Скопје. . (43729) 

Работна книшка на име Ѓорѓиоски Игор,Скопје. 
Работна книшка на име Саити Зидике,с.Матка, 

Скопје. (43659) 
Работна книшка на име Мира Јанковска, с. Едина-

ковци,Демир Хисар. (43667) 
Работна книшка на име Ристески Оливер,Скопје. 
Работна книшка на име Петковски Благој а,ул. "Т. 

Митровачка" бр.6/3 ,Куманово. (43675) 
Работна книшка на име Костенаров Кирил,Скопје. 

Работна книшка на име Николчо Маневски, ул."Б. 
Радичевиќ" бр.5 ,Куманово. (43678) 

Работна книшка на име Елизабета Стамболиска, 
Свети Николе. (43683) 

Работна книшка на име Коншаровски Силвана, 
Битола. (43688) 

Работна книшка на име Ахмети Шадије,Тетово. 
Работна книшка на име Веби Амзовски,Скопје. 
Работна книшка на име Лимани Авни,Скопје. (43728) 
Работна книшка на име Симеон Механциски, Скопје. 
^ (43765) 

Работна книшка на име Владимир Тасев,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Бош-

ко Буха" с. Глумово - Скопје на име Саити Зидике, с, 
Матка,Скопје. (43660) 

Свидетелство за 8 одделение на име Стојанов Благој, 
с. Пресека,Кочани. (43669) 

Свидетелство на име Диљавер Бајрами, с. Слупчане, 
Куманово. (43672) 

Свидетелство за 6 одделение на име Мариноски 
Пеце, ул."Ц.Коњарец"бр.39,Прилеп. (43687) 

Свидетелство на име Шабани Бесиме,с.Селце,Те-
тово. , , (43693) 

Свидетелство за. 4 година на име Ќенан Емини, с. 
Лојане,Куманово. (43731) 

Диплома на име Азир Незири, с. Романовце,Кума-
ново. | (43668) 

Диплома,издадена од СЕМАУ "Гошо Викентиев" -
Кочани на Аме Цанко Минов ул. "8 Март "бр. 14 ,Кочани. 

(43671) 
Диплома издадена од Природно-математички факул-

тет - Скопје на име Колева Благица, ул."И Октомври" 
бр.4, Кочани. (43788) 

Даночна картичка бр.4030995224764,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име "Спектар Традинг" 
ДООЕЛ-Валентина експорт-импорт ,Скопје. (43768) 

Чек бр.5016903,издаден од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Саракинов Петар,Скопје. (43771) 

Магнетна картичка бр.40100-601-358283 на име 
"Спектар Традинг" ДООЕЛ - Валентина експорт-им-
порт, Скопје. (43767) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за 
јавните, набавки на АД за телекомуникации "Маке-
донски Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 155/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПО-

ЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 
МРЕЖА ГЕВГЕЛИЈА - ЗАПАДЕН ДЕЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градеж-
но-земјани работи за полагање на телефонска кабел-
ска месна мрежа Гевгелија - западен дел. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантицифирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 5% 
- рок на извршување на работите до 5% 
- техничка способност....референци до 10% 
- кадровска структура до 10% 
- техничка опременост до 10% 
1.5: Рок за доставување на понудите е: до 11.12.2000 

година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно от-
ворање на понудите. 
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1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

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

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 
Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е не-
повратен и изнесува 1.000 денари, на жиро сметка 
6poj 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, 
депонент на Стопанска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објек-
ти) во последните три години, 

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

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- 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 страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фото копија да бидат заверени од стра-
на на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за ^ком-
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан Ч)д страна на одговорното лице на 
понудувачот.^ 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ja носи ознаката "документација". 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Дирекција, најдоцна до 11.12.2000 година до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. 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 разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 11.12.2000 година, во 10 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, во салата на ИВ кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200- 332. 

Комисија за јавни набавки 

Дополнување на Отворен повик бр. 4/2000, објавен 
во "Службен весник на РМ" бр. 97 од 21 ноември 2000 
година 

член 1.5. Краен рок за доставување на понудите е 
05.12.2000. 

Јавното отворање на понудите ќе биде во просто-
риите на ЈП македонска радиодифузија на ден 
12.12.2000 г. во 12 часот. 

Комисија за јавни набавки 
Completion of open, call no. 4/2000. 
Article 5. The dead line for the submittal; of the bids is on 

December 05.2000. 
The public opening of the bids shall take place in the pre-

mises of the "JP Makedonska radiodifuzija", in presence of re-
presentatives of the bidders, at 12:00 hours on December 
12.2000. 

Commission for public procurement 

Дополнување на Отворен повик бр. 5/2000, објавен 
во "Службен весник на РМ" бр. 97 од 21 ноември 2000 
година 

член 1.5. Краен рок за доставување на понудите е 
06.12.2000. 

Јавното отворање на понудите ќе биде во просто-
риите на ЈП Македонска радиодифузија на ден 
13.12.2000 г. во 12 часот. 

Комисија за јавни набавки 
Completion of open call no. 5/2000. 
Article 5. The dead line for the submittal; of the bids is on 

December 06.2000. * 
The public opening of the bids shall take place in the pre-

mises of the "JP Makedonska radiodifuzija", in presence of re-
presentatives of the bidders, at 12:00 hours on December 
13.2000. 

Commission for public procurement 
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