
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
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2978. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни 

работи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 19/95 и 55/97), и член 16 точка 5 алинеја 6 од Зако-
нот за одбрана ("Службен весник на РМ" бр. 8/92 и 
30/95), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.11.2000 година, донесе 

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

ЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ 
ШТО СЕ ЗАШТИТУВААТ 

1. Во Одлуката за определување на личности и об-
јекти што се заштитуваат ("Службен весник на РМ -
Посебен службен весник" бр. 1/96 и 7/96, "Службен 
весник на РМ" бр. 7/98 и бр. 23/3898/1 од 27.07.1999 го-
дина), во Прегледот на објекти што се заштитуваат од 
Министерството за внатрешни работи, што е составен 
дел на оваа одлука, точката 2 "Објекти на државните 
органи", се менува и гласи: 

"2. ОБЈЕКТИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
- Собрание на Република Македонија 
- Влада на Република Македонија 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за правда 
- Министерство за надворешни работи 
- Министерство за финансии 
- Министерство за економија 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за здравство 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за култура 
- Министерство за транспорт и врски и 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија." 

Бр. 23-5072/1 
7 ноември 2000 година 

Скопје 

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

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука се пренесува со надоместок. 

- Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија да склучи 
договор за закуп за условите и начинот на користење 
на истите, со определен временски период. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-4615/2 
7 ноември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2979. 
Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот, ра-
ботни простори што се наоѓаат на улица "Максим 
Горки" бр. 21, втори кат, во Скопје, со површина од 83 
м2, и се лоцирани на КП 11873, КО Центар I Скопје, 
што е евидентно од имотен лист број 10061, и се сопс-
твеност на Република Македонија, времено се прене-
сува на Македонското друштво за наука и уметност -
Скопје. 

2980. 
Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Во Решението за пренесување право на сопстве-

ност на недвижен имот од Република Македонија на 
општина Маврови Анови, врз основа 'на спроведен 
делбен биланс број 23-257/31 од 08.02.2000 година, во 
делот II зборовите: "КО Рибница - објект - стара учи-
лишна зграда, неактивен", се бришат. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот објект 

- стара училишна зграда, со површина од 100 м2 што се 
наоѓа во с. Рибница, општина Маврови Анови, лоци-
ран на катастарска парцела бр. 17, поседовен лист бр. 
45 КО Рибница, сопственост на Република Македони-
ја, се пренесува на Месната заедница "Рибница", оп-
штина Маврови Анови. 

Член 3 
Правото на користење на имотот од член 1 на оваа 

одлука се пренесува со надоместок. 
Надоместокот да го утврди Службата за општи и 

заеднички работи во соработка со Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбениот и деловниот прос-
тор на Република Македонија. 

Член 4 
Правото на користење на недвижниот имот се пре-

несува за време од 20 (дваесет) години. 

Член 5 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија со корис-
никот на имотот Месната заедница "Рибница" да пот-
пише договор за условите и начинот на пренесување 
на користење на имотот, при што прецизно да се наве-
дат имотно-правните односи и условите за давање на 
објектот на користење. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-5046/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2981. 
Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Недвижниот имот, работни простори што се нао-

ѓаат на улица "Максим Горки "бр. 21, втори кат, во 
Скопје, со површина од 83 м2, и се лоцирани на КП 
11873, КО Центар I Скопје, што е евидентно од имо-
тен лист број 10061 и се сопственост на Република Ма-
кедонија, се иззема од стопанисување на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-4615/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2982. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТРАЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "БАЈРАМ 

ШАБАНИ" С. КОНДОВО - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Централното основно училиште " Бајрам Шабани" с. 
Кондово - Скопје, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 22.10.1999 година. 

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

Бр. 23-2972/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2983. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
07.11.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2001 ГОДИНА 

I 
Програмата за развој на туризмот за 2001 година 

во Република Македонија, претставува годишен план 
на активностите што ќе се преземат со цел туристич-

ко презентирање и промовирање на различни елемен-
ти на туристичката понуда во земјата и на странските 
емитивни пазари. Програмата содржи конкретни мер-
ки за развој на туризмот во 2001 година кои истовре-
мено претставуваат и општи мерки со долгорочен ка-
рактер, што ќе придонесат за поттикнување на разво-
јот на туризмот во наредниот период. 

И 
Средствата за финансирање на Програмата за раз-

вој на туризмот во 2001 година на Република Македо-
нија се утврдуваат во износ од 40.000.000 (четириесет 
милиони) денари, а се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија и се однесуваат за реализација на 
Проектот за прогласување на 2001 година за година на 
туризмот во Република Македонија. 

Средствата за изработката на Стратегијата за дол-
горочен развој ца туризмот во Република Македонија, 
како и средствата за Проектот "Туристичка сигнали-
зација на Република Македонија" во износ од 
30.000.000 (триесет милиони) денари ќе се обезбедат 
од донација на Француската Влада. 

III 
Средствата определени во точка II од оваа програ-

ма ќе се користат за следните намени: 

I. ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ДОЛГОРО-
ЧЕН РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Изготвувањето на Стратегијата ќе ги дефинира 
насоките на натамошниот развој на туризмот со посо-
чувана на потребните, пред се квалитетни поместува-
ња за динамизирање на туристичката дејност во Ре-
публика Македонија. 

15.000.000 денари 

1.1. Програма за маркетинг 5.000.000 денари 
1.2. Програма за образование 

и оспособување 2.000.000 денари 
1.3. Програма за истражување 

на анализи, како и статис-
тичко следење 1.000.000 денари 

1.4. Програма за квалитет на 
туристичките дестинации 
(Програма за ревитализација 
на познати туристички цент-
ри, имплементација на проекти 
за заштита на животна средина, 
инвестиции и друго 2.000.000 денари 

1.5. Програма за квалитетен 
развој на туристичките 
производи 2.000.000 денари 

1.6. Програма за квалитет во 
вршењето на туристичките 
услуги 2.000.000 денари 

1.7. Програма за меѓународна 
соработка 1.000.000 денари 

ВКУПНО: 15.000.000 денари 

И. ПРОЕКТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 2001 
ГОДИНА ЗА ГОДИНА НА ТУРИЗМОТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

II. 1. Изработка на промотивна микс-стратегија 
1.1. Издавачка дејност (публикации од селективен 

карактер 
- Планините во Македонија (со 
трите национални паркови) 1.606.500 денари 
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- Манастирите во Македонија 2.082.500 денари 
- Културно историските споме-
ници во Македонија 

- Езерата во Македонија 
- Проспект за Скопје 
1.2. Огласни средства 
- Изработка на туристички 

филм за Македонија 
- Изработка на телевизиски, 

радио спотови и огласи за 
електронските и печатени 
медиуми 

- Огласување во електронски-
те медиуми во земјата и во 
странство 

- Изработка и поставување на 
билборди во земјата и во 
странство 

- Изработка на ЦД-ром и ВЕБ 
страница и нејзино емитување 
на интернет 4.248.300 денари 

ВКУПНО: 40.000.000 денари 

III. ПРОЕКТ ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

III. 1. Приказ на сегашната 
состојба со туристичка 
сигнализација 2.000.000 денари 

Ш.2. Приказ на потенцијалните 
туристички локалитети кои 
ќе се опфатат со новата 
сигнализација 2.000.000 денари 

III.3. Реконструкција на постој-
ните знаци и поставување 
на нови 9.000.000 денари 

Ш.4. Поставување на инфор-
мативни пунктови 2.000.000 денари 

ВКУПНО: 15.000.000 денари 

IV 
Министерството за економија ќе се грижи за спро-

ведување на оваа програма. 

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5162/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2984. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот по музич-
ко образование за IV одделение, како втор учебник. 

Автори: Анкица Витанова и Звонимир Атанасов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 10-2893/1 Министер, 
5 септември 2000 година проф. д-р Гале Галев, с.р. 

Скопје 

2985. 
Врз основа на член 7 став 1 точка 1, 4 и 7 од Зако-

нот за заштита на растенијата ("Сл. весник на РМ" бр. 
25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ШИРЕЊЕТО И СОТРУВАЊЕ НА ПЛАМЕНИ-
ЦАТА НА ПИПЕРКАТА (РНУТОРНТНОКА САРЅ1С1) 

1. За спречување на ширењето и сотрувањето на 
пламеницата на пиперката (РНуШрНШога сарѕЈсѓ) во 
подрачјето на Радовишко каде што има појава на ова 
заболување се наредуваат следните мерки: 

1.1. Држателите на растенијата на сопствените по-
вршини - посеви од пипер да ги соберат растенијата и 
растителните делови на купишта и извршат нивно па-
лење. Собирањето и палењето да се изврши пред вр-
шењето на есенската обработка. 

1.2. Остатоците од пиперките покрај меѓите, кана-
лите и др, површини исто така да се соберат и внима-
телно запалат. 

1.3. Да се изврши длабоко есенско заорување, 
2. На површините на кои во производната 2000 го-

дина е констатиран јак интензитет на присуство на 
причинителот на ова заболување и штети причинети 
по оваа култура од 60-100% се определува мерката 
плодоред, односно забрана за одгледување ца куртова 
капија 2 години и тоа на следните површини: 

- Во К.О. Ињево место викано ЛАКИ лево од па-
тот Друмот во површина од околу 60 ха.; 

- Во К.О. Радовиш, место викано ГЛАДНО ПОЛЕ 
во границите лево од патот Радовиш - Струмица се до 
реката Сушица по Воиславски пат се до спојот со 
главниот пат во површина од 50 ха; 

- К.О. Воиславци, површината меѓу ДОБРИ ДОЛ 
по Раклишки пат се до главниот пат Радовиш - Стру-
мица во место викано Скрдо во површина од 70 ха; 

- К.О. Сулдурци локалитет меѓу Чифлички пат и 
Лазарски пат се до спојот со главниот пат Радовиш -
Струмица место викано ГОРГОР во површина од 20 
ха. 

3. Производителите производството на пиперка во 
2001 година да го вршат исклучиво според упатствата 
издадени од Управата за заштита на растенијата при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, со цел за спречување на појавата и шире-
њето на ова заболување. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 10-8786/1 
6 ноември 2000 година Министер, 

Скопје Марјан Ѓорчев, с.р. 

2.082.500 денари 
4.760.000 денари 
4.760.000 денари 

5.164.000 денари 

2.489.000 денари 

11.141.200 денари 

1.666.000 денари 
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2986. 
Врз основа на член 397 став 1 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 14/98), министерот за внатрешни рабо-
ти, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на регис-

трација на возилата на моторен погон и приклучните 
возила (во натамошниот текст: возилата) на Минис-
терството за внатрешни работи. 

Член 2 
Возилата на Министерството за внатрешни работи 

се службени и останати возила. 
Возилата на Министерството за внатрешни работи 

што се посебно обележани и опремени и кои се корис-
тат за извршување работи и задачи во контрола и ре-
гулирање на сообраќајот на патиштата, контрола и 
регулирање на сообраќајот преку државната граница, 
во позорничка и патролна дејност, излегување на мес-
тото на настанот и вршење увид, одржување на јавни-
от ред и мир, за обезбедување возила под придружба, 
за извршување посебни задачи, кога е потребно да се 
обезбеди предност на минување во сообраќајот на па-
тиштата, како и во други случаи, се службени возила и 
истите се регистрираат како такви. 

Останатите возила на Министерството за внат-
решни работи се регистрираат и им се продолжува ре-
гистрацијата според прописите за регистрација на во-
зила. 

Регистрацијата на службените и останатите вози-
ла се врши во Министерството за внатрешни работи. 

Член 3 
Службените патнички автомобили се обоени со 

бела боја и имаат: 
1. ознака "ПОЛИЦИЈА" напишана со сини букви 

од двете бочни страни, со големина на буквите 150 мм. 
х 135 мм. (образец број 1) над која на предната лева и 
десна врата е поставен амблем на полицијата на Ре-
публика Македонија, со димензии 210 мм. х 210 мм., 
што е со сина основа и на него, на жолта кружна под-
лога со сини букви се отпечатени зборовите: "ПОЛИ-
ЦИЈА" и "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", а во сре-
дината со жолта боја е отпечатен симболот на Репуб-
лика Македонија (образец број 2); 

2. на капакот над моторот и на капакот на задниот 
дел е поставен амблем на полицијата на Република 
Македонија, со иста боја и изглед како на левата и 
десната врата, со димензии 500 мм. х 500 мм., односно 
со димензии 290 мм х 290 мм; 

3. на задниот дел, над регистарската табличка има 
ознака "ПОЛИЦИЈА", напишана со сини букви, со 
големина на буквите 70 мм. х 70 мм.; 

4. вградено ротационо или треперливо сино светло 
на највисокото место на возилото и 

5. вграден уред за давање звучни знаци во низа то-
нови со различна висина. 

Службените патнички автомобили што се корис-
тат за извршување посебни задачи, не мора да бидат 
обоени со бела боја и да имаат ознака "ПОЛИЦИЈА". 

Член 4 
Службените специјални, теренски и комби возила 

се обоени со бела боја и имаат: ознака "ПОЛИЦИ-
ЈА", напишана со сина боја од двете бочни страни, ам-

блем на полицијата на Република Македонија на капа-
кот над моторот, ако е тоа можно со оглед на конс-
трукцијата на возилата, два паралелно поставени ам-
блема на полицијата на Република Македонија на 
задната страна ако е тоа можно со оглед на 
конструкцијата на возилата, ротационо сино светло и 
уред за давање звучни знаци, според член 3 став 1 точ-
ки 1, 2, 4 и 5 на овој правилник. 

Член 5 
Службените мотоцикли се обоени со бела боја и 

имаат: ознака "ПОЛИЦИЈА", напишана со сини бук-
ви од двете бочни страни на штетникот, треперливо 
сино светло и уред за давање звучни знаци, според 
член 3 став 1 точки 4 и 5 на овој правилник. 

'Член 6 
Службените автобуси и товарните моторни возила 

можат да бидат обоени со сина боја и да имаат ротаци-
оно сино светло и уред за давање звучни знаци, според 
член 3 став 1 точки 4 и 5 на овој правилник. 

Член 7 
Бојата на службените возила се утврдуваат според 

усвоениот каталог на бои за регистрација на возилата. 

Член 8 
Службените возила на Министерството за внат-

решни работи наместо регистарска табличка на пред-
ната страна имаат табличка со бела боја на која со си-
ни букви е испишана ознаката "ПОЛИЦИЈА", под ко-
ја на црвена подлога со бели букви стои ознаката "PO-
LICE". Регистарската табличка на задната страна од 
возилото содржи два трицифрени броеви помеѓу кои е 
поставен амблем на полицијата на Република Македо-
нија. 

На горната и долната страна на регистарската таб-
личка е втисната права црвена линија (црвени гранич-
ници). 

Регистарските таблички се прицврстуваат на вози-
лото со пластична рамка, која е составен дел на регис-
тарската табличка. 

Формата и големината на регистарските таблички 
за службените моторни возила, приклучни возила и 
мотоцикли, се утврдени во обрасците од број 3 до број 6. 

Член 9 
Обрасците од број 1 до број 6 се составен дел на 

овој правилник. 

Член 10 
На службените возила на Министерството за внат-

решни работи што се посебно обележани и опремени 
според Правилникот за регистрација на возилата на 
Министерството за внатрешни работи ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 36/93 и 29/95), им се продолжува регис-
трацијата до истекот на рокот на нивната амортизаци-
ја. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за регистрација 
на возилата на Министерството за внатрешни работи 
("Службен весник на РМ" бр. 36/93 и 29/95). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 231-36703/1 Министер 
2 ноември 2000 година за внатрешни работи, 

Скопје Доста Димовска, с.р. 
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2987. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член НО од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 1 ноември 
2000 година, донесе. 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за усвојување на Детални-
от урбанистички план за VI станбена заедница и дел 
од Централното градско јадро кој и припаѓа на VI 
станбена заедница, донесена од Советот на општина 
Тетово на седницата од 29 август 1997 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Вујисиќ Зорица од Тетово, со Решение У. 
бр. 68/2000 поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на Одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзи-
ната согласност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорената од-
лука е донесена на 29 август 1997 година. 

Истата не содржи решение за катастарските пар-
цели КП. 3700/1 и КП. 3701/3. 

Во Одлуката посебно се нагласува дека измените и 
дополнувањата не се однесуваат на КП. 3700/1 и КП. 
3701/3, односно дека во тој дел важи постојниот урба-
нистички план во кој овие парцели остануваат во ис-
тата форма и димензија. 

Од увидот во документацијата, во врска со донесу-
вањето на оваа одлука се гледа дека: 

Прво е поднесено барање од општината Тетово до 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина за издавање согласност за 
спроведување на измена и дополнување на дел од Де-
талниот урбанистички план за VI станбена заедница и 
дел на Централното градско јадро - Тетово. 

Со барањето е приложена Одлука за усвојување на 
дел на Деталниот урбанистички план за VI станбена 
заедница и дел на Централното градско јадро кој и 
припаѓа на VI станбена заедница - Тетово со број 08-
491/5 од 3 септември 1997 година. 

Доставен е Предлог за измена и дополнување на 
дел од Деталниот урбанистички план за VI станбена 
заедница и дел на Централното градско јадро - Тето-
во, изготвен од "Комунапроект" АД Тетово, со техн. 
број 23/94 од 1997 година. 

Во овој предлог за измена и дополнување на Пла-
нот е содржано решение за парцелите КП. 3700/1 и 
КП. 3701/3 според кое КП. 3700/1 се проширува за 
сметка на КП. 3701/3. 

Доставена е Стручна ревизија на нацрт измената и 
дополнувањето на дел од Деталниот урбанистички 
план за VI станбена заедница и дел од Централното 
градско јадро - Тетово, изготвена од Заводот за урба-
низам и архитектура - Скопје, од мај 1997 година. 

Доставен е Извештај од спроведениот јавен увид и 
јавна расправа за измена и дополнување на дел од Де-
талниот урбанистички план за VI станбена заедница и 
дел на Централното градско јадро - Тетово, изготвен 
од ПОЕ на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина Тетово, со 
број 08-197 од 3 април 1997 година. 

Согласност за неа, односно спроведување на изме-
ните и дополнувањата на оспорениот детален урба-
нистички план од 1997 година дало Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната 
средина на 22 јуни 1998 година, меѓутоа од нејзиниот 
диспозитив се гледа дека истата не се однесува на КП. 

3700/1 и КП. 3701/3 со образложение дека за нив воде-
ната постапка не била во согласност со законските 
прописи и во тој дел останува во важност постојниот 
урбанистички план. 

5. Согласно член 8 алинеја 10 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, една од темелните вредности на ус-
тавниот поредок на Република Македонија е уредува-
њето и хуманизација на просторот. 

Согласно член 2 став 1 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" 
бр. 4/96, 28/97 и 18/99) просторното и урбанистичкото 
планирање е континуиран процес кој се обезбедува со 
изработување, донесување и спроведување на прос-
торни и урбанистички планови кои меѓусебно се усог-
ласуваат. 

Согласно членот 7 од овој закон, во зависност од 
просторот кој е предмет на планирање се донесуваат, 
меѓу другото, генерален урбанистички план и детален 
урбанистички план. 

Согласно член 17 став 1 од Законот, плановите од 
член 7 на овој закон се изработуваат како нацрт и 
предлог на план, а согласно став 3 и 4 на овој член од 
Законот, по нацртот на деталниот урбанистички план 
општината спроведува јавна анкета. 

Согласно член 18 од Законот јавната анкета се 
спроведува со излагање на планот на јавно место нај-
малку 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и 
правните лица од конкретното подрачје опфатено со 
планот, на анкетни листови, доставуваат писмени за-
белешки до организаторот на анкетата, а извештај за 
јавната анкета за планот, со образложение за ^при-
фатените забелешки изработува општината, односно 
градот Тетово. 

Имајќи го предвид изнесеното наспроти одредбите 
од Законот за просторно и урбанистичко планирање, 
Судот утврди дека во конкретниот случај при донесу-
вањето на оспорениот детален урбанистички план не 
е целосно запазена законски предвидената постапка 
од овој аспект. 

Имено, во согласност на Планот за измена и до-
полнување на Деталниот урбанистички план за дел од 
VI станбена заедница на град Тетово издадена од Ми-
нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина, во точката 2 изречно се наведу-
ва дека истата не се однесува на двата индивидуални 
станбени објекти (се мисли на објектите предвидени 
на КП. 3700/1 и КП. 3701/3) и во тој дел останува во 
важност постојниот урбанистички план. 

Со оглед на тоа дека согласноста на Министерс-
твото за урбанизам и градежништво е составен и за-
должителен елемент на постапката за донесување на 
плановите ("плановите за кои не е дадена согласност, 
се сметаат дека не се донесени" - член 22 став 7 од За-
конот за просторно и урбанистичко планирање), судот 
утврди дека, во конкретниов случај, со делумното да-
вање согласност на оспорениот урбанистички план, 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина всушност врши негова из-
мена што излегува надвор од доменот на неговата над-
лежност, поради што оцени дека оспорената одлука е 
несогласна со Уставот и со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

6. Оваа одлука судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

Претседател 
У. бр. 68/2000 на Уставниот суд на Република 

1 ноември 2000 година Македонија, 
Скопје д-р Тодор Џунов, с.р. 
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2988. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Огут - Општи-
на Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5112/1 Директор, 
10 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2989. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Луке - Општи-
на Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5111/1 Директор, 
10 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

С У Д С К И О Г Л А С И 

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

тапка за утврдување сопственост на недвижен имот по 
тужбата на тужителката Велјановска Ружица од Ско-
пје, против тужениот Велјановски Тихомир од с. Вол-
ково, Скопје, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот. Во спро-
тивно, на тужениот преку Ценатарот за социјални ра-
боти ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги шт-
ити неговите интереси во текот на постапката се до 
нејзиното правосилно завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ГУ.П.бр. 
403/2000. (41961) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пос-
тапка за утврдување право на сопственост на недви-
жен имот по тужба на тужителот Мирсад Муше од 
Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 27/2-20, против тужената 
Халимова Идриз од Скопје, со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, на тужената преку Ценатарот за социјални ра-
боти за привремен старател и се назначува адвокат 
Радмила Васиљевска Шишковска од Скопје, која ќе ги 
штити нејзините интереси во текот на постапката се 
до нејзиното правосилно завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI.П.бр. 
2058/2000. (42151) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Во просториите на Основниот суд Скопје II - Ско-

пје, кат 2, соба бр. 7, на 27.11.2000 година во 11.30 час-
от ќе се одржи рочиште за продажба на стан кој се на-
оѓа на ул."Павле Илиќ" бр. 2/3, Скопје, со површина 
од 59,97 м2, кој е заедничка сопственост на предлагач-
от Атанасов Киро и тоа 6/8 идеални од станот и на 
противниците Зоран Атанасов и Љупчо Атанасов се-
кој на по 1/8 идеална од станот, по пат на јавно и усно 
наддавање. 

Пазарната вредност на станот на горе наведената 
адреса изнесува 21.288 германски марки во денарска 
противвредност, последен курс на марката на денот на 
продажбата кој го одредува Народна банка на РМ. 

Сите заинетересирани правни и физички лица 
должни се до денот на закажаната продажба на име 
гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 
10% од утврдената почетна цена за лицитација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
145/96. (42124) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води 
постапка за наплатување на долг во изонс од 
108.500,00 денари по извршниот предмет на 
доверителот Смокварска Ели од Скопје, против 
должниците Тодевски Тодорче кој се наога на 
издржување казна во затворот КПД "Идризово" и 
Ристовски Бранко со непознато место на 
престојување. 

За привремен застапник на должникот Ристовски 
Бранко му се поставува адвокатот Огњановска 
Наташа од Скопје, ул. "Пајко маало" бр. 6, која ги 
има сите права и должности на законски застапник на 
тужениот се додека истиот или негов полномошник не 
се појават пред судот, односно се додека Центарот за 
социјална работа не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, И бр. 6990/99. 
(42686) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-

ка за утврдување право на сопственост по тужба на 
тужителите Динев Александар и Динева Загорка 
двајцата од Струмица, против тужениот Динев Мирче 
од Струмица. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот Динев Мирче да се јави во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 

Службен весник на РМ" во судница бр. 44. Во 
спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен 
старател и тоа Лорета Ѓоргиева, стручен соработник 
при Основниот суд во Струмица, КОЈ а ќе ги застапува 
неговите интереси по предметот на спорот до 
правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 31/2000. 
(42133) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка развод на брак по 

тужба на тужителот Мемеди Рамо од Гостивар, 
ул."Шиматска" бр. 5, против Леварда Жаклина од 
Гостивар, со непозната адреса во странство. 

Со оглед дека тужената е со непозната адреса на 
живеење и се определува привремениот застапник -
стручниот соработник Бобан Димоски кој ќе ги 
застапува интересите на тужената, се додека таа или 
нејзин соработник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар. (42419) 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата 
на тужителот Дашмир Алији од с.Порој - Тетово, 
против тужениот Ремзи Зибери од с.ЈСамањане 
тетовско со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот 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 ГР 
застапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 996/2000. 
(42155) 

Огласен дел 
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ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред овој суд се води извршна постапка за наплата 

на парично побарување, по предлог на доверителот 
Крстевски Благој од Битола, против должникот 
Симоновски Живко од с.Славеј, сега со непозната ад-
реса во СР Југославија. Вредност на паричното 
побарување 15.000 ДЕМ. 

Се повикува должникот да се јави пред судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во 
истиот рок да постави свој полномошник . Во спро-
тивно, на должникот ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите интереси до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Прилеп, И.бр. 4857/99 (41962) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 

тужба на тужителот Нане Божиновски сега во 
Австралија, застапуван од полномошникот адвокат 
Крсте Јанчевски од Скопје, против тужениот Михајло 
Богоевски од с.Болно, сега во Аргентина, со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
100.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави пред овој суд 
или да одреди полномошник. Во спротивно, судот по 
службена' должност ќе му постави привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите права и 
интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 69/2000. 
(42137) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води постапка 

за утврдување на татковство на малолетната Масуме 
по тужба на тужителите Бајрамша Етемова и 
Алириза Демиров од Кочани, ул. Стамен Манов" бр. 
5, против тужените Екрем и Ѓула Ибраимови од 
Велес, со непозната адреса во Германија. 

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот 
суд во Кочани, или да постават полномошник во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, ќе им биде поставен привремен застапник 
и тоа Сузана Спасова стручен соработник во овој суд, 
која ќе ги штити нивните интереси и права до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 235/2000. 
(42418) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1931/2000, на регистарска влошка бр. 
02007557?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на генерален директор на Друштвото за 
производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес 
ул. "Вардарска" бр. 50, Велес. 

Се запишува Икономова Катерина, генерален ди-
ректор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1931/2000. (37316) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 640/2000, на регистарска влошка бр. 
006086, го запиша во трговскиот регистар спојувањето 
на Друштвото за производство, промет и услуги 
ЛАДИЛНИК Паскал и др. ДОО експорт-импорт 
Прилеп, бул. "Методија Андоновски Ченто" бб. 

Запишување на план за спојување на Друштво за 
производство, промет и услуги ЛАДИЛНИК Паскал и 
др. експорт-импорт ДОО Прилеп кон Друштво за 
производство, промет и услуги ПРИМЕЌС Паскал 
експорт-импорт Скопје ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
640/2000. (39295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11648/99, на регистарска влошка бр. 
020337257-8-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
ВЕКО МАГ Венјамин ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је, ул. "Емил Зола" бр. 8-6, Скопје. 

Усогласување на трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги ВЕКО МАГ Венјамин ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје. 

Седиште: ул. "Емил Зола" бр. 8-6, Скопје. 
Содружници: Венјамин Кимовски од Скопје. 
Основна главница: 5.120 дем. (158.700,00 Денари). 
Управител: Вејамин Кимовски, без ограничување. 
Дејности: 15.33 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 17.54/1, 

17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 29.40, 29.71, 30.01, 
30.02, 31.10, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.20, 
33.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 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, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 72.20, 74.82, 
74.83,74.84. 

Основна дејност: 52.12 - друга трговија на мало во 
продавници со мешовита стока. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11648/99. (25545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 984/99, на регистарска влошка бр. 02025030?-
8-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето согласно Законот за трговски друштва на Тр-
говското друштво за производство и услуги СИЛ-
ГРАФ Љубен ДООЕЛ Скопје, ул. "Церска" бр. 4, 
Скопје. 

Друштвото е усогласено со изјава од 16.11.1998 г. 
Фирма: Трговско друштво за производство и услу-

ги СИЛГРАФ Љубен ДООЕЛ Скопје. 
Скратен назив на фирмата: СИЛГРАФ Љубен ДО-

ОЕЛ Скопје. 
Седиште: ул. "Церска" бр. 4, Скопје. 
Единствен содружник: Николоски Љубен, ул. 

"Церска" бр. 4, Скопје. 
Дејности: 22.21,22.22,22.23,22.24,22.25, 36.40, 36.63, 

33.10/2, 36.50, 36.61, 33.40, 45.31, 45.33, 45.34, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.39, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.61, 51.65, 51.55, 50.30/1, 51.70, 
51.56, 51.51, 51.62, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.46, 52.48, 52.47, 52.45, 52.42, 52.43, 52.10, 51,47, 
51.52, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 55.12, 51.11, 
55.22/1, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 26.12, 26.21, 26.82/2, 
28.11, 28.12, 28.52, 28.63, 28.62, 28.72, 17.30, 25.13, 25.21, 
25.22,21.25,21.23,21.21, 74.40,74.13,71.34,74.82. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт на патници, услуги во меѓународниот транспорт 
на стока и патници, меѓународна шпедиција, меѓуна-
родни сообраќајни агенциски работи, туристички ус-
луги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за 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 Николоски Љубен, ул. "Цер-
ска" бр. 4, Скопје - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
984/99. ' (25546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4027/99, на регистарска влошка бр. 
02030743/-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето на Претпријатието за производство, 
услуги и трговија "ДЕНИ КОМЕРЦ" ДОО извоз-увоз 
Богданци, Гевгелија, ул. "Коста Поп Ристов" бр. 10 во 
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНИ 
КОМЕРЦ Ѓорге ДООЕЛ експорт-импорт Богданци, 
ул. "Коста Поп Ристов" бр. 10. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.46, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
50.50, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.57, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.41, 
24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 15.71, 65.12/3, 74.13, 74.14, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји: Албанија, Грција, Бугарија, Италија и СР Југос-
лавија, консигнација. 

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

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

Се брише: Сузана Таушанова - директор без огра-
ничување. 

Се запишува" Лепосава Таушанова - управител без 
ограничување. 

Пречистен текст: Лепосава Таушанова - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4027/99. (25547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6270/99, на регистарска влошка бр. 
02023909?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за градежништво, 
трговија и услуги "КОНСУЛТА-ЛТД" експорт-им-
порт ДОО Скопје, ул. "Локов" бр. 5/1-3 во Друштво за 
градежништво, трговија и услуги КОНСУЛТА-ЛТД 
Благојче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Ло-
ков" бр. 5/1-3. 

Основачи се: Благојче Велковски од Скопје. 
Дејности: 32.30,32.20,25.22,25.21,25.24,45.25,45.31, 

45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 63.30, 
33.20, 33.30, 29.71, 29.72, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 74.40, 74.84, 
74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.13, 74.14, 70.20, 92.33, 51.18, 
51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, работи на извоз и увоз на стоки и услуги во ма-
лограничниот промет. 

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

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

Управители на друштвото се: Ана Пуровска - уп-
равител без ограничување, Благојче Велковски - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6270/99. (25548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1047/99, на регистарска влошка бр. 
02023474?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за трговија и туризам 
ВЕБИ КОМЕРЦ 98 Љутфи ДООЕЛ експорт-импорт 
с. Оризаре - Липково. 

Основач: Љутфи Зеќири од с. Оризаре - Липково. 
Дејности: 20.30,21.21,21.22,21.23,21.24,21.25,19.20, 

15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 

52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 
50.30, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.35, 51.70, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30, 55.30/1г 55.40/1, 55.51, 
55.52, 63.30, 63.40, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 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, 
15.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1,15.82/2,15.83, 15.84,15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.98/2, 15.98, 15.98/1, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 
21.23, 21.25, 36.63, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 
50.20,45.11,45.12,45.23, 90.00,74.20. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Застапување во внатрешен И надворешен трговски 
промет: Љутфи Зеќири - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1047/99. (25549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17269/99, на регистарска влошка бр. 
02031923?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Консалтинг друштво за фи-
нансиски инвестиции, промет и услуги ТРОН С Дениза 
и Здравко ДОО Скопје, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 
12/1. 

Со денот на усогласување со ЗТД, се менува се-
диштето и во иднина ќе биде на ул. "Велко Влаховиќ" 
бр. 12/1 во Скопје. 

На ден 27.12.1999 година лицето Шулановска Дени-
за од Скопје пристапува како основач-содружник и 
вложува влог во пари 310.000,00 денари. 

Основачите Јосифовски Здравко и Шуланковска 
Дениза на ден 27.12.1999 согласно ЗТД, како единстве-
ни основачи донесоа Договор за усогласување со кој 
постоечкото претпријатие го трансформираат во: 
Консалтинг друштво за финансиски инвестиции, про-
мет и услуги ТРОНС Дениза и Здравко ДОО Скопје, 
ул. "Велко Влаховиќ" бр. 12/1. 

Дејности: 21.23,21.25,22.12,22.13, 22.15,22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 30.02, 32.20, 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, 51.31, 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, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10,71.21,74.12,74.40, 74.84, 80.42, 93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски фир-
ми и лица, посредување од областа на прометот на 
стоки, услуги и туризам, консигнациони складишта и 
сервисно работење за странски фирми, консигнациона 
продажба, комисиона продажба, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, превоз на стоки и патници во меѓуна-
родниот патен сообраќај. 

Права и обврски: ТД во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските одговара со целокупниот свој имот. 

Се запишува: Шуланковска Дениза - управител без 
ограничувања. 

Пречистен текст: Јосифовски Здравко - управител 
без ограничувања. 

Шуланковска Дениза - управител без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17269/99 (25550) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17072/99, на регистарска влошка бр. 
020311767-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и основање на трговското 
друштво како ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, 
производство, трговија и услуги АЛБОС Мемет ДОО-
ЕЛ експорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
31.12.99, а основач е основач-единствен содружник е 
Мемет Абди од с. Г. Седларце, Камењане. 

Дејности: 01.21, 01.24, 01.41/3, 01.42, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.25, 25.22, 25.24, 26.66, 28.11, 28.12, 28.52, 
28.63, 28.74, 29.24, 36.12, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 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, 51.13, 
51.15, 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, 51.47, 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, 52.33, 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, 52.60, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12,74.13,74.82,74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување, посредување, 
консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт, 
меѓународна шпедиција, изведување инвестициони ра-
боти во странство. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и' 
надворешното работење е Мемет Абди, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17072/99 (25552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17426/99, на регистарска влошка бр. 
02034008?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец за про-
мет на стока на мало МАЛИНА ТП Сабит Садик Ме-
мети, ул. "И Октомври" бр. 33, Куманово. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21. 
Основач: Сабит Садик Мемети. 
Трговец поединец за промет на стока на мало МА-

ЛИНА ТП Сабит Садик Мемети, ул. "11 Октомври" 
бр. 33, Куманово. 

Трговец поединец одговара за своите обврски лич-
но со целиот свој имот а во правниот промет истапува 
за свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување: Сабит Садик Ме-
мети со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17426/99 (25553) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8983/99, на регистарска влошка бр. 
020257957-8-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет МА-
ЛИСА Лилјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мит-
ре Влаот" бр. 1а, Скопје. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 52.26, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 52.61, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства кои ги ко-
ристи и со кои располага. 

Да се брише досегашниот директор Савиќ Марија. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

вршење промет во надворешното трговско работење 
е Савиќ Лилјана, управител без ограничување. 

Основач на Друштвото е Савиќ Лилјана од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

8983/99 (25554) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9671/99, на регистарска влошка бр. 
02024556?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на 
големо и мало МА-ГО КОМЕРЦ Горан ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 104. 

Друштвото за трговија на големо и мало МА-ГО 
КОМЕРЦ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 104. 

Основач е Горан Јосифовски. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32,51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.12, 52.21, 52.22, 52.11, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.63, 
52.72, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

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

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

Управител е Горан, Јосифовски со неограничени 
овластувања. ; 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9671/99 (25556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8213/99, на регистарска влошка бр. 
02030575?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги и тр-
говија на големо и мало БО-ГЕМАК Ана ДООЕЛ из-
воз-увоз Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 70. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/Д, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 
51.21, 51.22, 51.38, 51.31; 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 
51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, .51.52, 51.45, 51.63, 
51.57, 51.42/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 
72.60,74.13,74.14,74.20/5,74.40,74.82,74.84, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
поседување, реекспорт, консигнација, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југослави-
ја. ; 
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Во правниот промет спрема трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

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

Арсовски Владимир - управител, без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8213/99 (25557) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17644/99, на регистарска влошка бр. 
02031182?-8-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија 
ПЛАС ПРОМЕТ Изаир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Самарџиев" бр. 36. 

Дејности: 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 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, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51, .51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 65.12/3, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 15.13, 15.81/1, 15.61/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона 
продажба, малограничен промет со Албанија, Бугари-
ја, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, туристички 
услуги. 

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

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

Содружник: Изаир Дочи. 
Лице овластено за застапување и претставување 

на друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Изаир Дочи, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17644/99 (25558) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14670/99, на регистарска влошка бр. 
020312547-8-01 -ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето по ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги АРАКОМ Скендер ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Арачиново, Арачиново. 

Дејности во внатрешниот промет: 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46; 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 50.20, 50.40/4, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.12, 25.13, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 
63.12, 40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19. 

Дејности во надворешниот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување стран-
ски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-

трговскиот промет, агенциски услуги во транспорт, 
комисиони работи, консигнациони работи, угостител-
ски и туристички услуги, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет со со-
седните земји Бугарија, СР Југославија, Грција и Ал-
банија. 

Содружник на друштвото е Хаљими Скендер со 
стан во с. Арачиново, Арачиново. 

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

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

Хаљими Скендер - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14670/99 (25559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8734/99, на регистарска влошка бр. 
02028383?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги БИК Ристо и други ДОО Богданци, ул. "Маршал 
Тито" бр. 165. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 19.10, 19.20. 51.21, 51.22. 
51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 60.23, 60.24, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи,ма-
лограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредува-
ње и застапување на стоки и услуги, консигнации, ре-
експорт. 

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

8734/99 (25560) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10913/99, на регистарска влошка бр. 
02026872?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги МАРАТОН АС Воислав и дру-
ги ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хаџи Ди-
мов" бр. 60а, Скопје. 

Усогласување на трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги МАРАТОН АС Воислав и дру-
ги ДОО експорт-импорт Скопје. 

Седиште: ул. "Димо Хаџи Димов" бр. бОа, Скопје. 
Основачи (содружници): Воислав Ѓорѓиоски од 

Скопје и Зоран Јовановски од Скопје. 
Основна главница: 10.330 дем (320.100,00 денари). 
Управител: Туна Паунова, без ограничувања. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 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, 02.01, 02.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.54, 15.62, 
15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.89, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 24.30, 
26.21, 36.11, 36.50, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45 .44 , 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
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, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 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, 52.33, 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, 
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52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21. 55.21/1, 55.21/2, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40," 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.81,74.82,74.83,74.84, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05. 

Основна дејност: 45.44 Бојадисување и застаклува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10913/99 (25561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10884/99, на регистарска влошка бр. 
020281897-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП за занаетчиство, трговија на мало и услуги МАГ-
НЕТИК Венјамин Никола Кимовски, ул. "Бихачка" 
бр. 8а, Скопје. 

Дејности: 51.18 посредници специјализирани за 
продажба на посебни производи или на групи на про-
изводи, неспомнати на друго место, 51.19 посредници 
во продажба на разновидни производи, 52.12 друга тр-
говија на мало во продавници со мешовита стока, 
52.45 трговија на мало со апарати за домаќинствата, 
радио и телевизиски уреди, 52.48 друга трговија на ма-
ло во специјализирани продавници, 52.72/2 поправка 
на радио и тв апарати, телефонски апарати и уреди. 

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

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

Управител без ограничување, Венјамин Кимовски 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10884/99 (25562) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11328/99, на регистарска влошка бр. 
02026022?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЗЕН КОМПАНИ Амит ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. "14" бр. 20 с. Сингелиќ, Скопје. 

Усогласување со ЗТД. 
Содружник и управител на Друштвото е лицето 

Амит Зенули од Скопје со стан на ул. "14" бр. 20 с. 
Сингелиќ. 

Дејности: 20.10/1, 20.40, 20.51, 51.42/2, 51.34, 51.42/1, 
51.43, 51.47, 51.38, 51.53, 51.55, 51.31, 51.32, 51.41, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.48, 52.25, 52.41, 52.45, 52.42, 52.43, 52.46, 
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 65.12/3, 60.21, 60.24, 63.40, 
72.30,72.40, 74.40,74.84, 74.20/3. 

Надворешна трговија со: прехранбени и непрех-
ранбени производи, застапување и посредување, реек-
спорт, малограничен промет со Грција, Албанија и 
Бугарија, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка а за сторените обврски од-
говара со средствата со кои располага. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11328/99 (25563) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16246/99, на регистарска влошка бр. 020320417-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
на Друштвото за производство и трговија ОБНОВА-
МЕТАЛ Марјан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 70-а/20. 

Фирма: Друштво за производство и трговија ОБ-
НОВАМЕТАЛ Марјан ДООЕЛ експорт-импорт. 

Седиште: Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 70-а/20. 

Основач: Марјан Георгиевски од Скопје, со стан на 
ул. "Народен Фронт" бр. 7/24. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 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, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 37.10, 37.20, 
63.30, 63.40, 74.84, 50.30/2, 55.40. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени и непрехранбени производи, посре-
дување, застапување, реекспорт, шпедиција, консигна-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници и ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за 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 Марјан Георгиевски - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16246/99 (25564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16221/99, на регистарска влошка бр. 
02031309?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија, транспорт и ус-
луги ШАМ-ПРОМ Шеваљ и др. експорт-импорт ДОО 
Тетово, ул. "Цветан Димов" бр. 15, Тетово. 

Усогласување на претпријатие ДОО по ЗТД. 
Фирма: Друштво за производство, трговија, тран-

спорт и услуги ШАМ-ПРОМ Шеваљ и др. експорт-им-
порт ДОО Тетово, ул. "Цветан Димов" бр. 15. 

Основачи-содружници: Шеваљ Касами, Меваип 
Касами, Авдилваит Касами сите од с. Ларце Тетово и 
Авдилбаки Касами од Тетово. 

Дејности: 01.12/1, 01.41/3, 01.42, 02.01, 14.21, 15.11. 
15.13, 15.33, 15.86, 15.87, 20.10/1, 20.40, 20.51, 28.75, 
31.30, 36.11, 36.13, 36.14, 45.11, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.15, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.11, 55.23, 
55.30/1, 60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 
72.30,74.30,74.20/3, 74.84. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и реекспорт, 
застапување на странски лица, меѓународен транспорт 
на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпеди-
ција, продажба на странска стока од консигнационен 
склад, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
За сторените обврски друштвото одговара со сите 

свои средства. 
Друштвото го застапува Шеваљ Касами - управи-

тел без ограничување. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото го 

застапува Шеваљ Касами - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16221/99 (25565) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10596/99, на регистарска влошка бр. 
02033636?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство и услу-
ги УНИ ЕЛЕКТРОНИК Ратко ДООЕЛ Скопје, ул. 
"16 Македонска бригада" бр. 10-1/5. 

Дејности: 02.01, 15.81/1, 15.98/2, 17.16, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/1, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.23, 19.10, 
19.20, 20.40, 21.25, 25.24, 26.40, 28.62, 28.73, 29.12, 29.21, 
29.23, 29.24, 29.40, 29.53, 29.54, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 
31.50, 31.61, 31.62, 62.10, 32.20, 32.30, 40.10/3, 45.31, 
45.33, 50.10, 50.20, 50.50, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.41, 52:43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.11, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 
60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 71.40, 74.20, 74.20/2, 74.40, 
74.84, 93.02. 

Дејности на надворешнотрговско работење: над-
ворешна трговија со прехранбени. производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија, комисиона продажба, консиг-
нација, застапување и посредување во. надворешен 
промет и странски фирми, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото Ратко Томовски - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10596/99 (25566) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег: бр. 10860/99, на регистарска влошка бр. 
02023908?-3-01-000, го запиша во' трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги на големо и мало ЕФЕМ-ИМПЕКС-Емил и 
Кузе увоз-извоз ДОО Скопје. 

Се врши промена на основачи, па на местото на ос-
новачот Ефтим Гаврилов кој почина доаѓа неговиот 
законски наследник Емил Гаврилов. Исто така иста-
пува основачот Јорданка Гаврил ова, а на нејзино мес-
то пристапува основачот Кузе Нацевски.. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 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, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 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/Г, 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, 52.22, 52.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3,71.21,74.84. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, услуги на надворешно-
трговскиот промет: посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги во странство, услуги во 
меѓународна шпедиција и складирање, продажба на 
странска стока од консигнационен склад, истражувач-
ко-развојни услуги во давање и користење на инфор-
мации и знаење од стопанството, угостителски и ту-
ристички услуги, организирање на меѓународни саеми 
и изложби, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 

патници, посредување во меѓународно-трговски про-
мет, реекспорт, извоз-увоз на стоки и услуги во малог-
раничен промет. 

Лице овластено за застапување на Друштвото во 
внатрешнотрговското и надворешнотрговското рабо-
тење е управителот Кузе Нацевски, а се брише Гаври-
ловски Ефтим, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10860/99 (25567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12938/99, на регистарска влошка бр. 
02028009?-8-03-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги УГУР-ПРОМЕТ КАВ Трајко ДООЕЛ 
експорт-импорт Кавадарци, булевар "Македонија" бр. 
3-3/6. 

Основач: Угуров Трајко Кавадарци, булевар "Ма-
кедонија" бр. 3-3/6, со изјава од 03.09.1999 год. 

Дејности: 01.13, 02.01,02.02,15.11,15.13,15.31,15.32, 
15.33, 15.61, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.99, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.25, 31.10, 34.40, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.74, 
55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, во надворешнотрговското работење 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, 
продажба на стоки од консигнациони складови, малог-
раничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југос-
лавија. 

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

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

Лице овластено за застапување е Угуров Трајко -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12938/99 (25568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16404/99, на регистарска влошка бр. 
02031312?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар, 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
транспорт ВЕКОС-ЕКСПРЕС Борис ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Финска" бр. 146-а. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.13, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.70, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 71.10, 93.05, 52.74, 63.12, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во прометот на стоки и услуги, комиси-
она и консигнациона продажба, реекспорт, туристич-
ки услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 
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Содружник: Борис Миноски од Скопје. 
Лице овластено за застапување и претставување 

на друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Борис Миноски - управител, без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16404/99 (25569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16190/99, на регистарска влошка бр. 
02031913?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија ФЕРОМОНТ Анисија и Весна ДОО 
Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бб. 1 

Основачи-содружници на друштвото се Анисија 
Славкова и Весна Андоновска. 

Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.31,15.32,15.33,15.41, 
15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.95, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.21, 21.25, 36.11, 36.14, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 5138, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
70.31, 71.10, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 92.72, 
93.02. 

Дејности на надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција и транспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, реекспорт, консигнационо ра-
ботење. 

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

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

Управител на друштвото е: Весна Андоновска, уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16190/99 (25570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14113/99, на регистарска влошка бр, 
02027774?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, пре-
работка, внатрешен и надворешен промет на стоки и 
услуги ГУЛИ КОМЕРЦ Димитри и др. ДОО експорт-
импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 58/2, Скопје. 

Дејноста 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.24, 15.11, 
15.12,15.13,15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15;98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 36.11, 
36.14, 45.31, 45.32, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22,60.23,60.24, 63.12, 63.30, 63.40,74.12,74.82,74.84. 

Дејности на надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција и транспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, реекспорт, консигнационо ра-
ботење. 

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

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

Управител на друштвото е Спировски Димитри, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14113/99 (25571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16122/99, на регистарска влошка бр. 
02031917?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежниш-
тво, трговија и производство ФИНИСИА Фазлија 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 272-
б. 

Усогласување на Претпријатието за трговија на 
големо и мало АДО-КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр, 272-6 и зголемување на 
основната главница со внесување средства со процен-
ка од овластен проценител во износ од 162.000,00 дена-
ри или 5.228 дем. 

Новата фирма гласи: Друштво за градежништво, 
трговија и производство ФИНИСИА Фазлија ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Хо Ши Мин" Зечар бр. 272-6. 

Скратен назив: ФИНИСИА ДООЕЛ Скопје. 
Основач е Фазлија Колиќ од Скопје. 
Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 

17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 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, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 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, 52.33, 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, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, меѓународен транспорт на стоки во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, комисиона и консигнациона продажба. 

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

За обврските сторени од друштвото во правниот 
промет со трети лица друштвото ќе одговара со сиот 
свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Фазлија Колиќ - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16122/99 (25572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17512/99, на регистарска влошка бр. 
02025735?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АНТИЛОП-ПРОМ Абдул кадар ДОО 
увоз-извоз Тетово, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 142. 

Основачи на друштвото се Абдулкадар Сејрани од 
Тетово и Менсур Сејрани од Тетово. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.22, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнаци-
ја, малограничен промет со стоки и услуги со соседни-
те земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка а за обврските од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во правниот про-
мет со трети лица е лицето: Сејрани Абдулкадар - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17512/99 (25573) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
Ш.Рег.Зг. бр. 63/2000 од 05.10.2000 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Здружение за превентива од алкохолизам, никотини-
зам и наркомани на општина Чаир, Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул."Киро Димушков" бр. 35 б, Радиша-
ни. 

Дејноста на здружението за превентива од алкохо-
лизам, никотинизам и наркомани на општина Чаир, 
Скопје е: организирање и спроведување широка пре-
вентивна дејност по болестите од зависност: алкохо-
лизам, никотинизам и наркомани кај сите популации, 
деца, млади граѓани и работни луѓе, координирање на 
работата на ограноците на здружението по училишта, 
месни заедници, работни организации, установи и дру-
го, соработка со заинтересирани фактори во општи-
ната, организации, институции кои се бават со сузби-
вање со болестите на зависност, активности за запоз-
навање на јавноста со штетните последици од тие бо-
лести, организирање на анкети и други истражувања, 
организирање собири во вид на трибини, советувања, 
семинари, курсеви и слично, издавање на пропаганден 
материјал и други слични активности. 

Со денот на запишувањето во регистарот за пре-
вентива од алкохолизам, никотинизам и наркоманија 
на општина Чаир, Скопје, се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41847) 
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Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 
24/2000 од 30.10.2000 година, под реден број 32, се за-
пишува Здружение на граѓани "МЛАДОСТ" 
Гостивар, со седиште во Гостивар, на ул. "Н. 
Парапунов" бр. 235 - Гостивар, кое го застапува 
неговиот претседател Крајчески Заке. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во унапредување на знаењата на своите чле-
нови од областа на кошаркарскиот спорт и атлетика-
та во градот и пошироко. 

Од Основниот суд во Гостивар. (42160) 

Основниот суд во Крушево со решение Рег.Згф. 
бр. 9/2000 од 07.11.2000 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации што се води во Основ-
ниот суд во Крушево под реден бр. 9 за 2000 година се 
запишува здружението со име: Центар за помош на 
лица со ментален хендикеп "ПОРАКА" Крушево, со 
скратен назив "ПОРАКА". 

Седиштето на здружението е во Крушево на ул. 
"Илинденска" бб, а дејствува на територијата на опш-
тина Крушево и Житоше. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Христоска Невенка од Крушево, претседател на Здру-
жението. 

Здружението стекнува својство на правно лице со 
неговото запишување во регистарот на 07.11.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Крушево. (42157) 

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 
29/2000 од 29.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение на 
"ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
И МУЛТИЕТНИЧКА СОРАБОТКА" Куманово ул. 
"Тоде Думба" бр. 682/15, под рег. бр. 171. 

Основни цели и задачи како начин и облици на деј-
ствување на "ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕ-
КОВИ ПРАВА И МУЛТИЕТНИЧКА СОРАБОТ-
КА" Куманово, се насочени кон остварување на ус-
тавни и човекови права на РМ, остварување на секој 
вид дискриминација, борба против девијантни однесу-
вања на граѓаните, респектирање на културни, тради-
ционални и други вредности на националности кои 
живеат на територијата на РМ, ќе предлага закони за 
подобрување на човекови права и слободи, за подоб-
рување на мултиетничка соработка, ќе организира ем-
исии од областа на правото, ќе изготвува проекти за 
едукација на граѓани за нивните човекови права и за 
остварување на истите активно ќе се залага за граде-
ње на цивилно општество. 

Здружението "ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТА НА ЧО-
ВЕКОВИ ПРАВА И МУЛТИЕТНИЧКА СОРА-
БОТКА" Куманово, се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишување во регистарот на 
29.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (42161) 

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 
30/2000 од 27.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение на 
граѓани за достоинство на хендикепирани и маргина-
лизирани лица "ХУМАНОСТ" Куманово ул. "Октом-
вриска Револуција" бр. 54/12, под рег. бр. 1/2. 

Основни цели и задачи како начин и облици на деј-
ствување на Здружение на граѓани за достоинство на 
хендикепирани и маргинализирани лица "ХУМАНО-
СТ" Куманово, се насочени кон организирање на ак-
ција за собирање помош и распределување на собрана 
помош - санитарна ортопедска помош на лица со фи-
зички недостатоци без разлика на национална, расна, 
полна, верска и образовна припадност, организирање 
на акции за собирање на материјални средства за из-
градба на рекреативни центри, за адаптација на учи-
лишта, станбени објекти, за хендикепирани лица и ли-
ца со физички недостатоци. Организирање на психи-
јатриски сесии, разговори, курсеви, спортски натпре-
вари за хендикепирани лица. Основање на посебен 
фонд за образување на сиромашни деца и лица со фи-
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зички недостатоци и ангажирање соработка со локал-
ни, републички и меѓународни и слични организации. 

Здружението на трагани за достоинство на хенди-
кепирани и маргинализирани лица "ХУМАНОСТ" 
Куманово, се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишување во регистарот на 27.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Куманово. (42163) 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4-2085) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен, под Рег. ЗГФ.бр. 
6/2000 се запишува здружение на граѓани со назив Сп-
ортско здружение на женскиот ракометен клуб "ПРЕ-
СПА" Ресен. 

Здружението има за цел омасовување и развој на 
ракометниот спорт учествување во организацијата и 
спроведувањето на системот на натпревари во рангот 
во кој се натпреварува, унапредување на стручната ра-
бота и усовршување на стручните кадри. 

Седиштето здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Блаже Клокановски од Ресен, претседател на спорт-
ското здружение. 

Од Основниот суд во Ресен. (42156) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ.бр. 11/2000 Здружение на 
граѓани со име "ЦРВЕН КРСТ" од Радовиш, кое е ос-
новано заради остварување хуманитарни цели и зада-
чи од областа на здравството, социјалната заштита и 
воспитанието. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Ра-
довиш, Подареш и Конче, а неговото седиште се 
наоѓа на ул."маршал Тито" бр. 72, Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш. (41963) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 171/9о од 06.11.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Оп-
штествено претпријатие "ВЕЛУРФЛОК" текстилна 
хемиска индустрија ЦО Скопје, ул. "Воин Драшко-
виќ" бб, и жиро сметка 40120-601-107, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И. Ст. бр. 154/2000 од 01.11.2000 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг и консалтинг "БРОКЕ-
Р А ДОО Скопје, ул. "Петар Драпшин" бр. 39, и жиро 
сметка 40100-601-368895, па 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. (42081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И. Ст. бр. 152/2000 од 01.11.2000 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет "СЕНЗС" инжене-
ринг и консалтинг ДОО Скопје, ул. "Маршал Тито" 
бр. 22/3-16, и жиро сметка 40100-601-374137, па 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. (42080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд II. Ст. бр. 156/2000 од 01.11.2000 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, посредување и 
услуги "ЗОНА - АБМ" ДОО Скопје, ул. "Серава" бр. 
!33, и жиро сметка 40100-601-382279, па истата не се сп-
роведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42079) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
178/2000 од 17.10.2000 година над ПТ "ПАРМАК" Би-
тола, ул."Дојранска" бр. 12, со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-24352 при ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42018) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд II. Ст. бр. 134/2000 од 25.10.2000 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трогивија, производство и услуги 
"ТЦТ - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО Скопје, ул. "Вас-
ил Главинов" бр. 36, и жиро сметка 40100-601-374093, 
па 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. (41991) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 143/2000 од 24.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Ко-
мпанија за инженеринг, производство и трговија "БЕ-
НИКОМ" експорт-импорт Скопје, ул. "Панче Недел-
ковски" бр. 67/4, и жиро сметка 40100-601-147900, па 
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. (42015 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд II. Ст. бр. 237/96 од 31.10.2000 го-
дина, е дадена согласност за отпочнување на постапка 
за трансформација над должникот АД "ТРГОТЕКСТ-
ИЛ МАЛОПРОДАЖБА" Скопје, ул. "Мито Хаџива-
силев Јасмин"'бр. 50, и жиро сметка 40100-601-17543, и 
отворената стечајна постапка над должникот, се запи-
ра. 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
22/2000 од 11.07.2000 година над Приватно претпријат-
ие за промет на големо и мало и услуги извоз-увоз 
"МОНЦА" Битола, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-697-7022 при ЗПП Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42135) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
251/2000 од 07.11.2000 година над Приватното прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо 
и мало "ЏУКИ ПРОМ" увоз-извоз Битола, ул. "Макс-
им Горки" бр. 72, со дејност полјоделство и жиро сме-
тка 40300-601-31301 при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42417) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 130/2000 од 06.11.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот Приват-
но претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало комисион извоз-увоз "ДЕДИДАМ" с.Ерековци, 
запишана во регистарска влошка 1-16441 на Окружен 
стопански суд во Битола, со жиро сметка 4Ж00-601-
29231, во ЗПП - Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради немање им-
от. 

Од Основниот суд во Прилеп. (42452) 
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Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 124/2000 од 30.10.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот Прет-
пријатие за угостителство, трговија и услуги увоз-из-
воз "ОСУМ ПО од Прилеп, запишана во регистарска 
влошка 1-5158 со жиро сметка 41100-601-12274, во 
ЗПП - Прилеп. 

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. (42459) 

Со решение на стечајниот совет на Основен суд во 
Охрид, Ст. бр. 32/99 од 13.09.2000 година, према стечај-
ниот должник "МОСТРО - КОМПАНИ од Охрид, 
ул.Таличица" бр. 54, со жиро сметка 41000-601-51194 
при ЗПП Охрид отвори стечајна постапка, истата не 
се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (42455) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 968/99 од 15.12.1999 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно, трговско претпријатие "БУБЕ" увоз-извоз 
ц.о. од Гостивар, ул."Борис Кидрич" бр. 199, со жиро 
сметка 41510-601-71325. 

За ликвидатор се определува лицето Маневски Зо-
ран од Гостивар, ул."М.И.Филипоски" бр. 17/2/12. 

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. (42125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. ЈЃ.бр. 1641/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие "МАК СИЛВЕР" ц.о. од 
Скот е, ГТЦ - приземје локал 4, со жиро сметка 40100-
601-269435. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1660/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и услуги "ЕУРО МА(ГТЕ-
РС" д,о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Гуро Ѓоно-
виќ" бр. 115 а, со жиро сметка 40100-601-365734. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 524/2000 од 03.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, прометно претпријатие "ВАЃРАМ ИН-
ЖЕНЕРИНГ" ц.о. од Скопје, ул. "Палмиро Тољати" 
бр. 78 а, 1/14, со жиро сметка 40110-601-394864. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 449/2000 од 19.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"БОЈАЛ ТРАНС" ц.о. експорт-импорт од Куманово, 
ул. "Никола Тесла" бр. 86 а, со жиро сметка 40900-601-
41362. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 560/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Здравствена организација - ординација по општа 
стоматологија "ОРТОДЕНТ" ОД Скопје, ул. "Козара" 
бр. 42/2-11, со жиро сметка 40100-603-21457. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 758/2000 од 03.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
на големо и мало експорт-импорт "БЕЛУПО - КО-
МЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Варшавска" бр. 5/2-5, со 
жиро сметка 40120-601-80422. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42070) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 425/2000 од 19.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
"БОКО" ДОО увоз-извоз од Скопје, ТД Карпош лок-
ал 9, сек. 3, со жиро сметка 40120-601-381136. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане'Сандански" бр. 109-3/34. 

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. (42069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 605/2000 од 07.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие "УНИМАГ" ДОО од Скопје, ул. 
"Партизански Одреди" бр. 66/2-17, со жиро сметка 
40120-601-346756. 

За ликвидатор се определува лицето Милко Тас-
евски од Скопје, ул."Партизански Одреди" бр. бб б/2-
17. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1747/2000 од 05.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало "СА-
МУРИ КОМЕРЦ" ДОО од Гостивар, ул."ЈНА" бр. 
181, со жиро сметка 41510-601-20103. 

За ликвидатор се определува лицето Јулијана Рис-
тевска од Скопје, ул."Ѓорѓе Андреевиќ Кун" бр. 28 б. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42150) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 739/2000 од 02.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, трговско, услужно и угостителско 
претпријатие "ЛАСМАН КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз 
од Тетово, ул."126" бр. 5, со жиро сметка 41500-601-
45884. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Скопје, ул."Благоја Тоска" бр. 21/7. 

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. (42158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 259/98 од 05.10.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Претприја-
тието за трговија и услуги "РАЦИОНАЛ ДИКОМ" 
ДОО од Скопје, ул. "Боро Менков" бр. 2-4/4, Скопје, и 
жиро сметка 40100-601-278644, отворена со решение 
на овој суд од 11.01.1999 година и се брише од региста-
рот КОЈ ГО ВОДИ овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 683/99 од 24.10.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Друштвото 
за внатрешен и надворешен промет, производство и 
услуги НЕСПРОМ" Антонио ДООЕЛ од Скопје, ул. 

Њу Делхиска" бр. 4/2-7, Скопје, и жиро сметка 40120-
601-57091, се заклучува, отворена со решение на овој 
суд од 17.06.1999 година и се брише од регистарот КОЈ 
го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42077) 

Основниот суд Скопје I - Скот е, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 448/99 од 11.09.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Трговс-
кото претпријатие "АЛМА" ЦО од с.Д.Свиларе, Ско-
пје, и жиро сметка 40120-601-62511, отворена со реше-
ние на овој суд од 05.04.2000 година и се брише од ре-
гистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1036/99 од 24.10.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "ПБ КОМЕ-
РЦ" ЦО од Скопје, бул. Кузман Јосифоски Питу" бр. 
26/1/4, и жиро сметка 40100-601-379149, и се брише од 
регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42132) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 

построено на КП бр. 3827, м.в. "Брешлике", култура 
нива, класа 4, со површина од 2486 м2, за КО Кучевиш-
те, сопственост на Усовиќ Стојан за цена од 90.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
твено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

Се продава недвижен имот построено на КП бр. 
62/15, м.в. "Касапско", култура нива, класа 8, со повр-
шина од 1500 м2, за КО Раштак, сопственост на Чеко-
ва Ани за цена од 180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
твено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/3 идеал-
ен дел од лозје на КП бр. 897/1, план 045, скица 010, во 
м.в. "Калница", со површина од 8984 м2, класа 5, видно 
од ИЛ бр. 21, за КО Ваташа, сопственост на Атанас 
Вешков од с.Ваташа, ул."Данко Дафков" бр. 2, за це-
на од 16.000,00 денари. 
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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, 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. (42500) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. /853, план 065, скица 480, во м.в. "Кошари", со 
површина од 3383 м2, класа 1, и лозје на КП бр. 2854, 
план 065, скица 480, во м.в. "Кошариште", со површи-
на од 1802 м2, класа 1, видно од ГО! бр. 478, за КО Сир-
ково, сопственост на Ванчо Темелков од с.Сирково, за 
цена од 15.000,00 денари. 

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, 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. (42508) 

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 
сосопственост на по 1/4 идеален дел на Ристова Мари-
ја од с.Мравинци, Самарџиева Валентина од с. Брај-
ковци, Неделковска Милица од Скопје и Ристов Ана-
штир од с.Марвинци, и тоа: ,интензивно лозје на КП 
бр. 46, во м.в. "Сртот", класа 1, со површина од 1278 
м , во КО Марвинци, интензивно лозје на КП бр. 47, 
во м.в. "Сртот", 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 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. Изјавите за при-

Ѕаќање на понудата да се достават до нотарот Нада 
рочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
од КП бр. 281, во м.в. "Лаките , нива со површина од 
3693 м2, сопственост на Симонов Ристо од Неготино, 
ул. "Манчо Малиминов" бр. 8, по цена од 37.500,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и 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 Македоија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр.138. (42131) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
602/22, план 4, скица И, во КО Волково, на м.в. 
"Кременјарник", нива 4 кдаса, со вкупна површина од 
598 м2/ сопственост на Ѓорѓеска Грдановска Лена, 
според ПЛ бр. 2091 на КО Волково, за цена од 300,00 
денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (42688) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 
бр. 1242, м.в. "Милина Нива", култура нива, класа 4, 
површина 9827 м2, во КО Црешево, ПЛ бр. 1073, соп-
ственост на Борче Шлиевски од с.Црешево, по цена од 
210,00 денари од м2, во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопств-
ениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на гол асот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. 

(42159) 

Сопственикот Маринковиќ Славко од с.Горњани 
бр. 10, Скопје, продава нива 5 класа во вкупна повр-
шина од 1112 м2, во м.в."Радунац" кој лежи на КП бр. 
910 КО Горњани според ПЈТ бр. 48 по цена од 50,00 де-
нари од 1 м2. 

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 голасот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ирфан Јозуновски, ул. "2 Македнонска 
Бригада" бр. 54, Општина Чаир, Скопје. (42170) 

Се продава недвижност - деловен простор кој се 
наоѓа во Скопје на ул."Караорман" изграден на КП 
бр. 9438 КО Центар 1 Скопје во вкупна површина од 
622 м2, кој се состои од простории во подрум во повр-
шина од 9 м2, и помошни простории од 178 м2, просто-
рии на приземје во површина од 184 м2, и 10 м2, и про-
стории на први кат со површина од 241 м2, како и се 
пренесува на трајно користење градежно земјиште во 
вкупна површина од 293 м2, врз кое е изграден делов-
ниот простор, која недвижност е запишана во ИЛ бр. 
9168 за КО Центар 1 Скопје, издаден од Државниот 
завод за геодетски работи - Одделение за премер и ка-
тастар Скопје, со почетна цена од 15.800.000,00 денари 
по пат на усно јавно наддавање кое ќе се одржи на ден 
04.12.2000 година со почеток во 08.00 часот во нотар-
ската канцеларија на нотарот Нове Костовски, бул. 
"Гоце Делчев" бр. 6, Скопје. 

Заинтересираните лица за купување на заложена-
та недвижност ќе можат да учествуваат на усното јав-
но наддавање доклолку најдоцна до денот на усното 
јавно наддавање положат кај нотарот Нове Костовски 
гаранција во износ од 1.580.000,00 денари. 

Недвижноста предмет на продажбата може да се 
разгледа на 30.11.2000 година во време од 12.00 до 
16.00 часот по претходно добиено одобрение од нотар-
от. 

Наддавањето се заклучува по истекот на три мину-
ти непосредно по ставањето на најповолната понуда. 

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена 
најдоцна во рок од 5 дена од денот на продажбата, во 
спротивно го губи правото на враќање на гаранцијата. 

(42169) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.988694/97,издаден од УВР-Куманово на 
име ИсљамиБеким,ул."Есперанто"бр.62,Куманово. 

Пасош бр.875780,издаден од УВР-Скопје на име 
Северџан Седула,ул."Славеј Планина"бр.35',Скопје. 

Пасош бр.447780/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ваит Ибраимовски,ул."О.Чопела"бр.40,Скопје. (42168) 

Пасош бр. 1173411/99,издаден од УВР-Скопје на име 
Филипоска Даниела,ул."Б.Менков" бр.514,Скопје.42172 
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Пасош бр.1296195,издаден од УВР-Куманово на име 
Џеват Исмаили,ул."Б.Един ство "бр.з,Куманово. (42173) 

Пасош бр.419197,издаден од УВР - Куманово на име 
Беќир Алији,ул. "К.Маркс"бр.29 ,Куманово. (42174) 

Пасош бр.0783900 на име Дука Султане,Дебар.42175 
Пасош бр. 1426855,издаден од УВР-Гостивар на име 

РамаданиМунавер, ул. "Н.Парапунов" бр. 7/2-15, Гости-
вар. (42176) 

П^сош бр.0441041/00,издаден од УВР-Дебар на име 
Гуза Керам,нас. Рајчица бб,Дебар. (42451) 

Пасош бр.864361/96,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Бабулски Жарко,ул" Беровска" бр2-3/1 в, Скопје. (42703) 

Пасош бр.764475,издаден од ЈГУВР - Скопје на име 
Донева Зорица,ул."Московска" бр.9-1/1 ,Скопје. (42708) 

Пасош бр.758368,издаден од УВР - Куманово на име 
Исмаили Фатуше,ул."Роза Луксембург"бр. 1,Куманово. 

Пасош бр.257029/94,издаден од УВР - Струмица на 
име Мартинова Марионка,с.Ново Село,Струмица.42450 

Пасош бр.300094/94 на име Шерифоски Рамуш, с. 
Лабуништа,Струга. (42463) 

Пасош бр. 1199036 на име Ферати Де миради,с. 
Жеровјане, Тетово. (42513) 

Пасош бр.1466595/00, издаден од УВР - Струмица на 
име Славчо Васков,ул."Наум Наумовски-Борче" бр.49, 
Струмица. (42690) 

Пасош бр.489618/94,издаден од УВР-Куманово на 
име Даути Емине, с. Черкеско Село,Куманово. (42699) 

Пасош бр.1179769/99,издаден од ОВР-Струга на име 
Селмани Рефет, с. Заграчани,Струга. (42701) 

Пасош ор.0641112,издаден од УВР-Скопје на име 
Атми Селимовски,с.Грушино,Скопје. (42702) 

Пасош бр.1409299/2000,издаден од ОВР-Струга на 
име Дервиши Сами,с.Делогожда,Струга. (42712) 

Пасош бр. 1320763/99,издаден од ОВР-Струга на име 
Дервиши Џемиле,с.Делогожда,Струга. (42713) 

Пасош бр. 1376853/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Шашков Стеван,ул."Ј. Сандански"бр.25/2-20,Скопје. 

Пасош бр. 1355819/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Ташковска Дара,бул. "Илинден"бр.79/10,Скопје.(42718) 

Пасош бр.039544/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ташковски Васко,Скопје. (42719) 

Пасош бр. 1117070/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Аднан Мустафа,ул."7 Јули"бр.27 а,Скопје. (42722) 

Пасош бр. 1375816 на име Османи Зијах,с.Радуша, 
Скопје. (42723) 

Пасош бр.0689915/95 ,издаден од ОВР-Виница на име 
Лазаров Ванчо,с.Јакимово,Виница. (42730) 

Пасош бр. 1213561, издаден од УВР - Велес на име 
Панче Бузалковски, с. Башино Село, Виница. (42598) 

Чекови од бр. 1171604 до 1171608, од тековна сметка 
бр.6818777,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Филипов Звонко,Скопје. (42654) 

Чекови од бр. 4600993 до 4601000, од тековна сметка 
бр. 3109038,издадени од Поштанска Штедилница -
Скопје на име Петровски Дејан,Скопје. (42721) 

Работна книшка на име Азора Алити,ул."Роза Лук-
сембург "бр.9,Куманово. (42457) 

Работна книшка на име Цицо Ерол,Струга. (42462) 
Работна книшка на име Ангелова Драгица, с.Пепе-

лиште ,Пробиштип. (42474) 
Работна книшка на име Рустемоски Иљас, ул. 

"Д.Завиј"бр.85,Прилеп. (42479) 
Работна книшка на име Имер Зенуни, с. Седларце, 

Тетово. (42491) 
Работна книшка на име Жарко Сидовски,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓоргиева Јованка,с.Градец, 

Виница. (42554) 
Работна книшка на име Анчевски Владимир, 

Скопје. (42579) 
Работна книшка на име Нестор Џиков,Скопје.42606 
Работна книшка на име Ѓорѓиевска Весна, ул."Д-р 

Рајс"бр.7,Битола. (42608) 
Работна книшка на име Незиров Раим, ул."Маке-

донска "бб,Виница. (42651) 
Работна книшка на име Хајрадиновиќ Асмер, Скопје. 

(42675) 
Работна книшка на име Алими Натмир, Струга. 
Работна книшка на име Идриз Демиров,Скопје. 
Работна книшка на име Авни Шерифи,с.Рогле, Те-

тово. (42692) 
Работна книшка на име Елтон Адеми,Тетово. (42693) 

Работна книшка на име Гордана Гаврил оска, ул. 
"С.Крстески" бр.55,Гостивар. (42696) 

Работна книшка на име Бегаш Сиехапи,Гостивар. 
Работна книшка на име Миле Филиповски, Скопје. 

(42698) 
Работна книшка на име Енвер Качар, Скопје.42715 
Работна книшка на име Хамиде Сулејман,Скопје. 
Свидетелство на име Бучковска Љупка,Берово. . 
Свидетелства за 7 и 8 оддел ение,издадени од ОУ 

"Релиндија", с. Лој ане ,Куманово на име Халил Јакули, 
с.Ваксинде, Куманово. (42456) 

Свидетелство на име Ратка Станковска Младе-
новска,Куманово. (42458) 

Свидетелство за 8 одделение на име Худавери Мен-
тимек,ул." Босанска" бр.9,Куманово. (42460) 

Свидетелство на име Ласков Игор, ул."Косов-
ска " бр.123 ,Штип. (42464) 

Свидетелство на име Лилјана Миноска, ул."МЈоси-
фова " бр. 28,Прилеп. (42485) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мемеди Саќип, 
с. Пирок, Тетово. (42517) 

Свидетелство за 9 одделение на име Ристова Киро 
Тодора, с.Кучичино,Кочани. - (42549) 

Свидетелство на име Јолдашева Валентина,Велес. 
Свидетелство за 8 одделение на име Каралиески 

Алија, с. Лабуништа,Стр ута. (42564) 
Свидетелство за 6 одделение на име Ристова Билјана, 

с. Ракитец,Радовиш. (42568) 
Свидетелство на име Нусрета Планиц, с. Лажани, 

Прилеп. (42613) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мисими Нешат 

с. Д. Палчиште ,Тетово. (42617) 
Свидетелство за 3 година, издадено од ЕМАУЦ 

"^Викентиев"-Кочани на име Васе Манасиев,Кочани. 
Свидетелство за завршено среднообразование, изда-

дено од Економско училиште "Борис Кидрич" Скопје на 
име Јанкулчевска Нада,Скопје. (42672) 

Свидетелства за 2 и 3 година,издадени од ЕМАУЦ 
"^Викентиев"-Кочани на име Васе Манасиев, ул."Раде 
Кончар" бр.38,Кочани. (42673) 

Свидетелство за 1 година,издадено од УЦСО "Љупчо 
Сантов" - Кочани на име Васе Манасиев,ул."Раде 
Кончар" бр. 38,Кочани. (42674) 

Свидетелство на име Стокова Атанаска, с. Цера, 
Кочани. (42676) 

Свидетелство на име Весна Пауновска,ул."К.Питу" 
бр.1 ,Куманово. (42677) 

Свидетелство на име Андреји Далипи, с. Матејче, Ку-
маново. (42678) 

Свидетелство на име Демиров Осман, Шаин Маале 
бр.51,Радовиш. (42682) 

Свидетелство на име Кочкарова Иванка,ул."Роса 
Плавева "бр.И,Велес. (42685) 

Свидетелство за 8 одделение на име Шерифи Авни, 
Тетово. - (42694) 

Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ "Б. 
Шабани",с.Грушино-Скопје на име Ниметула Камбе-
ровски,с.Грушино,Скопје. (42710) 

Ученичка книшка за 3 година, издадена од ДУЦ 
"Панче Арсовски "-Скопје на име Тодевска Маја,ул. 
" 511 бр. 15 ,нас. Јурумлери ,Скопј е. (42453) 

Диплома на име Абедин Селами,с.Жировница,Гос-
тивар. (42537) 

Диплома на име Анифа Ибраими, ̂ Жировница, Гос-
тивар. (42542) 

Диплома на име Ангеловска Наташа,ул."Пајак Пла-
нина" бр.23,Велес. (42640) 

Диплома на име Коцева Нада ,Штип. (42683) 
Здравствена легитимација на име Топузоска Марија, 

ул."Т.Никле"бр.12,Крушево. (424Ѕ8) 
Здравствена легитимација на име Милошевска 

Цветанка, ул. "Мирка Гинова бр. 1/8,Битола. (42602) 
Здравствена легитимација на име Кадриев шукп^С 

ул." С.Стоименски" бр.39,Штип. (4268(4) 
Даночна картичка бр. 4030997269080,издадена ,од 

Управа за приходи на име' Интернешенел Профешцал 
Линк",СкопЈе. (427Ј25) 

Чекови бр.1012435 и 1012436 на име Николоски 
Марјан,ул."Сретко Крстески" бр.39,Гостивар. (42592) 

Избирачка легитимација на име Аревски Љубомир, 
ул."Цветан Димов" ,Штип. (42465) 
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АДР - цертификат бр. 866,издаден од Министерство 
за сообраќај и врски - Скопје на име Бучковски Сло-
бодан,Скопје. (42716) 

Решение на име Рецеп Реџепоски,с.Жировница,Гос-
тивар. (42530) 

Решение зџ објавување на дејност на име Џемаили 
Барзул ,ул." Б.Гиноски" бб,Гостивар. (42624) 

Решение на име "Мак Оаза ",Кавадарци. (42647) 
Чекови бр. 5459889 и 5459890, од тековна сметка бр. 

2680476,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ѓорѓески Зоран,Скопје. (42048) 

Чекови од бр. 1184442 до 1184455, од тековна сметка 
бр. 5732102, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Трајковски Гоце,Скопје. (42065) 

Чекови бр.0140000441601 и 0140000441602, од тековна 
сметка бр. 05064760,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Џоровска Олгица,Скот е. (4206о) 

Чекови бр. 24613821, 24613822 и 24613823, од тековна 
сметка бр. 0048995-16,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Георгиевски Диме,Скопје. (42067) 

Чакови од бр. 4245526 до 4245530; од бр. 4451637 до 
4451640 и од бр. 4600686 до 4600690, од тековна сметка 
бр.4136950,издадени од Поштанска Штедилница-Скопје 
на име Дамчевска Анета,Скопје. (42082) 

Работна книшка на име Илиев Маријан,Скопје. 
Работна книшка на име Љубица Јордановска Пав-

ловска,Скопје. (42088) 
Работна книшка на име Трајковски Ивица,Скопје. 
Работна книшка на име Милошевиќ Родна, ул."В. 

Влаховиќ "бр.9љ,Велес. (42098) 
Работна книшка на име Горан Бошков,Прилеп42105 
Работна книшка на име Смугрески Милан, ул."Б. 

Планина "бр. 1/2,Прилеп. (42108) 
Работна книшка на име Узаири Џезаир,с. Теново, Те-

тово. (42111) 
Работна книшка на име Дара Костадинова, Прилеп. 

(42120) 
Работна книшка на име Абаз Сабит,Скопје. (42130) 
Работна книшка на име Фатмир Љута,Скопје. 42142 
Работна книшка на име Идриз Ибрахими,Скопје. 
Работна книшка на име Осман Али ,Скопје. (42148)' 
Воена книшка на име Себастијан Агуш ,Скопје. 
Свидетелство за завршено средно образование, изда-

ден од СДУ "Димитар Влахов Скопје на име Димит-
ровски Кире,Скопје. (42068) 

Свидетелство за 8 одделение на име Идризи Ваљиде, 
с. Матејче,Куманово. (42087) 

Свидетелство машинобравар 3 степен на име Борча 
Пачковски, с. Гиновци,Крива Паланка. (42089) 

Свидетелство за 8 одделение на име Шерифоска 
Назмије, с.Лабуништа,Серуга. (42090) 

Свидетелство на име Живка Ѓоргиева,с.Конче,Радо-
виш. (42091) 

Свидетелство на име Витанова Зорка,с.Лубница, Ра-
довиш. (42093) 

Свидетелство на име Ѓоргиева Верка,с.Ракитец,Радо-
виш. - (42094) 

Свидетелство за 8 одделение на име Слободан 
Стоилов, с. Покрајчев,Радовиш. (42095) 

Свидетелство за 4 оддел ение,издадено од ПОУ - с. 
Мелница на име Шабанов Вејсел Ердован,с.Мелницгц 
Велес. (42099) 

Свидетелство за 6 одделение ,издаден од ПОУ во с. 
Мелница на име Мифтаров Асан Енвер,с.МелницаЈЗе-
лес. (42130) 

Свидетелство на име Есат Ибрахимовиќ, с. Гсрно 
Оризари,Велес. (42101) 

Свидетелство на име Бејзароска Назука, с. Двсрци, 
Прилеп. (4/109) 

Свидетелство на име Симије Нил али,с.ЖероЕ јане, 
Тетово. (42112) 

Свидетелство за 8 одделение на име Зулфи Османи, 
с. Пирок,Тетово. (42113) 

Свидетелство на име Шкелќим Касани,с.Добри Дол, 
Гостивар. (42118) 

Свидетелство за 7 оддел ение,издадено од ОУ"Алија 
Авдовиќ "-с. Батинци на име Рамановски Бедри, с. Ба-
тинци,Скопје. (42143) 

Диплома на име Бојковска Валентина,ул."О.Рево-
луција" бр.21/7,Куманово. (42083) 

Диплома за завршена Педагошка академија во 
Скопје на име Абдиу Џелал,с. Ростуше,Гостивар. (42114) 

Диплома за завршена Педагошка академија во 
Скопје на име Гафур Кадриоски, с.Видуше,Гостивар. 

Диплома за завршена педагошка академија во Скопје 
на име Шабани Илмија, ^Жировница,Гостивар. 

Книшка на име Петков Горан,Свети Николе. 42097 
Здравствена легитимации а на име Секуловска Су-

зана, ул."К.Јосифовски" бр. 8,Битола. (42103) 
Девизна штедна книшка бр.1251283587, издадена од 

"Југобанка" (Македонска банка) - Скопје на име Кала 
Кршоска,Скопје. (42145) 

Даночна картичка бр.4030993204286,издадена од 
Комерцијална банка а.д.-Скопје на име Т.П."СЕРТА" 
експорт-импорт д.о.о.,Скопје. (42149) 

Решение бр.9779,издадено од СО Кале-Скопје на име 
Вугерт Стјепан,Скопје. (42153) 

Чекови од бр. 5011919 до 5011922 од бр. 5011925 до 
5011938 од бр. 5306707 до5306710,36944 и 121872, од 
тековна сметка бр. 587334,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Омерагиќ Лирија,Скопје.42139 

Чекови бр.4407119,4407129,4407130,5150787, 4376677 и 
2973303, од тековна сметка бр. 12355101, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковска 
Грозда,Скопје. (42162) 

Чекови бр. 5547075 и 5547077, од тековна сметка бр. 
13698873,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Грозданоски Аце,Скопје. (42167) 

Чекови бр.687746 и 687/47,од тековна сметка бр. 840-
10172/41,издадени од Македонска банка на име Перса 
Ангел ова,Скопје. (42705) 

Чекови бр.4841856 и 4841857,од тековна сметка бр. 
4854944,издадени од Комерцијална банка а. д. - Скот е на 
име Кочковска Лилјана,Скопје. (42707) 

Чек бр.9000491/9 од тековна сметка бр.621/47, изда-
ден од Стопанска банка а.д. - Струга на име Сефедин 
Тафа, ул."Караорман" бо.б, Струга. (41905) 

Чекови од бр. 3146483 до 3146490, од тековна сметка 
бр.4243-98, издадени од КИБ - Куманово на име Дикиќ 
Горан ,ул." В .Карастојанов" бр. 10,Киманово. (42086) 

Работна книшка на име Кикерков Боби,Скопје. 
Работна книшка на име Татјана Ацковска, с. Д. 

Лисиче,Скопј е. (42331) 
Свидетелство за 8 одделение,на име Кикерков Боби 

Скопје. (42179) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ "Б. 

Кидрич" Сарај -Скопје на име Селајдин Сали, с. Сарај, 
Скопје. (42329) 

Даночна картичка бр. 4030999373411,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Вет-Дест ДЗСПТУ, 
Скопје. (42330) 

Даночна картичка бр4030993229211,издадена од 
Управа за приходи" Скопје на име Д.П.И."Хидро-Екон-
салтинг-Васили и други "доо,Скопје. " (42706) 

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА 

Согласно Законот за трговските друштва содруж-
никот на Трговското друштво за производство и про-
мет "Југометал" Благоје и др. ДООЕЛ Скопје, на ден 
05.11.2000 година, го донесе следниот 

П Л А Н 
ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

Член 1 
Трговското друштво за производство и промет 

"Југометал" Благоје и др. ДООЕЛ Скопје со број на 
регистарска влошка 02034219?-8-01-000 запишана при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со оваа одлука врши 
статусна промена односно се дели на две нови правни 
лица, а постојното друштво се брише од трговскиот 
регистар. 

Член 2 
Првото новоосновано правно лице настанато со 

поделба на друштвото ќе го носи следниот назив: 
Трговско друштво за производство и промет " Југо-

метал" Благоје и др. ДОО Скопје. 
Скратен назив: ТД "Југометал" Благоје и др. ДОО 

Скопје. 
Седиштето на друштвото ќе биде: 
ул."Партение Зографски" бр. 5. 
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Ова друштво со поделбата се создава како ново 
друштво, и основањето ќе се врши согласно одредбите 
од ЗТД, и согласно тоа ќе бидат донесени акти. 

Член 3 
Другото правно лице, настанато со истата поделба 

ќе го носи следниот назив: 
Трговско друштво за производство и промет 

"ДМБ" Благоје и др. ДОО Скопје. 
Скратен назив на Друштвото ќе биде ТД "Д М Б" 

Благоје и др. ДОО Скопје. 
Седиштето на друштвото ќе биде : 
ул."Партение Зографски" бр. 5. 
И ова друштво со поделбата се создава како ново 

друштво, и основањето ќе се врши согласно одредбите 
од ЗТД, и согласно тоа ќе бидат донесени акти. 

Член 4 
Дејноста на друштвата кои ќе бидат основани со 

делбата на постојното друштво ќе биде детално уре-
дена со актите за основање на друштвата. 

Поделбата се врши со намера за подобро оствару-
вање на програмските планови и цели, а заради оства-
рување на подобри деловни резултати. 

Управителите на новооснованите друштва ќе би-
дат назначени со актите кои треба да се донесат за ос-
новање на истите по поделбата. 

Основачкиот влог на постојното друштво со по-
делбата целосно ќе му припадне на првооснованото 
друштво - Трговско друштво за производство и про-
мет "Ј.угометал" Благоје и др. ДОО Скопје. Истиот ќе 
претставува и основачки влог за него. 

Член 5 
Положбата која настанува со поделбата е следна-

та: 
бравата и обврските од друштвото кое се дели се 

пренесува на Трговското друштво за производство и 
промет "Југометал" Благоје и други ДОО Скопје кое 
е правен следбеник на друштвото кое се дели. 

Со настанување на двете нови друштва, постојното 
друштво се брише од трговскиот регистар. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување. 

Управител 
Благоје Мироновски, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-19/559 
(ПО ВТОР ПАТ) ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПО-
ДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ ПРЕТКВАЛИФИ-

КАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Месо говедско свежо. 
2.2. Месо јунешко свежо. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

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

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени копии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност - забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ог-
раничениот повик (до кои ќе се достави писмено бара-
ње за поднесување понуда), задолжително треба заед-
но со понудата да дадат гаранција во вид на депонира-
ни средства или банкарска гаранција, во вредност од 
5% од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за ограничениот повик да се 

доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

2. Документацијата да се достави на адреса: Ми-
нистерство за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, по пошта преку архива 
во Министерството за одбрана најдоцна до 2/.11.2000 
година или на денот на јавното отворање. 

3. Јавното отворање на документацијата ќе се 
изврши на ден 28.11.2000 година со почеток во 09,00 
часот, во просториите на Министерството за одбрана 
на Република Македонија, ул. "Орце Николов' бб, 
Скопје. 

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

4. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 23 84. 

- Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
2 6 / 9 8 ) , Комисијата формирана со Одлука бр. О Ј - 3 2 ОД 
08.11.2000 година, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-32/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУ-
ДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧ-
КА СТУДИЈА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЧИП КАРТИЧ-
КА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач по јавниот повик бр. 03-32/1 е Минис-
терството за здравство со седиште на ул. "50-та Диви-
зија" бр. 6,1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Предмет на набавката е прибирање на докумен-
тација и понуди за изработка на економско-техничка 
студија за воведување на чип картичка за здравствено 
осигурување во Република Македонија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите заинтересирани домашни и странски 
правни и физички лица. 
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4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5. Постапката за набавката е Ограничен јавен по-
вик, без јав^р отворање. 

6. Оценката на понудите ќе биде вршена со приме-
на на комбиниран метод на квалитет на понудата и це-
на. 

7. Деталниот опис на предметот на набавката, пос-
тапката На набавката, начинот на 'родготвуваЉе и со-
држината ца документацијата и побудите, начинот на 
доставување, постапката Ѕа оценеа и избор на најпо-
волниот понудувач и други поединости во врска со на-
бавката давени се во тендерската документација. 

'8.Заинтересираните понудувачи можат да добијат 
дополнителна информации и дк ја разгледаат тендер-
ската'Документација во Министерството за здравство, 
ч50-та Дивизија" бр; 6,1000 Скопје, Република Маке-
донија, во деновите понеделник, среда и петок од 9:00 
до'1х:0р часрт, во времето на траењето на јавниот по-
вик. Лице за контакт д-р Владо Спирковски, тел. 070 / 
204 78Ј. . 

9.Цраво на учество имаат само оние лица кои ќе 
откупат тендерска Документација за што треба да из-
вршат неповратна уплата на 10:000,00 денари како 
следи: ,' 

Во полза на: Министерство за здравство, број на 
Жиро сметаа: 40100-788-1882, единствен даночен број: 
4030990253804, депонент На: Народна Банка на Репур-
лик^ Македонија. 

10. Документацијата и понудите треба да бидат 
пристигнати во1 архивата т Министерството за здраќ-
стро, "50-та Дивизија11 бр; 6, 1000 Скопје, Република 
Македонија, најдоцна до 15:00 часот на 11.12.2000 го-
дина. 

11.Понудите што нема да бидат пристигнати до 
назначениот рок како и оние кои нема да бидат доста-
вени во согласност со тендерската документација, не-
ма да се разгледуваат. ; 

Комисија за јавни Набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот зајавните 
Набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО 
Стоматолошки клинички центар Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ЦА Ј10НУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЈТЕ 

1. "ОПШТИ ОДРЕДБИ . 
1.1. Набавував наѓ отворениот повик бр. 1/2000 е 

ЈЗО Стоматолошки клинички Центар СкопЈе. 
1.2. Предмет на јавната набавка е: 
- потрошен стоматолошки материјал и ситен инс-

трументариум. 
1.3. Вид и количина на материјалот и инструмента-

риумот што е објавеа за набавка е утврден според из-
готвената спецификација која може да се подигне кај 
магационерот на ЈЗО Стоматолошки клинички цен-
тар секој работен ден од 10-12 часот. 

1.4. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти пред подигањето на спецификацијата на материја-
лот и инструментарцумот е неповратен и изнесува 1 
000,00 денари, крј може да се уплати на жиро сметка 
40100-603-1104 и даночен број 4030980267777 депонент 
Комерцијална банка. 

1.5. Повикот е јарен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
одредбите од ЗЈН, а отворањето на понудите ќе се из-
врши во присуство на понудувачите. ' 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и се-

диште на понудувачот. 
2.2. Вид и количина на набавката (спецификација). 
2.3. Единечна цена со сите Давачки во денари за 

потрошениот материјал и ситниот инргрументариум. 
4.4. Време на валидност (трајнррт потрошниот 

материјал). / ? - , 
2.5. Рркот на испорака да биде сукцесивен со пред-

видена динамика (вр предвид доаѓа материјал што е на 
лагер). 

2.6. Цачин на плаќање. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација: 
3.1. Доказ за финансиската способност (документ 

за бонитет, согласно член 22 од ЗЈН). 
3.2. Извод од регистрација на дејноста. 
3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-

шана од одговорното лице. 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
носта. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОГО-
ДЕН ПОНУДУВАЧ СЕ: 

- кавалИтет на материјалот 40 бода; 
- цена на материјалот 30 бода; 
- валидност на материјалот 20 бода; 
- рок на плаќање 20 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата Треба да се достави во еден оригина-
лен примерок, заверен и потпишан од одговорното 
лице. 

5.2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од ЗЈН. 

5:3. Понудата со Придружната документација да се 
достави на адреса: ЈЗО Стоматолошки клинички цен-
тар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје, преку 
пошта или во архивата на ЈЗО Стоматолошки кли-
нички центар Скопје. 

5.4. Рок на доставување на понудата е 15 дена од 
денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен 
весник на РМ". 

5.5. Секој учесник може Да достави само една пону-
да. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Денот, местото И времето на отворањето на 

Понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наве-
дени во спецификациите на материјалот за набавка. 

61. Претставниците на понудувачите кои ќе при-
суствуваат на отворањето на понудите со себе треба 
да имаат овластување за застапување на понудувачот. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1, Понудите што ќе бидат предадени по истекот 

На рокот како и тие што не се изработени според про-
позициите утврдени во повикот нема да бидат разгле-
дувани. 

ЈЗО Стоматолошки клинички центар - Скопје 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните Набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД Македонски Телеко-
муникации објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 150/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ 
И ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА АДАПТА-

ЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОЈЅЈЕКТИ НА МТ 

1.ОЏШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации "Македонски Телекому-

никации" - Скопје, со седиште во Скопје на улица 
"Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на градежни и градежно занаетчиски ра-

боти за адаптација и реконструкција на објекти на 
МТ. 

1.3. Вид и количина: 
Изведба на градежни и градежно занаетчиски ра-

боти за адаптација и реконструкција на објекти на МТ 
по премер, кој може да се подигие во канцеларијата 
бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавува-
чот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на "Аг-
ромеханика"), секој работен ден за времетраењето на 
повикот од 10 до 13 часот. 
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Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1 ООО денари, на жиро сметка 40100-601 -
409621, даночен број 4050997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

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

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
-ценамах 60%, 
- бонитет 10%, 
- рок на изведба 4%, 
- начин на плаќање 10%, 
- референти листа 10%, 
- кадровска опременост 4 %, 
- техничка опременост 4%. 
1.6. Рок за поднесување на понудите до 28.11.2000 

година до 12,00. 
1.7. Рок и важност на понудата: 30 дена од денот на 

прифаќање на понудата. 
1.8. Предмерот на работите може да се подигнат 

во канцеларијата на Самостојната градежна служба 
на АД "Македонски телекомуникации" Скопје, ул, 
"Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на "Агромехани-
ка"), во канцеларија бр. 33, секој работен ден за вре-
метраењето на отворениот повик од 10 до 14 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на техничкиот опис е неповратен из-
нос од 1.000,00 денари, на жиро сметка 4Ш00-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - СкопЈе. 

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

сите позиции изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

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

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е шест месеци, а по динами-
ка на нарачателот. 

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

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

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

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа^ 
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-
делството или на професионално здружение, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 12 од Законот за јавните набавки; 

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

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

Горенаведените придружни докумен.ти потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок Или до-
колку истите се фотокопија да бидат заверени на но-
тар. 

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

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

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 28.11.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

28.11.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на АД 
"Македонски Телекомуникации" во салата на 4-ти 
кат. 

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

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

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојна градежна служба 
на телекомуникации на тел. 132 3/4 и 141 415. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на чден 42 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Управата за цивилна воздушна пловидба, 
објавува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 05/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Управа за цивилна воздушна пло-

видба, ул. "Даме Груев'1 бр. 1, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 

електромонтажни работи за потребите на Контрола 
на летање, аеродром Скопје и тоа: 

- автоматски исправувачи на на1гон 12У и 24 V; 
- разводни ормари 12 V и 24 V; 
- суви" акумулаторон батерии со сталажа; 
- електрични кабли; 
- разводен ормар 3x380, V; 
- испитни клешти 12 итн. 
се со испорака и монтажа. 
1.3. Вид и количина: дадено во техничката специ-

фикација. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на Набавката (единечна и вкупна); 
- начин на плаќање; 
- рок на извршување на работат^; 
- квалитет (сертификати за квалитет ИСО9000/ 

9001, атести за опремата, технички и функционални 
к-ки). 

1.5. Рок на доставување на понудите: до 13.12. 2000 
година до 12,00 часот, 

1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

1.7. Техничката спецификација може да се подигне 
во Управата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме 
Груев бр. 1, Скопје, секој работен ден за времетрае-
њето на барањето за прибирање на понуди од 08-14 
часот, без надоместок. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седи-

ште на понудувачот., 
2.2. Понудата тре(р4 да,Содрлш цени за секоја пози-

ција од спецификацијата, единечна и вкупна цена, из-
разена во денари. 

2.3. Понудата треба Да содржи и доказ за техничка-
та способност на понудувачот како гаранција за ква-
литетно работење и тоа: 

- референци во последните 3 години; 
- техничка опременост за извршување на работите; 
^ кадровска структура за водење и контрола на ра-

ботите. 

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

мерок потпишан од Стража на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да се достави во архивата на Упра-
вата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" 
бр. 1, Скопје. 
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3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, соглас-
но член 43 од Законот за јавните набавки и тоа: 

- извод од регистрација; 
- документ за бонитет, со извештај и мислење од 

Заводот за платен промет (согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки) и 

- писмена изјава на понудувачот дека не е под сте-
чај. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен 
плик кој содржи два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката "не отворај', како и бројот на барање-
то. 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 при-
дружната техничка документација и ја носи ознаката 
"документација". Вториот внатрешен плик кој ја со-
држи понудата ја носи ознаката понуда", која Ја содр-
жи финансиската документација. 

3.4. Краен рок за доставување на понудата е 13. 12. 
2000 година, најдоцна до 12,00 часот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и оние кои не ги содржат бараните податоци од 
барањето за прибирање на понуди, нема да бидат раз-
гледувани. 

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат со одговорното лице Марјан Ло-
зановски, тел. 091/114-046 и 111-154. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1612/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА 3 (ТРИ) РЕКОНСТРУИ-

РАНИ ЕЛЕКТРОЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 441 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП Македонски железници со се-

диште во Скопје, ул. "Железничка" бр. 506. 
1.2. Предмет на набавката: Набавка на 3 (три) ре-

конструирани електролокомотиви серија 441. 
1.3. Вид и количество: Дадена во тендер докумен-

тацијата. 

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

та документација може да се подигне во: ЈП Македон-
ски железници-дирекција-Скопје, набавно одделение, 
ул. "Водњанска" бб, секој работен ден од 7 до 15 ча-
сот. 

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. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да 
ја достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет, за домашниот понудувач 
чија содржина е пропишана од министерот за финан-
сии со правилник или за странското правно или фи-
зичко лице сертификат за бонитет издаден од профе-
сионално репрезентативно тело на индустрија, тргови-
ја, занаетчиство, земјоделство или професионално 
здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиш-
те, односно ревизорски извештај од странска ревизор-
ска институција, согласно член 22 од Законот за јавни-
те 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 дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни-
те набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на 
нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција во вид на депонирани средства или банкарска га-
ранција во износ од 5% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, на ЅТОРАМЅКА ВАМКА А.О.-
ЅКОРЈЕ, ЅТОРТ АОИЕАЅА ЅТОВ МК 2х, Ассоип! 25730-
149, Телех 51140, 51472, 51226 Рог МасесЈошап КаП\уауѕ-
Ѕкорје, КеривПс оѓМасесЈоша. 

3.5. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, франко набавувач во валута на 
понудата и истата претворена во ЕВРА, со пресметан 
данок на додадена вредност. 

3.6. Доколку производот е со странско потекло во 
цената задолжително се внесува износот на царината 
и други давачки (согласно член 54 од Законот за јав-
ните набавки). 

3.7. Гаранцијата поднесена со понудата купувачот 
им ја враќа на понудувачите чии понуди нема да бидат 
прифатени, во рок од 30 дена од донесувањето одлука 
за најповолен понудувач. 

3.8. Цените на реконструираните електролокомо-
тиви кои' се нудат треба да подразбираат пуштање на 
електролокомотивите во експлоатација (клуч на ра-
ка). ' 

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квацтифицирање: 
- цена на производот максимум 40 бода, 
- квалитет на производот максимум 40 бода, 
- рок на испорака максимум 10 бода, 
- гаранција, резервни делови и ' ; 

постпродажен сервис максимум 10 бода. 
V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот, во согласност со член 54 од Законот за 
јавните набавки. 

5.2. 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 бројот на отво-
рениот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. Во средина на пликот треба да биде назначена ад-
реса на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик во кој е придружната до-
кументација ја носи ознаката "документација". Втори-
от внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката 
"понуда^. 

5.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - ди-
рекција, најдоцна до 29.12.2000 година до 11,00 часот, 
со обезбеден доказ за датумот на предавање на пону-
дата. 

Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 29.12.2000 година во 12,00 часот во просториите на 
ЈП Македонски железници - дирекција - Скопје. 

5.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

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

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во предвидени-

от рок, како и оние кои не се изработени во соглас-
ност со одредбите за отворениот повик од Законот за 
јавните набавки, нема да бидат разгледувани. 
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6.2. 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. 

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

6.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115 419 и 232 048. 

Комисија за јавни набавки 

Pursuant to articles 10,14 and 16 of the Law for Public 
Supplies (Official Gazette of the Republic of Macedonia 
no.26/98) the Commission for Public Supplies of JP Makedon-
ski zeieznici (Public Enterprise Macedonian railways) is anno-
uncing its 

O P E N T E N D E R REF. NO. 1 2 - 1 6 1 2 / 2 
F O R C O L L E C T I N G P R O P O S A L S T O B E O P E N I N P U B -
L I C F O R S U P P L Y O F 3 ( T H R E E ) R E C O N S T R U C T E D 

E L E C T R I C A L L O C O M O T I V E S S E R I E 4 4 1 

I. GENERAL PROVISIONS 
1.1 PURCHASER: 
JP Makedonski zeieznici with its head offices in Skopje, at 

str. "Zeleznicka"no.50b 
1.2 SUBJECT OF SUPPLY: 
Supply of 3 (three) reconstructed electro locomotives serie 

441. 
1.3 TYPE AND QUANTITY: 
As described in the tender documents. 

II. TENDER DOCUMENTS 
2.1 Tender i.e. technical documents can be taken from: 
JP MAKEDONSKI ZELEZNICI - HEADQUARTERS-

SKOPJE 
SUPPLY DEPARTMENT 
str. "Vodnjanska" b.b., Monday to Friday from 7 am till 3 

pm. 

III. PROPOSAL CONTENTS 
3.1 The proposal should contain the name, address and the 

head office of the Bidder. 
3.2 The proposal should, furthermore, contain proof of the 

technical capability of the Bidder pursuant to article 23 of the 
Law for Public Supplies. 

3.3 The Bidders are liable to submit the following accom-
panying documents with the proposal: 

- Solvency document: гог the domestic proposer/bidder 
with the wording as prescribed in the Rule 

Book by the Ministry of Finance, and/or for a foreign legal 
or physical entity 

a Solvency Certificate issued by a professional representa-
tive authority in industry, trade, craft, 

agriculture or by a professional association in the country 
of its registered office, 

i.e. Auditor's Report issued by a foreign Auditor, in com-
pliance with the article 22 of the 

Law for Public Supplies and 
- Evidence of non-liquidation or non-liquidation procee-

dings and no safety measure such as prohibition for carrying 
out activities have been taken by the court against the Bidder, 
in compliance with article 24 of the Law for Public Supplies. 

The above stated accompanying documents to be submit-
ted in the original or if in copies, then those copies to be veri-
fied by a public notary. 

3.4 Tne proposals should be accompanied by a guarantee 
either as deposited funds or as bank guarantee in the amount 
of 5% of the offer value in the currency of the offer, to Stopan-
ska banka A.D.Skopje, SWIFT address STOB MK 2x. Acco-
unt no. 25730-149, telex 51140, 51472, 51226 for Macedonian 
Railways-Skopje, Republic of Macedonia. 

3.5 The proposals to contain a unit cost, which should be 
final and basis free delivered Purchaser's premises, expressed 
in the proposal currency and converted into EURO inclusive 
of calculated VAT. 

3.6 If the product is of a foreign origin, the price should 
compulsory contain the customs duty and other taxes (pursu-
ant to article 54 of the Law for Public Supplies). 

3.7 The Purchaser will return the guarantee submitted with 
the proposal to those Bidders 

whose bids will be rejected, within 30 days from the selec-
tion of the most suitable Bidder. 

3.8 The price for the reconstructed electrical locomotives 
should understand launching of the locomotives into exploita-
tion (key in hand). 

IV. CRITERIA FOR SELECTION OF THE MOST CON-
VENIENT BIDDER 

Ranking of Proposers will be made as per the following 
scale: 

-cost of product maximum 40 points 
-product quality maximum 40 points 
-time of delivery maximum 10 points 
-warranty, spare parts and after-sale servicing maxi-

mum 10 points 
V. DEADLINE AND SUBMITTANCE OF PROPOSALS 
5.1 The proposal is submitted in one original copy, signed 

by the authorized Bidder's officer, pursuant to article 54 of the 
Law for Public Supplies. 

5.2 The proposals to be sent in a closed envelope contai-
ning inside two other envelopes 

closed and sealed. 
The outer envelope should bear in the left top angle the 

mark "do not open" as 
well as the Tender reference no. This envelope should not 

bear any other sign by which 
the Bidder could be identified. The purchaser's address to 

be written in the centre of 
the envelope. 
The first inside envelope with the supporting/accompan-

ying documents to bear the 
inscription "documents". The second inside envelope con-

taining the proposal bears the 
inscription "proposal". 
5.3.Tne proposals can be sent either by mail or handed 

over at the File Department in JP "Makedonski zeieznici" -
Headquarters, latest by 29 December, 2000 at 11 am, against a 
receipt evidencing date of surrendering the proposal. 

Opening of the bids in public in the presence of Bidders' 
authorized representatives will be made on 29 December, 
2000 at 12:00 (noon) in the offices ofJP "Makedonski zeiezni-
ci" -Headquarters Skopje. 

5.4 Validity of proposal: 40 days from the date of its ac-
ceptance. 

5.5 The tender is public, open and anonymous where all 
domestic, foreign, legal and physical entities/subjects are entit-
led to take part. 

VI. FINAL PROVISIONS 
6.1 The proposals which have not been submitted within 

the deadline, as well as those not complying with the provisi-
ons for the tender from the Law for Public Supplies, will not 
be subject of examination. 

6.2 At opening of the bids, the authorized Bidders' repre-
sentatives should first present their written Power of Attorney 
to the Purchaser's Commission. 

6.3 Each Bidder can take part with one proposal only. 
6.4 The Bidders can obtain more information at telephone 

nos.l 15 419 and 232 048. 
Commission for Public Supplies 

Согласно член 14 и член 15 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објаву-
ва 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 46/2000 
ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 46/2000 е 

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

1.2. Предмет на набавката е: 
а) дизел гориво Д1 500.000 Л 
б) дизел гориво Д2 800.000 Л 
в) екстра лесно гориво 1.200.000 Л 
г) моторен бензин МБ-98 100.000 Л 
1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен 

повик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 
а) дизел гориво Д1 да го задоволува стандардот 

ЈУС Б. Х2.410, 
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б) дизел гориво Д2 да го задоволува стандардот 
ЈУСЕ. Х2.410, 

в) екстра лесно гориво кое во поглед на квалите-
тот треба да ги задоволува критериумите пропишани 
со Правилникот за квалитет на маслата за горење 
("Сл. весник на РМ" бр. 49 од 16.08.1983 год.). 

г) моторен бензин МБ-98 кој го задоволува стан-
дардот ЈУСБ.Х2.220. 

1.4. Материјалите да бидат испорачани со следната 
динамика: 

200 
0 

Д1 (Л) Д2 (Л) Екстра лесно 
(Л) 

Мот.бен. 
МБ-98 

I 100.000 - 8.000 
II 100.000 - - 8.000 
III 100.000 - - 8.000 
IV - 100.000 - 8.000 
V - 125.000 200.000 8.000 
VI - 125.000 200.000 8.000 
VII - 125.000 200.000 8.000 
VIII - 125.000 200.000 8.000 
IX - 100.000 200.000 8.000 
X - 100.000 200.000 8.000 
XI 100.000 - - 10.000 
XII 100.000 - - 10.000 

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

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавните на-
бавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

за позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка "Л" (литри) испорачан материјал до подружни-
ците во ЈП "Македонијапат" во: "Скопје", "Битола", 
"Велес" и "Штип", а спрема диспозицијата која ќе би-
де составен дел од договорот. 

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во 
денарска вредност. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до подружници, цари-
на, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите 
останати давачки кои би ја товареле цената. 

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

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

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
3.1. Понудувачот треба да понуди начин на плаќа-

ње одложено не помалку од 30 дена од денот на испо-
раката на предметот на набавката. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави докази за фи-

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

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

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

4.2. Со понудата треба да се достави банковна га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата. 

4.3. Гаранција за квалитет на производот. 
4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавните набавки. 

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

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН НАБАВУВАЧ 

5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавните 
набавки и тоа: 

- Цена 40 поени; 
- Квалитет на производот 30 поени: 
- Начин на плаќање 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98). 

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

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

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
30.11.2000 год. во 12,00 часот во просториите на ЈП 
"Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во 
салата на VI кат. 

6:5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно Законот за јавните набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98) нема да се разгледуваат. 

ЈП "Македонијалат" - Скопје 

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

П О В Т О Р Е Н 
О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 4 7 / 2 0 0 0 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 47/2000 

(повторен), е ЈП "Македонијапат" со седиште на ул. 
Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

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

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

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која 
треба да се набави по пунктови и други карактеристи-
ки на материјалот кој е предмет на оваа набавка, мо-
же да се добие во дирекција на ЈП "Македонијапат" -
Скопје, секој работен ден од 7.00 до 15.00 часот. 

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

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

и вкупна цена на понудата. Понудата треба да биде из-
разена во единечна мерка м3 натоварен материјал во 
товарно средство на понудувачот. 

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

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

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

метот на набавката во целост (за сите делови од на-
бавката), или само за одделните делови од набавката. 
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3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

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

од носителот на платен промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98). 

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

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

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

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

3.6. Список на главни испораки на стоки во послед-
ните 3 години со количините на испорачаната опрема 
и примачите. 

3.7. Доказ за техничка способност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 

- Квалитет 30 поени 
- Оддалеченост на произведениот 

материјал до пунктовите 
' на ЈП "македонијапат" - Скопје 30 поени 
- Начин на плаќање 20 поени 
- Цена 20 поени 
ЈП "Македонијапат" - Скопје како набавувач има 

право во рамките на набавката на абразивен матери-
јал - ризла за одржување на патиштата во зимски ус-
лови да избере еден најповолен понудувач за предме-
тот на набавка во целост или да избере за секој дел од 
набавката различен, односно посебен најповолен по-
нудувач. 

6. РОК НА НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

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

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

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

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

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

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

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.12.2000 година (понеделник), во 12,00 часот во прос-
ториите на Ј.П. "Македонијалат" Скопје (ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје), 6 кат сала за состаноци. 

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јав-
ните набавки Г'Службен весник на РМ" бр. 26/98) и 
Одлука бр. 02-5157/1 од 31.10.2000 година Комисијата 
за јавни набавки на Јавно претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија подрачна единица Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 9/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик број 9/2000 е прибира-
ње документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набав-
ка за прибирање на понуда за изведба на станбен об-
јект Б-9 (П+6+Пк) ламела "А" на локалитет УЕ-18, 
нас. "Стар Аеродром" во Скопје. 

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

- Отворање на пријавите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет 

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

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

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

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

- Организациона поставеност. 
- Референтен листа за веќе изведени станбено-де-

ловни објекти со наведена вкупна инвестициона вред-
ност со мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите. 

- Листа на станбено -деловни објекти во градба со 
наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвес-
титорот како и мислење на инвеститорот за квалите-
тот и навременото изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката. 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката. 

- Предлози за работи кои би биле дадени на подиз-
ведувачи со нивно именување. 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и до-
говор за заеднички настап. 

-доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност. 

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

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик како и следната документација 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс). 

- Извод од регистрација на дејност. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

точка 2. 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права. 
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- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија ул. "Орце 
Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни на-
бавки, препорачано по пошта, со предавање во архи-
вата на набавувачот или со предавање на комисијата 
на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на документацијата. 

- Ограничениот повик трае до 27.11.2000 година, до 
10 часот (време на јавно отворање на понудите). 

- Отворањето ќе се одржи во просториите на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, ул. "Орце 
Николов" бр. 138, барака број 4 мала сала, на 
27.11.2000 година, со почеток во 10 часот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јав-
ните набавки Службен весник на РМ" бр. 26/98) и 
Одлука бр. 02-5156/1 од 31.10.2000 година Комисијата 
за јавни набавки на Јавно претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија подрачна единица Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 10/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик број 10/2000 е прибира-
ње документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набав-
ка за прибирање на понуда за изведба на станбен об-
јект Б-14 (П+6+Пк) ламела "А" на локалитет УЕ-18, 
нас. "Стар Аеродром" во Скопје. 

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

- Отворање на пријавите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет 

на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација со КОЈ а ќе го докажат 
следното: 

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

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

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

- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-де-

ловни објекти со наведена вкупна инвестициона вред-
ност со мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите. 

- Листа на станбено -деловни објекти во градба со 
наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвес-
титорот како и мислење на инвеститорот за квалите-
тот и навременото изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката. 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката. 

- Предлози за работи кои би биле дадени на подиз-
ведувачи со нивно именување. 

-За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и до-
говор за заеднички настап. 

-Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност. 

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

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик како и следната документација 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс). 

- Извод од регистрација на дејност. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

точка 2. 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права. 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

-Рок за прием на документацијата е до денот и ча-
сот нај авното отворање (10 часот на 28.11.2000 г.). 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија ул. "Орце 
Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни на-
бавки, препорачано по пошта, со предавање во архи-
вата на набавувачот или со предавање на комисијата 
на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на документацијата. 

- Ограничениот повик трае до 28.11.2000 година, до 
10 часот (време на јавно отворање на понудите). 

- Отворањето ќе се одржи во просториите на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, ул. "Орце 
Николов" бр. 138, барака број 4 мала сала, на 
28.11.2000 година, со почеток во 10 часот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

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

Комисија за јавни набавки 

ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ИДЕЕН ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРВАТА 
ФАЗА ОД РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ 
ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ НА ГОЛЕМАТА 
СЦЕНА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е: Македон-

ски народен театар, кд "Димитар Влахов" бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: 
1.2.1'. Изработка на идеен проект за реконструкци-

ја на интегриран компјутерски, аквизициски, коман-
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дно-управувачки систем, наменет за мануелна и авто-
матска работа со главната сцена (горен и долен дел), 
составен од: електро-енергетско напојување со раз-
вод, SCADA систем со PLC, оптички систем за пренос 
На податоци, управувачки системи на фреквентно ре-
гулирани мотори (73 мотели), управувачки системи за 
DOL регулирани мотори (/О мотори). 

1.2.2. Изработка, испорака, монтажа, поврзување и 
пуштање во работа, заедно со обука за систем на ко-
мандно-управувачки конфигурации на фреквентно ре-
гулирани мотори, SCADA систем со PLC, енергетски 
довод и оптички систем за пренос на податоци, наме-
нети за реализација на првата фаза од проектот за ре-
конструкција на главната сцена, и тоа: 

А - синхронизирано водење на моторите на задни-
от вагон (4 мотори) на долниот дел од големата сцена, 

Б - водење на моторите за отворање на главната 
завеса горе-долу (1 мотор), лево-десно (2 мотори) и 
сценски дигалки (5+5 мотори) лоцирани на две нивоа 
(кота 24 и 26 м) на големата сцена. 

1.3. Материјалите и работите кои се вградуваат 
треба да одговараат на пропишаните стандарди или 
стандардите прифатени од Република Македонија. 

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

1.5. Постапката се спроведува со Отворен повик во 
согласност со одредбите на Законот за јавните набав-
ки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Македонскиот народен театар, кеј "Димитар Влахов" 
-б.б. Скопје, канцеларија 6poj 84, секој работен ден од 
7,30 до 15,30 часот, во времетраењето на јавниот по-
вик. 

2.2. При подигање на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 
10.000,00 денари неповратен надомест на жиро сметка-
та на МНТ - Сценска техника број 40100-788-1994, де-
понент на Народна банка со единствен даночен број 
4030974204119. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи називот на про-

изводителите на опремата која ќе се вградува. 
3.3. Понудата треба да содржи цена по позиции, ка-

ко и вкупна цена на целата набавка со сите трошоци, 
франко испорачано, вградено на објект и пуштено во 
работа, изразено во ДЕМ и денарска противвредност 
според курсот на Народна банка. 

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

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за изведу-
вање на работите кој треба да биде најдоцна 3 месеци 
сметано од денот на потпишувањето на договорот. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност не по-
кус од 30 дена. 

3.7. Понудите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Согласно со член 22 од Законот за јавните на-

бавки, понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност во оригинал или за-
верена фотокопија кај овластен орган. 

4.2. Понудувачот треба да достави листа на изведе-
ни исти или слични работи, број и квалификациона 
структура на лицата кои би ги изведувале работите, 
листа на потенцијални подизведувачи и сертификати 
од надлежни институции дека производите кои се 
вградуваат се во сообразност со стандардите. 

4.3. Понудувачот треба да достави заверена фото-
копија кај овластен орган од прилог бр. 3 од сопстве-
ната судска регистрација. 

4.4. Потврда од надлежни институции дека против 
понудувачот не е поведена стечајна постапка и увере-
ние од надлежни институцни дека против понудувачот 
не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејност. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. цена 50 поени 
5.2. технички карактеристики на понуде-

ното решение 50 поени 
5.3. техничка способност и екипираност 

на понудувачот 30 поени 
5.4. референтна листа на 

изведени Проекти 20 поени 
5.5. рок за извршување на работите 20 поени 
5.6. гаранција и одржување 20 поени 
5.7. начин на плаќање 10 поени 
Бројот на поените ќе се дели според квалитетот на 

понудите, при што наведените поени се максимални за 
освоеното прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

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

6.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

6.3. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на Отворениот повик во 
"Дневник" и Службен весник на Рм". Понудата мо-
же да се достави и на денот на јавното отворање, но 
најдоцна до почетокот на јавното отворање на пону-
дите. 

6.4. Понудувачите, своите понуди треба да ги дос-
тават на следнава адреса: кеј "Димитар Влахов "-бб, 
Скопје - Комисија за јавни набавки. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
4.ХН.2000 година во просториите на Македонскиот на-
роден театар, во 12,00 часот во присуство на овласте-
ни претставници на понудувачите. 

о.б. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавните набавки, како 
и оние кои немаат целокупна документација која се 
бара во овој повик, нема да се разгледуваат. 

Телефон за контакт: 222-652. 

Комисија за јавни набавки 

Дрвна индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС-
Струмица, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ 

СО ПОПУСТ 

1. Акциите ги издава Дрвна индустрија "Јосиф 
Свештарот" АДМС - Струмица, ул."Климент Охридс-
ки" бр. 180, Струмица, врз основа на решението бр. 
15-4683 од 10.10.2000 год., издадено од Комисијата на 
Владата на Република Македонија за приватизација. 

2. Номинална вредност на една акција изнесува 10 
германски марки. 

3. Вкупната вредност на акциите со повластени ус-
лови изнесува 285.000 германски марки или 28.500 ак-
ции што претставува 30,00% од вкупната проценета 
вредност на претпријатието. 

4. Право на купување на акции под повластени ус-
лови имаат: 

- работниците кои во претпријатието работеле нај-
малку 2 години пред донесувањето на одлуката за 
трансформација, 

- лицата ЧИЈ работен однос престанал во претприја-
тието, а во него непрекинато работеле најмалку две 
години и 

- пензионираните работници кои во претпријатие-
то непрекинато работеле најмалку две години. 

5. Право на повластено купување може да се ост-
варува еднократно и само во едно претпријатие. 

Корисникот на попустот согласно член 25 од 
ЗТПОК има право да купи акции со основен попуст од 
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30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за се-
која полна година работен стаж во претпријатието, со 
тоа што износот на купените акции не може да надми-
не износ од 25.000 германски марки. 

Акциите купени со попуст можат да се отплатат во 
рок од 60 месечни рати, од датумот на запишување со 
грејс период од две години. 

6. Право на купување на акции од повластени усло-
ви може да се остваруваат во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на повикот. 

Сите заинтересирани да се јават во Дрвна индуст-
рија "Јосиф Свештарот" АДМС - Струмица, ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 182 (Комисија за спроведување на 
јавниот повик) заради потпишување на изјави секој 
работен ден од 08.00 до 14.00 часот. 

Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН 
Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален дистрибутер 
на BRITISH AMERICAN TOBACCO, Germany, одржа 
седница на ден 13.11.2000 година и ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH 
AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА Р. МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 
Ротманс Интернешенел 96.00 денари; 

Данхил Интернешенел 96.00 денари; 
Картие Вендом Лајте 96.00 денари; 
Ротманс КСБ 85.00 денари; 
Данхил КСБ 85.00 денари. 

Член 2 
Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи 

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

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец октомври 2000 година во однос на месец септем-
ври 2000 година е повисока за 0,5%, а планираната за 
2% повисока во однос на месец септември. 

2. Правото на пораст на платите за месец октом-
ври 2000 година во однос на месец септември 2000 го-
дина за правните лица од членот 3 изнесува до 0,5%, а 
правните лица од членот 4 исплатата на платите за 
месец октомври 2000 година ја вршат на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
БЕДРЕДИН И Б Р А И М И , с . р . 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика на Република 
Македонија ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во ок-
томври 2000 година во однос на септември 2000 година 
е 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0.058. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во октомври 
2000 година во однос на истиот месец од претходната 
година изнесува 0.073. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на жи-
вотните трошоци во Република Македонија во перио-
дот од почетокот на годината до крајот на октомври 
2000 година во однос на просекот на животните тро-
шоци во Република Македонија во 1999 година е 0.052. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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