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3232. 
Врз основа на член 2 од Законот за задолжување 

на Република Македонија кај Банката за развој при 
Советот на Европа по Договорот за заем по "Проек-
тот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица-
та со ниски приходи" ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 41/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5.12.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ ИЗГРАДЕНИ ПО "ПРО-
ЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ 

СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ 
ПРИХОДИ" 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот и постапка-

та за распределување на становите изградени по 
"Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат 
на лицата со ниски приходи". 

Член 2 
Станбениот простор што е наменет за доделување 

на лицата со ниски приходи се утврдува према "Про-
ектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на ли-
цата со ниски приходи" кој е составен дел на Програ-
мата на Владата на Република Македонија за изградба 
на 10.000 социјални станови, а ќе се издаваат на лица 
со ниски приходи и на младите брачни двојки. 

Член 3 
Становите ќе се доделуваат на: 
- државјани на Република Македонија; 
- жители во местото кај што се наоѓа предметниот 

стан. 
Член 4 

Основни услови кои треба да бидат исполнети од 
граѓаните за добивање на стан на користење се: 

- станбено необезбедени граѓани со ниски приходи; 
- деца без родители над 18 години кои го немаат 

решено станбеното прашање; 
- млади брачни двојки кои имаат деца со старост до 

12 години, станбено необезбедени; 
- просечниот годишен приход по член на семејно 

домаќинство да не изнесува повеќе од 75% од просеч-
ниот годишен Бруто - национален приход по глава на 
жител за РМ (ЈРР); 

- ниеден краен корисник не може во исто време да 
биде и сопственик на стан. 

Член 5 
Распределба на становите ќе врши комисија соста-

вена од 5 (пет) члена - 3 (три) од Министерството за 
транспорт и врски ЈЈ 2 (два) од Министерството за 
труд и социјална политика. 

Член 6 
Министерството за транспорт и врски распишува 

јавен конкурс кој содржи: 
- техничка спецификација на становите; 
- основни критериуми за учество во конкурсот; 
- спецификација на потребни документи; 
- рок за поднесување на барање. 

Член 7 
Барањето се поднесува до Министерството за 

транспорт и врски. 

Член 8 
За користење на станот се склучува договор со кој 

се утврдува: 
- адреса на станот; 
- име на корисникот; 
- време на користење на станот; 
- висина на месечната закупнина; 
- начинот на плаќањето на закупнината; 
- вредноста на станот. 

Член 9 
Договорот за користење на станот го склучува ми-

нистерот за транспорт и врски на Република Македо-
нија. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-5772/1 
5 декември 2000 година 

Скопје 

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

3233. 
Врз основа на член 21 од Законот за начинот и по-

стапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.12. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП НА ОБВРЗНИЦИТЕ 
ИЗДАДЕНИ ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ 

ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Република Македонија врши предвремен откуп 
на обврзниците издадени за исплата на депонираните 
девизни влогови на граѓаните. 

2. Предвремениот откуп на обврзниците се врши 
во висина на 50% од главнината на обврзниците што 
достасуваат за отплата во 2002 родина. 

3. Исплатата на откупените обврзници се врши во 
денарска противвредност според средниот курс на 
ЕВРО од курсната листа на Народната банка на Репу-
блика Македонија што важи на денот на откупот на 
обврзниците, а најмногу во рок од 30 дена од денот на 
започнување на откупот. По истекот на овој рок ќе се 
применува средниот курс на Народната банка на Репу-
блика Македонија што важи на денот на откупот на 
обврзниците. 

4. Исплатата на обврзниците по основ на откупе-
ните обврзници ги врши овластената институција за 
отплата на обврските-Заводот за платен промет. 

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

Бр. 23-5707/1 
12 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3234 
Врз основа на член 78 став 2 и 3 од Законот за де-

визно работење ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 30/93 и 54/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.12.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ КОИ 
МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ 

ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за пријавување на ефективни 

странски пари кои можат да се внесуваат или изнесу-
ваат од Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 39/93 и 49/93), во точката 
1, бројот "1.000" се заменува со бројот "5.000". 

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

Бр. 23-5790/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
3235. 

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 
"Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
3/99), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 12.12.2000 година, донесе 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИС-

ТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ 
НА ОТПАДНИ ВОДИ 

1. Јавните претпријатија и другите правни лица 
кои вршат услуги во производството и дистрибуцијата 
на вода и одведување на отпадни води, цените на вода-
та за пиење и надоместот за одведување на отпадни 
води формирани и применети согласно постојните 
прописи, може да ги зголемат и тоа: 

- ЈП "Комуналец" од Струмица до 50%; 
- ЈП "Водовод" од Куманово до 20%; 
- ЈП "Проаква" од Струга и Охрид до 40%. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-5876/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
3236. 

Врз основа на член 97 од Законот за средното об-
разование "Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95 и 34/96) и член 103 од Законот за основно-
то образование ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 44/95, 24/96, 34/97 и 35/97), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИ-
ЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД 

"ДИМИТАР ВЛАХОВ" - СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Државното училиште за рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид "Димитар Влахов" - Скопје, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 6.09.2000 година. 

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

Бр. 23-1921/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З2З7. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 21.11.2000 го-
дина, донесе ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака И м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 
8443 Машини за печатење, 

вклучувајќи машини за 
печатење со млаз од 
мастило (инк-јет), освен 
оние од тар. бр. 8471; ма-
шини за помошна упот-
реба при печатењето: 

844319 -Други: 
844319 31 00 До 5 2 x 7 4 см 

а) Машини за офсет 
печат на хартија во та-
баци А Д А С Т РОМА-
Ј О Р 3 1 5 2 парчиња 

8471 Машини за автоматска 
обработка на подато-
ци и нивни единици; 
магнетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на пода-
тоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 

8471 60 -Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемо-
риски единици во исто 
Куќиште: 

8471 60 40 00 —Печатари 
а) Печатар тип Нашу-

^ атек модел Д-570 3 парчиња 

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

Бр. 23-5239/1 Претседател на Владата 
21 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3238. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредува-

ње на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците на локалната самоуправа од 
кои произлегуваат ("Службен весник на РМ" бр. 
59/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.12.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВРЗ ОСНОВА 
НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС, БР. 23-257/94 

ОД 8.02.2000 ГОДИНА 

Член 1 
Во Решението за пренесување на правото на сопс-

твеност на недвижен имот од Република Македонија 
н* општина Свети Николе, врз основа на спроведен 
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делбен биланс, бр. 23-257/94 од 8.02.2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
15/2000), во точката II во делот кој се однесува на КО 
Крушица, се брише алинејата која гласи: 

П.Ј1.18 КП. 1336 објект - детско одморалиште 
"Ѓуриште". 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-5640/1 Претседател на Владата 
12 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3239. 
Врз основа на членовите 27, 28 и 29 од Законот за 

платите и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите из-
брани и именувани лица во Републиката ("Службен 
весник на СРМ" бр. 36/90, 44/90 и "Службен весник на 
Република Македонија" бр. 38/91 и 23/97) и член 2 став 
3 точка 6 од Одлуката за основање постојани работни 
тела на Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
61/98), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 30 ноември 2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМО-
БИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ЦЕЛИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПРЕ-

ВОЗ НА ДРУГИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ 
ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Во Одлуката за висината на надоместокот на 
пратениците за користење на автомобил во лична 
сопственост за службени цели и надоместок на трошо-
ци за превоз на другите избрани и именувани лица во 
Републиката ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 21/2000 и 51/2000), по точката 2 се додава но-
ва точка 2-а која гласи: 

"2-а. Правото од точките 1 и 2 на оваа одлука им 
припаѓа и на пратениците чие место на живеење е 
оддалечено од Собранието на Република Македонија 
најмалку 10 км." 

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

Бр. 14-4783/3 Претседател 
30 ноември 2000 година на Комисијата за прашав 

Скопје на изборите и именувањата, 
Чедомир Краљевски, с.р. 

3240. 
Врз основа на член 106 и 108 став 4 од Законот за 

хартии од вредност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/00), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на 28. 11. 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се издава одобрение за основање и работа на 

брокерската куќа "Саксес Брокерс" АД, со седиште 
во Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19. 

2. Брокерската куќа "Саксес Брокерс" АД Скопје 
ќе ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на 
клиенти (раководење со финансиски имот на клиен-
тот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоиз-
дадени долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-217/1 од 31. 05. 2000 година за 
издавање одобрение за основање на брокерско-пос-
редничко друштво. 

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

Бр. 01-633/1 Комисија за хартии од вредност 
4 декември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

3241. 
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 22 ноември 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 14 став 1 од Законот за здравс-
твеното осигурување, во делот "и по таа основа биле 
здравствено осигурени непрекинато најмалку шест 
месеци пред започнување на отсуството" ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 25/2000). 

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 Стамен Филипов од Скопје, со решение 
У.бр. 85/2000 од 27 септември 2000 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста на дел од членот 14 
став 1 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука 
бидејќи пред Судот основано се постави прашањето.за 
неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 14 
став 1 од Законот, право на надоместок на плата за 
време на отсуство од работа поради бременост, раѓа-
ње и мајчинство можат да остварат осигурениците од 
член 5 став 1 точки 1,2,3 и 4 на овој закон и по таа ос-
нова биле здравствено осигурени непрекинато најмал-
ку шест месеци пред започнувањето на отсуството. 
" 1 5: Судот на седницата, исто така, го утврди следно-
то: 

"Уставниот суд на Република Македонија со Одлу-
ка У.бр. 186/91 од 22 октомври 1992 година го укина 
членот 194 став 2 од Законот за здравствената зашти-
та ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/91), според кој надоместокот на личниот доход за 
време на отсутност од работа поради болест и породу-
вање припаѓа за онолку време колку што траело 
здравственото осигурување пред почетокот на поро-
дилното отсуство, а најмногу за времето утврдено со 
прописите за работните односи. При тоа Судот оцени 
дека со оваа одредба се повредува уставното право на 
посебна заштита на мајчинството и на мајката работ-
ничка утврдено во член 42 став 1 и 3, начелото на со-
лидарност утврдено во член 8 став 1 алинеја 8 и наче-
лото на еднаквост утврдено во член 9 од Уставот. 

Исто така, Уставниот суд на Република Македони-
ја со Решение У.бр. 26/96 од 12 јуни 1996 година, не по-
веде постапка за оценување уставноста на член 17-а 
став 1 точка 1 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за здравствената заштита ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 55/95), според 
кој осигурениците можат да остварат право на парич-
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ни надоместоци ако здравственото осигурување трае-
ло непрекинато најмалку шест месеци пред настанува-
њето на случајот за кој може да се оствари правото, 
освен во случаите на повреда на работа и професио-
нално заболување. Според судот остварувањето на 
правата од здравствена заштита непосредно е поврза-
но со плаќање на придонес за здравствено осигурува-
ње што произлегува од задолжителното здравствено 
осигурување воспоставено со закон па оттука принци-
пот на солидарност и взаемност воспоставен со Зако-
нот се состои во различните вложувања на осигурени-
ците во Фондот, а не во изедначување на правата на 
осигурениците без оглед дали се исполнети обврските 
за плаќање на придонесот". 

Понатаму, Судот утврди дека со денот на влегува-
њето во сила на Законот за здравственото осигурува-
ње, меѓу другите одредби, престанал да важи и членот 
17-а од Законот за здравствената заштита. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот, те-
мелна вредност на уставниот поредок на Републиката 
се хуманизмот, социјалната правда и солидарноста. 

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните се 
еднакви пред Уставот и законите. 

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право 
на социјална сигурност и социјално осигурување утвр-
дени со закон и со колективен договор. 

Членот 42 став 1 и 3 од Уставот определува дека 
Републиката посебно ги заштитува мајчинството, де-
цата и малолетните лица и дека малолетните лица и 
мајките имаат право на посебна заштита при работа. 

Законот за здравственото осигурување го уредува 
здравственото осигурување на граѓаните, правата и 
обврските од здравственото осигурување како и начи-
нот на спроведување на здравственото осигурување. 

Според член 12 став 1 точка 1 од овој закон, во 
рамките на задолжителното здравствено осигурување 
се обезбедува право на надоместок на плата за време 
на привремена спреченост за работа поради болест и 
повреда и за време на отсуство од работа поради бре-
меност, раѓање и мајчинство. 

Со оспорениот член од Законот, правото на надо-
месток на плата за време на отсуство од работа пора-
ди бременост, раѓање и мајчинство се условува со тоа 
здравственото осигурување да биде непрекинато нај-
малку шест месеци пред започнувањето на отсуство-
то. Со ваквото законско решение, очигледно е дека 
осигурениците - жени кои користат отсуство од рабо-
та поради бременост, раѓање и мајчинство се во не-
рамноправна положба во однос на другите осигурени-
ци за кои законот не го условува правото на надомес-
ток на плата со времетраењето на осигурувањето. Су-
дот смета дека правата на осигурениците кои произле-
гуваат од здравственото осигурување треба да бидат 
еднакви за сите осигуреници. Злоупотребите на ова 
право од страна на поединци (што не е карактеристи-
ка само на жените - трудници) не може да биде основ 
оваа категорија на осигуреници да се става во понепо-
волна положба од другите особено ако се има предвид 
улогата на мајката во биолошката репродукција и 
потребата на децата да им создадат услови за норма-
лен развој, како и уставната обврска на Републиката 
да ги заштитува мајчинството и децата. 

Ако се претпостави дека бременоста, раѓањето и 
мајчинството не е состојба која се случува ненадејно 
туку е состојба која може да се планира, а случаите на 
болест и повреда на работа не можат однапред да се 
планираат и предвидуваат се наметнува размислување 
дека има логика во предвидениот услов за претходно 
осигурување од најмалку шест месеци што е пократок 
период од периодот во кој може да се остварува надо-
мест на плата во траење од девет месеци. 

Меѓутоа, според Законот за здравственото осигу-
рување, остварувањето на правото од задолжителното 
здравствено осигурување е условено со плаќање на 
придонес за задолжително здравствено осигурување, 
при што сите осигуреници плаќаат придонес, а права 

користат само оние кои имаат потреба. Оттука, про-
излегува дека во здравственото осигурување е воспос-
тавен принцип на взаемност помеѓу правата на осигу-
рениците и плаќањето на придонес за здравствено 
осигурување. 

Поради тоа, Судот смета дека оспорениот член од 
Законот не е во согласност со Уставот, покрај другото 
и поради фактот што условувајќи го правото на надо-
месток на плата за време на отсутност од работа пора-
ди бременост, раѓање и мајчинство со времетраењето 
на осигурувањето законодавецот не водел сметка за 
остварување на принципот на солидарност и взаем-
ност. 

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
лами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 85/2000 Претседател 
22 ноември 2000 година Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

3242. 
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 Крушевица -
Општина Витолиште. 

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. 09-5488/1 
5 декември 2000 година Зам. директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Јакуп Фетаи, с.р. 

3243. 
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 Беловодица -
Општина Прилеп. 

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. 09-5489/1 
5 декември 2000 година Зам. директор, 

Скопје дипл,геод,инж. Јакуп Фетаи, с.р. 
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3244. 
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 Царевиќ - Оп-
штина Прилеп. 

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. 09-5490/1 
5 декември 2000 година Зам. директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Јакуп Фетаи, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје преку претседате-
лот на советот Кацарска Лилјана по правната работа 
на тужителот Димитар Стојковски од Скопје, ул. 
"Загребска" бр. 24, против тужениот Стојан Мицков 
со непозната адреса, за утврдување на право на сопст-
веност по основ на градба на куќа со приземје со повр-
шина од 63 м2, и куќа со приземје од 12 м2, и куќа со 
површина од 13 м2, сите на КП бр. 1050 на КО Центар 
II, на тужениот Стојан Мицков му постави привремен 
застапник по спорот согласно член 78 став 2 точка 5 
од ЗПП адвокат Дарко Анастасов. 

Привремениот застапник во оваа постапка ги има 
сите права и должности на законски застапник кој ќе 
ги врши се додека тужениот или негов полномошник 
се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХУШ.бр. 
1716/2000. (44716) 

На недвижност - спрат од куќа која се наоѓа во 
Скопје, ул."Лазар Личеновски" бр. 3-4, во површина 
од 81 м\ видно од ИЛ бр. 40004 од од 19.01.1996 година, 
решение О.бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение 
ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општинскиот 
суд Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 
денари. 

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање 
на ден 20.12.2000 година во 09.00 часот во Основниот 
суд Скопје I - Скопје - барака извршно одделение соба 
бр. 7. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се 
должни до денот на продажбата на име гаранција за 
учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 
од утврдената почетна цена на недвижноста, во бла-
гајната на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телот АДОР МАКЕДОНИЈА Главна филијала Ско-
пје, против тужениот Џингис Исеини од Скопје со не-
позната адреса, за долг, вредност 18.814,00 денари. 

Се повикува тужениот Џенгис Исеини од Скопје, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се ја-
ви во овој суд или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на жинеење. 

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 
суд ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги 

застапува неговите интереси до правосилното окончу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, У.П.бр. 
3057/97. (44734) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка по тужбата на тужителката Иванка 
Белковска од с.Инџиково, Скопје со моментален прес-
тој во САД, против тужениот Кириќ Александар од 
Скопје со непозната адреса во САД, за развод на брак, 
вредност неопределена. 

Во согласност со член 80 од ЗПП на тужениот Ки-
риќ Александар му се поставува привремен застапник 
од редот на адвокатите, адвокат Славна Карапетков-
ска, ул."Пајко Маало" бр. 6, Скопје, која ќе ги заста-
пува интересите на тужениот до правосилното завр-
шување на постапката или додека тужениот самиот не 
се јави во судот, во смисла на член 78 став 2 точка 4 од 
ЗПП. 

Се повикува тужениот Ќириќ Александар во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот и да ја преземе постапката во својство на тужен, 
во спротивно неговите интереси ќе ги застапува вака 
поставениот привремен застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХХ.П.бр. 
2193/00. (44902) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка по тужба на тужителот АД за осигу-
рување "Вардар" Скопје, против тужениот Ибраим 
Таировски со непознато место на живеење за регрес, 
вредност 10.846,00 денари. 

Се повикува тужениот Ибраим Таировски во рок 
од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Слу-
жбен весник на РМ" да се јави во судот лично или пре-
ку полномошник, а во спротивно се известува дека во 
натамошниот тек на постапката до нејзиното право-
силно завршување ќе биде застапуван од адвокат Ки-
ро Дамески од Скопје, ул."Васил Горгов" бр. 2, а кој е 
определен со решение на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на општините на град Скопје бр. 
3020-611 од 24.10.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, У1.П.бр. 
266/99. (45103) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Сто-

јановиќ во вонпроцесниот предмет на предлагачот 
Пеце Ѓермановски од Битола, ул.Торче Петров" бр. 
24, за докажување на смрт, врз основа на член 89 во 
врска со член 79 од Законот за вонпроцесна постапка 
го издава на ден 27.11.2000 година следниот оглас. 

Богослав Ѓермановски роден на 07.08.1928 година, 
во Битола со последна адреса на ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 4, во Битола, наводно починал на 23.02.1990 година 
во својата бавча во с.Породин, а не бил заведен во ма-
тичната книга на умрените. 

Се повикува секое лице ^кое нешто знае за 
животот и смртта на Богослав Ѓермановски да се јави 
во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40, во рок 
од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на РМ". 

По протекот на рокот од 15 дена од објавувањето 
судот ќе донесе одлука по предлогот за докажување 
на смрт. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 257/00. 
(44705) 

Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Сто-
јановиќ како судија поединец во вонпроцесниот пред-
мет на предлагачите Коста Ѓеорѓиев и Петар Ѓеорѓи-
ев и двајцата од Битола, ул."Нико Фундали" бр. 3, за 
докажување на смрт, врз основа на член 89 во врска со 
член 79 од Законот за вонпроцесна постапка на 
01.12.2000 година објавува оглас. 
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Коста (Констандин) Шупила бивш од с. Магарево - поднесено тужба против тужената Марија Илона 
Битола бил оженет со Константина Шупила од с.Ма- Илиминовица од Германија со непозната адреса на 
гарево, која починала на 11.01.1923 година на возраст живеалиште, за развод на брак. 
од 90 години. На тужената Марија Илона Илиминовица за при-

Коста Шупила не е заведен ниту во матичната кни- времен застапник се назначува адвокат Валентина Ла-
га на родените ниту во матичната книга на умрените, зарева од Куманово која ќе ја застапува тужената се 
а од неговото раѓање поминало повеќе од 100 години. до правосилното окончување на постапката по пред-

Се повикува секое лице кое нешто знае за раѓање- метот или се додека тужената или нејзиниот пол немо-
то на Коста Шупица, за неговиот живот или смрт, во шник не се појават пред судот, 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Служ- Од Основниот суд во Куманово, VIII. П.бр.738/00. 
бен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Би- (44755) 
тола во просторија бр. 40. ( - -

Ако во рок од 15 дена не ,ѓе јави никој кој нешто 
знае за Коста Шупила, судот ќе донесе одлука по пре- Пред Основниот суд во Куманово се води парнич-
длогот за докажување на смрт. на постапка по тужба на тужителката Сељвије Саќип 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 261/00. родена Ајети од Куманово, ул."Огњан Прица" бр. 27, 
\ (45143) против тужениот Самет Саќип од Куманово сега со 

непозната адреса, за развод на брак. 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС Со оглед да тужениот е со непознато престојували-

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи- ште судот му поставува привремен застапник и тоа 
телот Живко Атанасовски од с.Стевица - Велес, про- Светислав Стојановиќ адвокат од Куманово кој ќе го 
тив тужениот Милан Станојковиќ сега со непозната застапува тужениот во постапката се додека тужениот 
адреса во СР Југославија. или неговиот полномошник не се појават пред судот 

Се повикува тужениот Милан Станојковиќ да во односно додека Центарот за социјални работи не го 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Служ- извести судот дека назначил старател, 
бен весник на РМ" и на огласната табла на судот да се Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр.1375/00. 
јават во судот. Во спротивно, по истекот на овој рок (45163) 
ќе му биде поставен привремениот застапник1 Зоран . 
Лозановски стручен соработник, кој ќе го застапува 
тужениот се додека тој или неговиот полномошник не Пред Основниот суд во Куманово се води парнич-
се јават пред судот. на постапка по тужба на тужителката Џемиле Идиќ, 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 189/00. (44981) родена Шаќировска од Куманово, ул."Живко Чало" 
бр.20 а, против тужениот Решат Идиќ со непознато 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР место на престојувалиште, за развод на брак. 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи- Со оглед да тужениот е со непознато место на пре-

телот Исмаили Селами од с.Речане - Гостиварско, стојувалиште судот му поставува привремен застап-
поднесена против Сабрије Асани која е со непозната ник и тоа Тања Јовановска Стошиќ адвокат од Кума-
адреса во странство, а заради развод на брак. ново која ќе го застапува тужениот во постапката се 

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП на туже- додека тужениот или неговиот полномошник не се пе-
ната Сабрије Асани со непозната адреса во странство јави пред судот односно додека Центарот за социјална 
и се одредува привремен застапник и тоа Димоски Бо- работа не го извести судот дека назначил старател, 
бан стручен соработник во Основниот суд во Гости- Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр.1135/00. 
вар, кој ќе ги застапува интересите на тужената се до- (45165) 
дека таа или нејзин полномошник не се јави пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 516/00. ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
(44900) Пред Основниот суд во Кичево спроведена е пос-

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР тапка по предлог на предлагачот Радисав Деспотоски 
Пред овој суд заведен е спор по тужба на тужител" од Кичево, за докажување на смрт. 

от Нехат Стрикчани од Дебар, против тужената Беаре Се повикува лицето Босилка Танушевска род. Дес-
Стрикчани род. Села од Дебар, сега со непозната ад- потоска родена 1903 година во с.Лупште - Македонски 
реса на жинеење, за измена на одлуката за доделување Брод, од татко Филип и мајка Доста, како и секое 
на деца родени во брак. друго лице што знае за нејзиниот живот да се јави во 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена Основниот суд во Кичево, во рок од 30 дена по објаву-
од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, вањето на овој оглас, а по истекување на овој рок ис-
судот ќе и постави старател од редот на адвокатите тата ќе се прогласи за умрена, 
кој ќе ги штити нејзините интереси во текот на пос- Од Основниот суд во Кичево, ВПП.бр. 156/00. 
тапката се до нејзиното правосилно завршување. (44706) 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 297/00. (45144) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води постапка по тужба на тужи-

телот Љубиша Филиповиќ, против тужената Нада Фи-
липовиќ од Куманово со поранешна адреса на ул. 
"ЈНА" бр. 30, а сега на привремена работа во 
Германија, со непозната адреса, за сопственост, вред-
ност 1.200.000,00 денари. 

Се повикува тужената да во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас да се јави или одреди полномо-
шник кој ќе ја застапува во постапката, а се додека 
таа или нејзин полномошник не ќе се појават, се 
одредува привремен застапник Чедомир Атанасовиќ 
адвокат од куманово кој ќе ја застапува во 
постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, IV. П,,бр.1873/90. 
(44876) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор по ту-

жбата на тужителот Борис Стоименов од нас.Оризари 
- Кочани, против тужениот Анче Јованов од нас. Ори-
зари - Кочани со непознато престојувалиште. Пред-
мет на спорот утврдување на сопственост, вредност на 
спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Анче Јованов од нас.Ориза-
ри - Кочани, во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас да се јави во овој суд или да определи свој пол-
номошник, во спротивно за привремен застапник му 
се определува Силвана Мишева вработена во Основно 
јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги застапува 
неговите интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 288/2000. 
(44637) 

Пред овој суд тужителот Миодраг Насковски од 
Куманово, ул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 24, има 

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 
од тужителот Гоше Пешов Ефтимов од нас.Оризари, 
против тужените Ванчо Минов од Јужноафричка Ре-



14 декември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 104 - Стр. 5525 

публика со непозната адреса на живеење, Благој Ми-
нов од Р.Словенија, Димче Лазаров од нас.Оризари и 
Санде Лазаров од нас.Оризари, за сопственост и вла-
дение на неподвижен имот, вредност на спорот 
10.000,00 денари. , 

Се повикува првотужениот Ванчо Минов од нас. 
Оризари со непозната адреса на живеење во Јужноаф-
ричка Република, да се јави во Основниот суд во Ко-
чани илц да постави СВОЈ полномошник кој ќе ги шти-
ти неговите права и интереси, во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде пос-
тавен привремен застапник кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилното окончување на Пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 169/2000. 
(44858) 

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба 
од тужителот Јорданов Тоде од Кочани, ул."Пере То-
шев" бр. 19, против тужениот Николов Анче од с. Чи-
флик, за наплата на долг, вредност на спорот 93.000,00 
денари, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Николов Анче од с. Чиф-
лик, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во 
Основниот суд во Кочани или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а 
доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привре-
мен застапник дипломиран правник со положен пра-
восуден испит Сузана Спасова, стручен соработник во 
Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилното окончување на пос-
тапката. 

Од Основциот суд во Кочани, П.бр. 305/2000. 
(44861) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Прбд Основниот суд во Тетово се води бракораз-

воден спор по тужба на Ибрахими Љеонора од Тето-
во, против тужениот Шабан Ибрахими од с.М.Речица -
Тетово. 

Се повикува тужениот Шабан Зибер Ибрахими од 
с.М.Речица - Тетово, роден 1978 година во Тетово од 
татко Зибер и мајка Зарше да се јави во Основниот 
суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот, или да одреди полномошник, а во спротивно 
преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му 
биде поставен привремен застапник кој ќе го застапу-
ва до праврсџлнотр завршување на спорот. 
; Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1092/2000. 

(44822) 

Пред рвој суд водат спор Кадрија Абдул самет и 
други од с.^ребош, против Рушити Муратов Ариф од 
Тетово, а сега со непозната адреса во странство, за 
сопственост. 

Се првикува тужениот Ариф да во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот достави адреса на судот 
или постави свој застапник, а во спротивно судот ќе 
му постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1050/2000. 
(44830) 

Пр.ед овој суд се води спор за развод на брак од ту-
жителот Бајрами Суби од с.Д.Палчипгге, против ту-
жената Бајрами Игбал е од с. Боговиње. 

Бидејќи тужената се наоѓа со непозната адреса во 
Косово (^Југославија. 

Се повикува тужената Бајрами Игбале од с.Бого-
виње да се јави во Основниот суд во Тетово по тужба-
та на тужителот Бајрами Суби од с.Д.Плачиште, за 
развод на брак во рок од 30 дена. Доколку во овој рок 
не се јави и не одреди свој полномошник, на истата ќе 
и биде поставен привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1318/2000. 
(44836) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Беадини Џеваир од с.Мала Речица, против ту-
жениот Исаки Муј бидин од Тетово, а сега со непозна-
та адреса во Турција, се води постапка за долг. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, судот по протек на 30 дена преку 
Центарот за социјални работи Тетово ќе лју постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1365/2000. 
(44842) 

Пред овој суд се води спор Јлдс Чуќиќ од Тетово 
против Мустафа Ќуќиќ од Тетово сега со непозната 
адреса во странство, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Мустафа да во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот се јави на судот или 
постави застапник, а во спротивно судот ќе му постави 
привремен старател кој ќе го води спорот во негово 
име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1330/2000. 
(44846) 

Пред овој суд во тек е постапка за прогласување 
на смртта на лицето Андро Богдановски од Тетово, по 
предлог на Филиповски Драгиша од Тетово. 

Се повикува лицето Богдановски Андро од Тетово 
да се јави во судот во рок од 15 дена од објавување на 
огласот или пак секој друг што знае за неговиот живот. 
Доколку во определениот рок не се јави никој судот ќе 
постави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи Тетово, кој ќе се грижи за правата и ин-
тересите до правосилното окончување на'постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, ЈР̂ бр: 644/2000. 
(44849) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3679/2000, во регистарската влошка бр. 02036054?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштвото за земјоделие, произ-
водство и трговија АГРОМИН Јанаки и др. ДОО с. 
Волково, Скопје. 

Друштво за земјоделие, производство и трговија 
АГРОМИН Јанаки и др. ДОО увоз-извоз с. Волково 
Скопје, со основачите: Игнатовски Миле од Скопје ул. 
"М.ХЈасмин" бр. 10/16, Давитковска Зорица од Скоп-
је, ул. "Партизански одреди" бр. 85/1^20, Папакоч Ја-
наки од Битола, ул. "Рузвелтова" бр. 1, ППРВИ 
11 ВИНКО" од Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, 
Ристовска Кирана ул."Сава Ковачевиќ" бр. 14/6, 
Скопје, Наумовски Јордан од Скопје, ул. "Нау^ Чака-
рев" бр. 52, Дамјановски Димитар од Скопје, ул. Ѓорче 
Петров" бр. 88 и Ѓуровски Јовица од Скопје с. Ново 
Село, со усогласување Јна актот од 12.5.2000 год. ќе се 
занимава со следните дејности: 01.11, 01.12/1, 01.12/2; 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13; 
15!20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91/1, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 24.16, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 37.20, 41.00, 51.11, 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, 5Ј.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 5Г.47/1, 51.47/2, 51.47/3,51.51; 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.65, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70/1, 51.70/2, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
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63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.32, 71.10, 71.2, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13,74.14,74.20/3, 74.30,74.40, 74.84, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, пос-
редување и застапување, меѓународен транспорт и 
шпедиција во друмскиот сообраќај, консигнација и 
консигнациони складишта и продавници. Во правниот 
промет со трети лица Друштвото истапува во свое име 
и за своја сметка. Друштвото истапува во свое име и 
за своја сметка. Друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Се брише Христовски Славко - директор без огра-
ничување. 

Се запишува Игнатовски Миле - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3679/2000. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 819/2000, во регистарската влошка бр. 03007933?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското радиодифузно друштво Ра-
дио Скај ДООЕЛ Берово, ул. "Вељко Влаховиќ" бб. 

Единствен содружник: Радинска Веселка од Берово. 
Дејности: 92.20, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 

74.13,92.32. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: набавка 

и увоз на програми, филмови и други аудиовизуелни 
дела за емитување на радио, односно за телевизија, на-
бавка и увоз на радиодифузна опрема, репродукцио-
нен и друг материјал за потребите на радиодифузното 
друштво. 

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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Ѓорѓи Севдински од 
Берово - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 819/2000. 
(45169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 605/2000, на регистарска влошка бр. 02016974?-4-
03-000, ја заниша во трговскиот регистар промената 
на овластено лице на Рудници и железарница ЕКО-
НОМИКА Акционерско друштво за трговија, финан-
сиско посредување, изнајмувале на имот и деловни 
активности - Скопје, ул. "16-та Македонска бригада" 
бр. 18. 

Се брише: Филиповски Миле, изршен Директор на 
Одборот на директори, со неограничено овластување. 

Се запишува: Јошеска Живка, извршен член на Од-
борот на директори, со неограничено овластување. 

Пречистен текст: Јошеска Живка, извршен член на 
Одборот на директори, со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
605/2000. (45786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2055/2000, на регистарска влошка бр. 02023298?-8-
03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на називот на Друштвото за производство, промет и 
услуги МАГНАЛЕКТА ВМРО-ДПМНЕ ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје. 

Се менува назинот на Друштвото и во иднина ќе гла-
си: Друштво за производство, промет и услуги МАГ-
НАЛЕКТА ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Македонија" бр. 
17-а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2055/2000. (45822) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје И - Скопје, со решение 
1.Рег.ЗГ. бр. 115/00 од 30.11.2000 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под име Маке-
донско - Данско здружение за пријателство и соработ-
ка, со седиште на здружението во Скопје, бул."Јане 
Сандански" бр. 111, општина Кисела Вода. 

Основните цели и задачи на Здружението Маке-
донско - Данско здружение за пријателство и соработ-
ка се: иницирање, воспоставување и зацврстување на 
социјално - хуманитарните, културните, научно - стру-
чни, образовни спортски и други врски, соработка и 
односи меѓу граѓаните на Република Македонија и 
Данска, воспоставување, соработка со слични здруже-
нија, асоцијации и организации за Македонско - Данс-
ко пријателство во Данска, и за остварување на овие 
цели здружението ќе соработува со државни и меѓуна-
родни институции и организации од други земји во 
светот кои имаат исти или слични цели и задачи. 

Со денот на запишувањето во регистарот Маке-
донско - Данско здружение за пријателство и соработ-
ка се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44966) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение И. 
Рег.Згф.бр. 101/2000 од 01.11.2000 година во регистар-
от на здруженија на граѓани и фондацни го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на здружение на граѓани 
"Флора" Петровец. 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на граѓани " Фло-
ра" со седиште на ул. "Маршал Тито "бр. 30, Петровец. 

Дејноста на здружението е: Омасовување на здру-
жението со зачленување на што повеќе љубители на 
флората, фауната, природата, ловот и риболовот, за-
чувување на рибниот и жинотинскиот фонд во водите 
и околината на Петровец, преземање на контролни 
активности заради спречување на уништувањето и не-
контролираното делување на субјекти во водите и 
земјените површини на општина Петровец, обезбеду-
вање на постоечките рибни ресурски и животински 
видови и од уништување и оштетување на токсични и 
други штетни супстанции, чистење и оржување на зд-
рава животна средина, порибување на водотеците, 
внесување на проретчени видови дивеч и уредување 
на околината, спроведување на акциза чистење на 
околината прихрана и помош на животинскиот и вод-
ен свет во зимски и сушни периоди и грижа за опста-
нок на нивните видови кои сега опстојуваат. 

Со денот на запишувањето во регистарот Здруже-
нието на граѓани "Флора" се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (42025) 

Основниот суд Скопје II -Скопје со решение I. 
Рег.Зг.бр. 112/2000 од 30.11.2000 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одбрувз упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Здружението под име Асоцијаци-
ја за унапредување на статусот на женава во совреме-
ните општествени процеси во Македонија "Женска 
акција" - Скопје со седиште во Скопје, ул."Радован 
Ковачевиќ" бр. 67, н.Синѓелиќ. 

Основните цели и задачи на Асоцијацијата за унап-
редување на статусот на жената во соовремените оп-
штествени процеси во Македонија "Женска акција" -
Скопје се: следење, проучување и иницирање на пра-
шања сврзани со подобрувањето и унапредувањето на 



14 декември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 104 - Стр. 5527 

општествено економската и социјална положба на же-
ните во Република Македонија. Остварување на со 
Уставот обезбедените права и слободи и во нивни 
рамки на правата на жената: обезбедување соодветна 
застапеност на жената во сите сфери на јавниот жинот 
во државата, следење, спроведување и применување 
на меѓународните конвенции и декларации за заштита 
на жената и нејзините права, решавање на актуелните 
проблеми сврзани со положбата на жената и оств-
арување на сите облици на насилство над неа, афир-
мирање на културата на жинеење на жената во семеј-
ството, социјална и здравствена едукација на жената, 
толеранција и коегзистенција во меѓуетничките одно-
си, поттикнување и вклучување на жените во хумани-
тарни, мировни и граѓански иницијативи, иницирање и 
остварување на меѓународна соработка со невалдини 
женски и други организации во светот, да работи за 
развојот и заштитата на жената и нејзините права и 
еднаквоста меѓу половите, да гарди долготрајни одно-
си на соработка со организации кои имаат исти цели и 
со оранизации кои имаат за цел промоција на човеко-
вите права и натамошен развој на цивилното општест-
во како и во земјата така и во светот, преземање на 
активности за здружување со ИВО од светот, поттик-
нување на меѓународна размена на информации во вр-
ска со стратегиите за надминување на неповолната 
положба, дискриминацијата и потчинетост^, заштита 
на достоинството, интегритетот ца жената и елимини-
рање на секаков вид на насилство врз неа, создавање 
на услови за поголемо работно ангажирање е во сите 
дејности и за само вработување на жената преку отво-
рање на сопствен бизнис, унапредување на заштитата 
на семејството и преземање на мерки за здравствена и 
социјална заштита на жената со акцент на нејзината 
улога во биолошката репродукција, грижа за изнемо-
штени и хендикепирани жени и нивните семејства, 
еманципација на селската жена во Македонија, орга-
низирање на курсеви за сузбивање на аналфаоетизмот 
кај жените во Македонија, да ги образува младите и 
возрасните од областа на еконимијата, презентирање 
на местото и улогата на жената во средствата за Јавно 
информирање во Македонската и меѓународната јав-
ност, да расправа и влијае во одлучувањето за доку-
менти и законски акти со кои се уредува положбата 
на жената во општеството, иницирање промени на за-
конската регулатива во однос на синдикална заштита 
на правата на жената и нејзино едуцирање за оствару-
вање на тие права, да изгради сопствена структура ко-
ја ќе ги подготвува проектите за развој и осамостоју-
вање на жените и истите да ги реализира. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондации под име Асоцијација 
за унапредување на статусот на жената во современи-
те општествени процеси во Македонија "Женска ак-
ција" - Скопје се стекнува со својство на граѓанско 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (45079) 

Со решение Згф.бр. 51/2000 од 15.11.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 51 за 
2000 година се запишува: 

- Хуманитарно здружение на граѓани Бигор - Шт-
ип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Енгел-
сова" бр. 6, Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (44626) 

Со решение Згф.бр. 43/99 од 21.09.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 43 за 
1999 година се запишува: 

- Фудбалски клуб Штипски Сини - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Парти-
занска" бб, Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (44630) 

Со решение Згф.бр. 75/99 од 31.03.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондацни што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 75 за 
1999 година се запишува: 

- Здружение за превентива од алкохолизам, нико-
тинизам и наркоманија - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. " Лешт-
ов Плоштад" бб, Пробиштип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (44631) 

Со решение Згф.бр. 13/2000 од 24.04.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 13 за 
2000 година се запишува: 

- Друштво за проучување и заштита на птиците на 
Македонија - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Гоце 
Делчев" бр. 10, при ДСУ Наум Наумовски Борче, 
Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територи-
јата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (44633) 

Со решение Згф.бр. 25/99 од 14.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 25 за 
1999 година се запишува: 

- Јога друштво - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул."5-та 

Партиска конференција" бр. 13/9, Штип, а здружение-
то ќе дејствува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (44636) 

Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 
18/2000 од 20.11.2000 година, го запишува следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Згф.бр. 18/2000 се запишува основање на здру-
жение на граѓани и фондации Културно уметничко 
друштво "Младост" од Кичево, ул."Владо Полежи-
на"бб. 

Лицата кои се овластени да го застапуваат здруже-
нието на граѓани фондацни Културно уметничко дру-
штво "Младост" Кичево се Спасеноски Аце претседа-
тел и Јовески Зоран секретар од Кичево. 

Основни цели и задачи на КУД "Младост" од Ки-
чево се: развивање и омасовување на народниот, изво-
рниот и фолклорниот мелос на македонскиот народ, 
постојано негување и збогатување на македонските 
традиционални изворни обичаи на македонскиот фол-
клор и народниот мелос во РМ. 

Соработка преку најразлични форми со содветни 
организации како што е Министерството за култура 
со други културно уметнички друштва и ансанбли за 
народни песни и ора ширум Македонија. 

Здружението, Културно уметничко друштво "Мл-
адост" Кичево стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 20.11.2000 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (44707) 

Основниот суд во Кичево, со решение Згф.бр. 
19/2000 од 20.11.2000 година, го запишува следното: 
. Во регистарот на здруженија на граѓани фондации 

под Згф. бр. 19/2000 се запишува основање на здруже-
нија на граѓани и фондации "Друштво на геодетски 
инженери и техничари" од М.Борд, ул."7-ми Септемв-
ри" бр. 4. 
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Лицето кое е овластено да го застапува здружение-
то на граѓани и фондации "Друштво на геодетски Ин-
женери и техничари" М.Брод е Штејроски Нове од М. 
Брод. 

Основни цели и задачи на "Друштво на геодетски 
инженери и техничари" М.Брод се: 

- Го стимулира и координира следењето на совре-
мениот развој во сите полиња од областа на геодетс-
ката наука и практика, а особено нови стручни и науч-
ни знаења. 

- Преземале активности и иницијативи за побрзо и 
поефикасно пренесување на новите знаења преку по-
годни форми на организирано доставување и Пренесу-
вање. , 

- Организира, охрабрува, поттикнува и поддржува 
примена и употреба на нови научни знаења и техники 
на своите членови. ' 

- Промовира истражувања и други форми на инве-
нтивна работа во полињата на дејствувањата на чле-
новите на ДГИТ. 

- Ја зајакнува и осигурува соработката помеѓу 
членките на1 сојузот во КОЈ членува како и другите 
форми на организирање. 

Здружението "Друштво за геодетски инженери и 
техничари" одМ.Брод, стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 20.11.2000 година. . 

Од Основниот суд во Кичево. (44708) 

Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 
17/2000 од 16.11.2000 година, го запишува следното: 

Во регистарот ца здруженија на граѓани и фонда-
ции под Згф.бр. 17/2000 се запишува Основање на здру-
жение на граѓани и фондации "Огоц на емиграцијата" 
од Кичево, ул. "Маршал Тито "бр. 151/1. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани;и фондации "Стоп на емиграцијата" Киче-
во е Сашо Катароски од Кичево. 

. Основни цели и задачи на Здружението на граѓани 
и фондации "Стоп на емиграцијата" (СТЕМ) од Киче-
во се: развивање на сопствени и поддршка на туѓи ини-
цијативи и проекти со кое се подобрува и унапредува 
квалитетот на животот, меѓусебната толеранција по-
меѓу граѓаните, запирање на емиграцијата од Македо-
нија кбн странство, враќање на граѓаните емитирани 
последниве години, а чин семејства се уште се во зем-
јава, унапредување на мирот и толеранцијата меѓу 
граѓаните со различна верска, национална, полова и 
социјална припадност, помош на оние кои најитно им 
е потребна, иницијативи и проекти за заштита на жи-
вотната средина и животинскиот свет. 

Здружението граѓани и фондации "Стоп на еми-
грациЈата" (СТЕМ) Кичево стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 16.11.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во кичево. (44710) 

Основниот суд во. Гевгелија, со решение Зг.бр. 
21/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фуд-
балскиот клуб "Младост" од с.Удово, Валандово. 

Цели и задачи на субјектот: Селекција на фудбале-
ри, а посебно на млади фудбалери, грижа за создавање 
на услови за нивен несметан развој со што клубот ќе 
достигне подобри резултати не само во првенството 
туку и во куп натпреварувањето, градење спортски од-
носи со сите фудбалски клубов^ во Републиката за 
зголемување на заинтересираноста за активно бавење 
со фудбал и друго. 

Лице овластено за застапување Невеселов Младен 
од с.Удово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (44735) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 
20/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот 

на здруженија на граѓани Што се води во овој суд Фуд-
балскиот клуб "Илинден" од с.Раброво, Валандово. 

Цели и задачи на субјектот: Омасовување и развој 
на фудбалскиот спорт и во своите редови да зачлени 
што повеќе млади луѓе кои ќе ги бранат боите на клу-
бот, да Постигне што подобри резултати во натпрева-
рувањето што го организира Општинскиот фудбалски 
сојуз односно Фудбалскиот сојуз на Македонија преку 
првенства и куп натпревари и друго. 

Лице овластено за застапување Зизјаков Душко од 
с.Раброво. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (44737) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 
17/2000 од 26.10.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фуд-
балскиот клуб "Бојмија 2000" од ^Брајковци, Валан-
дово. 

Цели и задачи на субјектот: Омасовување и развој 
на фудбалскиот спорт и во своите редови да зачлени 
што повеќе млади луѓе кои ќе ги бранат боите на клу-
бот, да постигне што подобри резултати во натпрева-
рувањето што го организира Општинскиот фудбалски 
сојуз, селекција на млади фудбалери и грижа за нивен 
несметан развој и друго. 

Лице овластено за застапување Васе Наков од с. 
Брајковци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (44738) 

Основниот суд fco Гевгелија, со решение Зг.бр. 
18/2000 од 26.10.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Ор-
ганизација на жените на општина Гевгелија од Гевге-
лија: 

Цели и задачи на субјектот: Создавање на поволни 
услови за обезбедување на организиран пристап за 
постојана општествена активност На жените на РМ, 
следење, проучување и иницирање на прашањата свр-
зани со подобрувањето и унапредувањето на општест-
вено - екномската и социјална положба на жените во 
Републикава, остварување на со Уставот утврдени 
слободи и права на граѓаните на РМ, во тие рамки и на 
жената и друго. 

Лице овластено за застапување Каранова Македо-
нка од Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелиј а. (44751) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 
22/2000 од 21.11.2000 година го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води во овој суд Оп-
штинско здружение на прбизводителн на еко-храна 
"Еко - плод" од Богданци. 

Цели и задачи на субјектот: Собирање и здружува-
ње на производителите на еко-храна од растително и 
животинско потекло, да покренува активности кои ќе 
придонесуваат за популаризација на производството 
на еко-храна, да презема активности и иницијативи за 
редовно следење на иновациите во производството на 
еко-храна, да презема промотивни, пропаганди и рек-
ламни активности за производствената еко-храна и 
Друго. 

Лице овластено за застапување Ичев Горѓи од 
Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (44814) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег.Згф.бр. 45/2000 од 09.11.2000 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации на Основниот 
суд во Тетово се запишува Кик бокс Сојуз на Македо-
нија. 

Работата и активностите на здружението е поттик-
нување, омасовување, развој и унапредување на боре-
чкиот спорт, кординирање и усогласување на програ-
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меките активности на членовите на сојузот, унапреду-
вање и создавање на услови за поуспешно презентира-
ње на квалитетниот спорт и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово населба 
Дреновец бр. 45, а истото ќе делува на подрачјето на 
Р.Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (44841) 

Во регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации при Основниот суд во Неготино под Рег. бр. 
12/00 се занишува Здружение на лозари "Витис" од 
Неготино. Здружението на лозари "Битие" од Него-
тино се основа поради ревитализација на лозарското 
производство, промена на производната насока и сор-
товиот состав во склад со достигнатите научни созна-
нија со што ќе се постигне поголема рентабилност, 
здружување на лозарите за зголемување на нивото на 
нивните технички знаења, изнаоѓање на решенија за 
пласман на лозарските поризводи, обезбедување на 
потребни контакти и ангажирање со агротехничките 
служби во општините за обезбедување на превентив-
на и куративна заштита на плодови. 

Седиштето на здружението е во Неготино, ул. 
"Маршал Тито "бб. 

Од Основниот суд во Неготино. (44903) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст.бр. 238/00 од 29.11.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "ЉУПЧЕ 
- КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул."74" бр. 
12, с.Волково и жиро сметка 40120-601-345946, па иста-
та не се спроведува и се заклучува отворената стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги "ЉУПЧЕ - КОМЕРЦ" екс-
порт-импорт ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45005) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст.бр. 131/00 од 20.10.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет, производство и услуги "ДЕЛИ-
КАТЕС - 96" увоз-извоз ЦО Скопје, ул."Места" бр. 50 
и жиро сметка 40100-601-112941, и истата не спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги "ДЕ-
ЛИКАТЕС - 96" увоз-извоз ЦО Скопје, ул."Места" 
бр. 50 и жиро сметка 40100-601-112941 се заклучува. 

Да се објави овој оглас во "Службен весник на 
РМ" и на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст.бр. 213/00 од 22.11.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за услуги и промет на големо и мало "БУЦО 
КОМПАНИ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул."Тошо Ка-
раџа" бр. 10 и жиро сметка 40110-601-164375, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги на голе-
мо и мало "БУЦО КОМПАНИ" увоз-извоз ДОО Ск-
опје, ул. "Тошо Караџа" бр. 10, и жиро сметка 40110-
601-164375, се заклучува. 

Да се објави овој оглас во "Службен весник на 
РМ" и на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45093) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решние Н.Ст.бр. 222/2000 од 29.11.2000 година отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за услуги, промет и производство "МАКИЗ" ДОО Ск-
опје, ул."Гоце Делчев" бр. 5, и жиро сметка 40100-601-
338411 запишан во трговскиот регистар во регистар-
ска влошка бр. 1-61147-0-0-0. 

За стечаен управник се, определува лицето Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров"бр: 3/38. 

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

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права над подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 
10.01.2001 година во 08.45 часот во соба бр. 44, во згра-
дата на Основниот-суд Скопје I - Скопје. 

Да се објави овој оглас на огласната табла во судот 
и во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45396) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст.бр. 76/00 од 17.11.2000 година: 

Предлогот поднесен од предлагачот - должник Зд-
равствена организација - Аптека "КИМ" џ.о. Скопје, 
се уважува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот ЗО -
Аптека "КИМ" ц.о. ул."Благоја Стефковски" бб, с. 
Маџари, Скопје, со жиро сметка 40110-603-17681 и бр-
ој на регистарска влошка 1-40221-0-0-0 при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 

За стечаен управник се определува лицето Јосиф 
Костовски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

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

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат со стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката која ќе се одржи на 15.01.2001 година во 11.00 
часот, барака 4 соба бр. 5, при овој суд. 

Жалбата поднесена против ова решение не го за-
држува извршувањето на истото. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (45126) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решние IV. Ст.бр. 87/2000 од 16.11.2000 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет "ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛНА КОНСАЛТИНГ ЛИНИЈА" И.К.Л. ЦО 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-170743, ул. "Владим-
ир Комаров" бр. 19/14, како и број на регистарска вло-
шка 1-20133-0-0-0, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНСАЛТИНГ ЛИНИ-
ЈА" И.К.Л. ЦО Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44995) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст.бр. 64/00 од 27.11.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претприја-
тие "ВЕМАКС" од Скопје, ул. "Перо Наков "бб, со 
жиро сметка 40110-601-247039 и број на регистарска 
влошка 1-44466-0-0-0 при Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
"ВЕМАКС" Скопје, се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на истото. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44997) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст.бр. 70/96 од 15.11.2000 година, е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Производиу 
трговско претпријатие "ЈАВОР Б" од Скопје, ул.Т. 
Андреевиќ Кун" бр. 1, со жиро сметка 40100-601-
42008. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
никот да се брише од трговскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (45678) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 242/00 
од 27.11.2000 година, над Трговец поединец Цане Пан-
до Мантовски Месарница "МАН ДР АС" ул. "Солун-
ска" бр. 202, со дејност трговија, жиро сметка 40300-
601-87220, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (45101) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 263/00 
од 28.11.2000 година, над Претпријатие за трговија, 
шпедиција, транспорт, угостителство, книговодствени 
и деловни услуги "ИФИГЕНИЈА" ПО од Битола, ул. 
"Гуро Ѓаковиќ" бр. 7, со рег.влошка бр. 1-13306, со 
дејност услуги, жиро сметка 40300-601-70221, при ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (45105) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 276/00 
од 29.11.2000 година, над Претпријатие за трговија и 
производство "КРЦКО" од Ресен, ул."4-ти Јули" бр. 
20, со дејност трговија, жиро сметка 40310-601-45730, 
при ЗПП Експозитура Ресен, отвори стечајна постап-
ка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (45106) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 256/00 
од 24.11.2000 година, над Трговец поединец за превоз 
Тони Куновски, "САРА", ул."Димче Лахчански" бр. 
57/13, со рег.влошка бр. 01000943, со дејност превоз, 
жиро сметка 40300-601-88714, при ЗШ1 Битола, отво-
ри стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (44965) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 228/00 
од 24.11.2000 година, над Трговец поединец "РОБЕР" 
Михајловски Атанас Роберт од Битола, ул."Климент 
Охридски" бр. 19/40, со дејност услужна, жиро сметка 
40300-601-90691, при ЗПП Филијала Битола, отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја закл учи. 

Од Основниот суд во Битола. (44890) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 277/00 
од 28.11.2000 година, над ДООЕЛ "ЕЛ - КОМ" од Би-

тола, ул."Крали Марко" бр. 23, со дејност трговија, 
жиро сметка 40300-601-87257, при ЗИП Филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (44891) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 274/00 
од 30.11.2000 година, над Трговец поединец за трговија 
на мало Пеце Борис Ангелов "ЏИМБО" нас.Карпош 
бр. 9/1/8, Битола, со дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-91225, при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (45339) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 232/00 
од 27.11.2000 година, над Трговец поединец за превоз 
на патници со такси автомобили Сандре Јован басов-
ски, ул."11-ти Септември" бр. 95, Ресен, со дејност 
превоз, жиро сметка 40301-601-88523, при ЗПП Ресен, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (45400) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 52/96 од 22.11.2000 година е одобрено при-
силно порамнување помеѓу стечајниот должник ЗЗ 
"ЕДИНСТВО" од с.Челопек - Тетовско и неговите 
доверители. 

Според ова решение стечајниот должник побару-
вањата према доверителите Мартиноски Владо, Алек-
соски Љубе, Алексоски Боре, Мартиноски Горе, Рис-
тоски Веле и Тодороски Радослав е должен да ги тра-
нсформира во траен влог на стечајниот должник, а об-
врските кон останатите доверители настанати пред 
отворање на стечајната постапка стечајниот должник 
е должен да ги намири во 60% износ од секое поедине-
чно побарување во рок од 2 години сметано од право-
силноста на решението за одобреното присилно пора-
мнување. 

Присилното порамнување има правно дејство и 
према доверителите кои не учествувале во постапка-
та, како и према доверителите кои учествувале во по-
стапката, како и према доверителите кои учествуваат 
во постапката, а нивните побарувања се оспорени ако 
дополнително бидат утврдени. 

За в.д. директор се определува лицето Веле Ристо-
ски од Тетово, а стечајната постапка над должникот 
ЗЗ"ЕДИНСТВО" од с.Челопек, се запира. 

Против решението дозволена е жалба во рок од 8 
дена од објавувањето преку Основниот суд во Тетово, 
до Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (44894) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 2/96 од 28.11.2000 година, се дава согласност 
да се отпочне со постапката за трансформација на АД 
"ПИРИН" Делчево во Акционерско друштво. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
во претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

По правосилноста на ова решение АД "ПИРИН" 
Делчево е должен одлуката за сопственичка транс-
формација во Акционерско друштво да ја објави сог-
ласно член 17 од Законот за трансформација на прет-
пријатието со општествен капитал. 

Стечајната постапка на АД "ПИРИН" Делчево, се 
запира. 

Од Основниот суд во Кочани. (44896) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 
47/2000 од 10.ll.2u00 година отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги "САН РЕМО" од с.Зајас, општина Зајас, со 
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жиро сметка 40320-601-94713 при ЗПП Експозитура 
Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за производство, трговија и услуги 
"САН РЕМО" Рахмани Ружди ДООЕЛ поради нема-
ње на средства согласно член 64 став 1 од Законот за 
стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (44898) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 156/98 
-1 од 11.05.2000 година отвори стечајна постапка пре-
ма должникот ПП "СИМНОРТ" - Прилеп, ул."Едвард 
Кардељ" бр. 22, со жиро сметка 41100-601-20241 во 
ЗПП Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (45107) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
139/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, трговија 
и услуги на Маркоски Роби "МАЛИБУ" увоз-извоз 
ДООЕЛ Кривогаштани, ул."Маршал Тито" бр. 73, за-
пишан во регистарска влошка 010083237-8-03000 на 
Основниот суд во Битола со жиро сметка 41100-601-
27008 во ЗПП Прилеп со предмет на работење услуги 
на други угостителски објекти. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвори поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (45419) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
137/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот претпријатие за трговија "БОРСКИ 
-ДАБЈЕ" увоз-извоз с.Борино - Крушево, запишан во 
регистарска влошка 1-14131 на Окружен стопански 
суд во Битола со жиро сметка 41110-601-26502 во ЗПП 
Прилеп - Експозитура Крушево. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст на должникот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (45420) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
142/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за производство, тр-
говија и услуги "СЛАДОК СОН" увоз-извоз Прилеп, 
запишан во регистарска влошка бр. 1-11063 на Окру-
жен стопански суд во Битола со жиро сметка 41100-
601-19121 во ЗПП Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст на должникот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (45422) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
143/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот Приватно претпријатие за трговија 
на големо и мало, увоз-извоз тоанспорт, услуги и про-
изводство "СЕЛТИНГ - КОМЕРЦ" Прилеп, п.о. запи-
шан во регистарска влошка бр. 1-3835 на Окружен 
стопански суд во Битола со жиро сметка 41100-601-
9833 во ЗПП Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неизбежна 
неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (45424) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 30/99 
од 23.11.1999 година, се отвора стечајна постапка над 
стечајниот должник ПП "ТРИ ЧИНАРИ" од Охрид, 
ул."Славеј Планина" бр. 56, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ПП 
"ТРИ ЧИНАРИ" од Охрид, се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (45145) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 20/2000 
од 17.11.2000 година, се отвора стечајна постапка над 
стечајниот должник ПП "ЛЕТЕКС" од Охрид, и иста-
та не се спроведува. Отворената стечајна постапка над 
должникот ПП "ЛЕТЕКС" од Охрид, се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (45146) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 17/2000 од 23.10.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ППУТ 
"СТРАИШТЕ" од Валандово, ул."Питу Гули" бр. 16 и 
жиро сметка 41310-601-10334, но истата не се спрове-
дува заради немање имот за формирање на стечајната 
маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (45349) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 8/2000 од 27.09.2000 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "ИН-
ТЕРПРОМ" од Богданци, ул."Егејска" бр. 3 и жиро 
сметка 41610-601-6233, но истата не се спроведува за-
ради немање имот за формирање на стечајната маса и 
веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (45348) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр.11/2000 од 24.11.2000 година, от-
ворена е стечајна постапка над ПТУТ "ЕДМОНД -
КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Гостивар, но истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ШУТ "ЕДМОНД - КОМЕРЦ" увоз-извоз 
ЦО Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (45404) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 511/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и транспорт увоз-извоз 
"БАЛ - ТРАНС" ЦО од Куманово, ул."III М.У. Брига-
да" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-17501. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О.Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 523/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет на големо и мало "ПАЈО 
ПРЕВОЗ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул."Мило-
рад Петровиќ" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-19665. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1709/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија на големо 
и мало транспорт и услуги "СРНА КОМЕРЦ" ЦО ув-
оз-извоз од Куманово, с.Четинце, со жиро сметка 
40900-601-13890. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуцијан бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44779) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 535/2000 од 19.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија, угостител-
ство, туризам и градежништво "БРАКА ИСЉАМИ" 
од Куманово, ул."Есперанто" бр. 62, со жиро сметка 
40900-601-14146. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44778) 

Основниот суд Скопје I - Скот е, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд II. Л.бр. 800/2000 од 20.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ПАН - АС" извоз-увоз ПО од Кума-
ново, ул."Иво Лола Рибар" бр. 46, со жиро сметка 
40900-601-8787. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44777) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд II. Л.бр. 798/2000 од 20.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за превоз и трговија на големо и ма-
ло "ШОПИНГ ТРАНС" ЦО од Куманово, ул. "III М.У. 
Бригада" бр. 10 а, со жиро сметка 40900-601-8098. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1707/2000 од 24.12.2000 го-

дина над должникот Претпријатие за произоводство, 
услуги и промет "АЛФА КОМПАНИ" увоз-извоз ЦО 
од Куманово е отворена ликвидациона постапка. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О. Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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

Од-Основниот суд Скопје I - Скопје. (44773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 818/2000 од 08.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ЛЕДИ - EC" увоз-извоз п.о. од Кума-
ново, ул."Солтир Наумов" бр. 4, со жиро сметка 
40900-601-17153. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О. Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 776/2000 од 08.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, угостителство и туризам 
"ДАМИКО" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ТЦ Козјак 
приземје 2, лок.бр. 16, со жиро сметка 40900-601-30827. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О.Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 860/2000 од 20.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "ГИ -

,ТРАНС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул.Гоце 
Делчев" бр. 86, нас.Илинден, со жиро сметка 40110-
601-327031. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44992) 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44991) 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 674/2000 од 06.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, транспорт и туризам 
" ДИФИ - кОМПАШГ ДОО експорт-импорт од Гос-
тивар, ул. "201" бр. 6, со жиро сметка 41510-601-38199. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 623/2000 од 15.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Здравствена организација - ординација за општа 
стоматологија "СЕН - ДОЈ1ОРО" од Скопје, ул. "Вас-
ил Чакаларов" бр. 16, со жиро сметка 40100-603-20652. 

За ликвидатор се определува лицето Боро Салти-
ровски од Скопје, ул." Аугуст Цесарец" бр. 3/3-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44692) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 855/2000 од 24.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник? 
от Претпријатие за производство, промет и услуги "В 
и Б" увоз-извоз од Скопје, ул."Иво Рибар Лола" бр. 54 
а, со жиро сметка 40100-601-223743. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски од СкопЈе, бул. АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44683) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 641/2000 од 19.10.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и.мало "ТЕЛЕКОМ" ЦО експорт-импорт од 
Скопје, ул."Живко Брајковски" лам. 1/3. 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арми-
новски од Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23, тел. 
627-892. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44754) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. ^49/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие, за производство, услуги и трговија 
"ГРАФО - ТЕРА" п.о. уво^-извоз од Куманово, ул. 
"Биљановска" бр. 2/2, со жиро сметка 40900-601-46283. 

За ликвидатор се определува лицето Донка Божи-
новиќ од Скопје, ул."Србо Томовиќ" бр. 31/6. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр, 569/2000 од 20.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и трговија "СОФИЈА - 95" 
увоз-извоз ЦО од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" 
бр. 69/1-3, со жиро сметка 40100-601-376451. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дим-
итриевска од Скопје, ул."Јани. Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 126-004. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45012) 

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

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дим-
итриевска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 126-004. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45011) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 834/99 од 16.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за одржување на електротехнички апа-
рати, трговија и услуги "ИНТЕР ЛУКС ДИЗАЈН 
СЕРВИС" ДОО од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 
10/49, со жиро сметка 40110-601-101171. 
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За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дим-
итриевска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 126-004. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45010) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1284/99 од 21.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Ус-
лужно претпријатие "ТЕМПИРА" д.о.о. од Скопје, ул. 
"Мариовска" бр. 26, со жиро сметка 40100-601-271984. 

За ликвидатор се определува лицето Димитрија 
Панчевски од Скопје, ул."Мариовска" бр. 26. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1667/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за транспорт, трговија, услуги и про-
мет "ДЕШГ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ле-
ринска" бр. 21 б, со^жиро сметка 40120-601-232200. 

За ликвидатор се определува лицето Силвана Ми-
лева од Скопје, ул. "95" бр. 67. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1633/2000 од 14.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от ПП Авто школа "ИЛИНДЕН" ц.о. од Скопје, ул.. 
"Коце Металец" бр. 9-1/2, со жиро сметка 40110-603-
14333. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана 
Гроздановска од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 850/2000 од 15.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие во приватна сопственост за произ-
водство и трговија на големо и мало "ПОЛИ - КОМЕ-
РЦ" ДОО експорт-импорт од Куманово, ул."Васил 
Драгомански" бр. 8, со жиро сметка 40900-601-14076. 

За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ 
Петковска Славица од Куманово, ул. "III М.У. Брига-
да" бр. 69-3/14. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 619/2000 од 15.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, производство и услуги 
"МАХ" ДОО експорт-импорт од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр, 54/34, со жиро сметка 40100-601-156371. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристе-
ски од Скопје, ул."Волоградска" бр. 4-3/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1687/2000 од 16.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"МИСАЛ" ДОО од Скопје, ул."Васко Карангелески" 
бр. 25/51, со жиро сметка 40100-601-249215. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристе-
ски од Скопје, ул."Волоградска" бр. 4-3/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1571/2000 од 29.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет на стоки и ус-
луги "СВИТЛЕДЕР" експорт-импорт д.о.о. од Велес, 
ул."Марксова" бр. 12/12, со жиро сметка 41600-601-
49009. 

За ликвидатор се определува лицето Гилова Аф-
родита од Велес, ул. "Марксова" бр. 12/12. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45024) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 802/2000 од 25.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за професионална рехабилитација и 
вработување на инвалиди "ИНК" ДОО увоз-извоз од 
Скопје, со жиро сметка 40100-603-26565. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 485/2000 од 10.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИ-
ПРОМ" ЦО од Скопје, ул."Јоаким Крчовски" бр. 11, 

с.Стајковци, со жиро сметка 40110-601-52011. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-

ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 826/2000 од 07.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и промет "ИЗВОР 
ГОСТ" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул."Вуковар-
ска" бр. 63/2-5, со жиро сметка 40100-601-336779. 

За ликвидатор се определува лицето Николина 
Стојановска Бојковска од Скопје, ул."Битпазарска" 
бр.125. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 809/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, трговско и услужно претпријатие 
"ЛУЛИ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. 
"155" бр. 6, со жиро сметка 41500-601-65672. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 817/2000 од 15.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет на големо и мало "АЛФИ 
ТРАДИНГ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Јуж-
номоравски бригади" бр. 43 а, со жиро сметка 40110-
601-126218. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 815/2000 од 15.11.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и угости-
телство "АРИА - ИМПЕКС" експорт-импорт ЦО од 
Скопје, ул."Бањалучка" бр. 32, со жиро сметка 40120-
601-309019. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1486/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги од 
областа на прометот "ДАМС" увоз-извоз од Скопје, 
бул."АВНОЈ" бр. 26-2/31, со жиро сметка 40100-601-
264829. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1681/2000 од 22.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие "СТЕЛА" увоз-извоз ЦО од 
Скопје, бул."АСНОМ" бр. 64/2-28, со жиро сметка 
40100-601-82406. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24. 

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

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

Од Основниот 6уд Скопје,! - Скопје. ( (45161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1484/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПАКО - 1" ц.о. од 
Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ" бр. 17/5, со жиро сме-
тка 40100-601-269594. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина од Скопје, бул." АСНОМ" бр. 58-1/24. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1541/2000 од 30.10.2000 го-
дина е завршена ликвидацијата над Трговско претпри-
јатие на големо и мало "ЏЕКСОН КОМЕРЦ" експо-
рт-импорт ЏО - Скопје, со седиште на ул."Натанаил 
Кучевишки" бр. 5 а, и жиро сметка 40100-601-55809 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44718) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 423/99 од 18.09.2000 година 
е завршена ликвидацијата над Претпријатие за зана-
етчиски услуги " ЗЛАТО Л ИКА" ДОО - Скопје, ул. 
"Кочо Рацин" бр. 40/19, и жиро сметка 40100-601-
324227 отворена со решение на овој суд од 11.02.1999 
година и се брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 785/2000 од 19.10.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие-
то за производство, трговија и услуги "РОЛОМЕ-
ТАЛ" ДО увоз-извоз од Скопје, ул."Добромир Хрс" 
бр. 39. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45370) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1689/2000 од 22.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и услуги "КАПИТАЛ" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Ленинова" бр. 60/2-15, 
со жиро сметка 40100-603-17244. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ревски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

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. (45375) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1322/99 од 01.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ЛИНЕТА" ц.о. од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, со жиро сметка 40100-601-26773. 

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

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

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. (45376) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд II. Л.бр. 812/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Агенција за посредување и застапување на маке-
донски граѓани "ГЈ1ОБУС" д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 83/1-22, со жи-
ро сметка 40100-603-17676. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45377) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. ЈХ.бр. 689/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало "МУ-
ЧА" ДОО од Скопје, ул."Македонска Косовска Бри-
гада" бр. 20/6, со жиро сметка 40100-601-123060. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ровски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 691/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"РУШАН КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Ско-
пје, ул."Македонска Косовска Бригада" бр. 20/6, со 
жиро сметка 40100-601-315415. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ровски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45379) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1491/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и угостителство "БОН - ПР-
ОМ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Девол" бр. 21, со 
жиро сметка 40120-601-290850. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ровски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 681/2000 од 20.11.2000 го-
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дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ЕУРОДИЗАЈН СТИЛ" ДОО увоз-извоз од Тетово, 
ул. "141" бр. 8, со жиро сметка 41500-601-24721. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45401) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 419/2000 од 19.09.2000^го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, посредување и услуги 
"ФОРТИОРИ" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. 
"Илинденска" бр. 131, со жиро сметка 41500-601-60907 
при ЗПП Тетово. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45402) 

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 Кидриќ" бр. 199, со жиро 
сметка 41510-601-71325. 

За ликвидатор се определува лицето Маневски Зо-
ран од Гостивар, ул."М.Ч.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", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
-а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45431) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 846/2000 од 13.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија "ТЕРМО 
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Ѓор-
ѓи Поп Христов" бр. 6/4-4, со жиро сметка 40100-601-
150112. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45407) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 876/2000 од 07.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и услуги "ВЕЛЕПРОМЕТ 

- КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Јо-
сиф Јосифовски" бр. 34 а. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановски 
Васе од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 46/2-5. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45634) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 763/2000 од 20.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, услуги, угостителство и 
туризам "РАХОВИЦА" ДОО увоз-извоз од Кумано-
во, ул."Киро Фетак" бр. 18, со жиро сметка 40900-601-
9828. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "О. Револуциј а" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 522/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, транспорт и тргови-
ја на големо и мало "ЗААС ТРАНС - КОМЕРЦ" ц.о. 
експорт-импорт од Куманово, ул."Никола Тесла" бр. 
52, со жиро сметка 40900-601-12248. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1627/2000 од 14-06.2ООО го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и услуги "МАРК СТИЛ" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 
12/1-18, со жиро сметка 40100-601-335035. 

За ликвидатор се определува лицето Апостолов-
ска Сузана од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 
69-11/12. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. - (45410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 821/2000 од 02.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "ГРАФОПАК" од Скопје, ул."Парти-
зански Одреди" бр. 18/2-4, со ж и р о сметка 40100-601-
156483. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 804/2000 од 25.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, услужно претпријатие "ГАЛЕКС" 
ДОО експорт-импорт од Тетово, ул."Јане Сандански" 
бр. НО, со жиро сметка 41500-601-44658. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 824/2000 од 07.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, услужно претпријатие "ЕВРО -
УНИОН" д.о.о. експорт-импорт од Тетово, с. Мала 
Речица, со жиро сметка 41500-601-50844. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45757) 

"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45134) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Росо-
ман, Кавадарци, КП бр. 1771, план 046, скица ООО, м.в. 
"Калдрма", култура - градина, класа 2, со вкупна повр-
шина од 3975 м2, во сосопственост на Душан Милков и 
Филко Миљковиќ видно од ИЛ бр. бб, за цена од 
125.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од зО дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45136) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Росо-
ман, КП бр. 1504, дел 3, план 036, скица 976, м.в. "Цу-
баќите", култура - нива, класа 2, со вкупна површина 
од 1775 м2, сопственост на Стојан Пенчев од Росоман, 
видно од ИЛ бр. 39 издаден од Државен завод за гео-
детски работи одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45121) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во КО - Кавада-

рци, 1 вон, КП бр. 7232, дел 1, план 014, скица 014, м.в. 
"Бел Камен", култура - нива, класа 5, со вкупна повр-
шина од 1457 м , 1/2 една половина идеален дел и КП 
бр. 7232, дел 2, план 014, скица 014, м.в. "Бел Камен", 
култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 2064 
кг, 1/2 една половина идеален дел во сопственост на 
Ратко Минов од Кавадарци видно од ИЛ бр. 3210, за 
цена од 90.000,00 денари! 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45150) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Раец, 
Кавадарци, КП бр. 568, дел 1, план 006, скица 006, м.в. 
"Мусови Лаки", култура - лозје, класа 2, со вкупна по-
вршина од 3787 м2, во сопственост на Горѓи Ѓорѓиов 
од Кавадарци видно од ИЛ бр. 153, за цена од 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
.нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
Ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Шивец, 
КП бр. 668, дел 3, план 004, скица 002, м.в. "Пашини 
Грамади" култура - нива, класа 3, со вкупна површина 
од 4129 м , сопственост на Гечевски Михаиле од Кава-
дарци, видно од ИЛ бр. 364 издаден од Државен завод 
за геодетски работи одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 173.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
Ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45122) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
КП бр. 521 на м.в. "Зајмица" класа 3, со површина од 
2849 м2, заведена во ПЈ1 бр. 50 за КО Езерени, сопстве-
ност на продавачот Трајчевски Никола Живко од с. 
Езерани - Ресен, за цена од 155.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. ?)7, Ре-
сен. (45152) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 4049 на м.в. "Болшница" класа 2, со 
површина од 7,11 ари, во КО Ресен, заведена во ПЛ 
бр. 3240 сопственост на продавачот Милојковски Ст-
рахил ов. Андриј а од Ресен, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (45113) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
КП бр. 1035 на м.в. "Папарковица" класа 3, со повр-
шина од 9285 м2, заведена во ПЛ бр. 413 за КО Д.Б. 
Црква, сопственост на Рецепи Шабан Ќазим од с.Д. Б. 
Црква - Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-ји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (45116) 

штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (45129) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 548 на м.в. "Кодавица" со површина 
од 2814 м2, заведена во ПЛ бр. 5 за КО Д.Б.Црква, со-
сопственост на Гулевски Владимир Мите и Гулевски 
Владимир Никола од с.Д.Б.Црква - Ресен, на по 1/2 
(една идеална половина). 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (45118) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
171 на м.в. "Теќепе", ливада 4 класа, целата во повр-
шина од 647 м2, опишана по ПЛ бр. 118 на КО Копач-
ин Дол, сопственост на Иљази Беџета Рамадан од с. 
Копачин Дол, за вкупна цена од 58.230,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (45131) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
1200/53 на м.в. "Клисура", нива 3 класа, целата во по-
вршина од 3124 м2, опишана по ПЛ бр. 779 на КО Же-
лино, сопственост на Џафери Медија Џафер од с. Же-
лино, за вкупна цена од 593.560,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (45132) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1028/2 на м.в. "Село" класа 3, со површина од 
538 м*, заведена во ПЛ бр. 74 за КО Наколец, сосопст-
веност на продавачот Далиповска Фериде, Еминовска 
Сеибе и Магбуле Орани од с.Наколец - Ресен, на по 
1/12 (една идеална дванаестинка), за цена од 93.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (45120) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
989/7 на м.в. "Клисура", нива 5 класа, целата во повр-
шина од 1066 м2, опишана по ПЛ бр. 854 на КО Жели-
но, сопственост на Несими Џафер Меваип од с. Жели-
но, за вкупна цена од 159.900,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (45133) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
940/7 на м.в. "Јеловачки Пут", овошна градина 5 кла-
са, целата во површина од 203 м2, опишана по ПЛ бр. 
63 на КО Одри, сопственост на Фаризи Џеваир од с. 
Одри, за вкупна цена од 101.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
497, на м.в. "Крушевица" нива од 4 класа, во површина 
од 3195 м2, опишана по ПЛ бр. 343 на КО Камењане, 
сопственост на Исмаили Абдула Лифет од с.Камења-
не - Тетово, за цена од 545.150,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да^се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (45147) 
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Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
7715, на м.в. "Кљуково" нива од 3 класа, во површина 
од 4079 м2, опишана по ПЛ бр. 11497 на КО Тетово, со-
пственост на Алии Абдурезак од с.М.Речица - Тетово, 
за цена од 856.540,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (45148) 

Се продава недвижен имот кој претставува 7/15 од 
КП бр. 1612/1, на м.в. "Табачница" нина од 2 класа, во 
површина од 4659 м2, опишана по ПЛ бр. 959 на КО 
Порој, сопственост на Азизи Баки од с.Порој - Тето-
во, за цена од 456.540,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. " ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (45149) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чалакли -
нива на КП бр. 470/3, план 006, скица 012, класа 3, во 
м.в. "Средна Река", со површина од 3000 м2, сопстве-
ност на Далипов Саид од с.Чалакли општина Валандо-
во, за вкупна цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. Изјавите за прифаќање на понуда-
та да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Ско-
пска" бр. 6, Гевгелија. (45114) 

на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (45125) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеа-
лен дел од КП бр. 29/76 нива од 7 класа и лозје од 7 
класа на м.в. "Грудојца" во површина под нива од 505 
м2, и под лозје 606 м2, заведена во ПЛ бр. 2498 за КО 
Бањица сопственост на Муџаит ж. Сами Мелике од с. 
Долна Бањица за соодветна површина и приближно 
ист бонитет на м.в."Бањица" за КО Бањица. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на' првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (45127) 

Се продава земјоделско земјиште - и тоа парцела: 
КП бр. 130 нива класа 3, чија вкупна површина изнесу-
ва 5050 м2, на м.в."Долни Ливади" заведена во ПЛ бр. 
49 за КО Раштани - сопственост на Ванчо Јовановски 
од с.Горно Оризари - Битола, преку полномошникот 
Методија Велјановски од Битола, ул."Дрвар" бр. 5, за 
цена од 360.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои согасно Законот за зем-
јоделското земјиште полагаат првенствено право на 
купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до полномошникот на продавачот, или кај нотарот 
Веселинка Деребанова - Крстевска, ГРОЗД Ј1-5, Бито-
ла. (45138) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Валандо-
во -и.лозје на КП бр52397, план 6, скица 37, класа 1, во 
м.в. " Копринка", со површина од 4674 м2, заедничка 
сопственост на по 1/2 една идеална половина на Зајков 
Васил од Гевгелија и Зајков Зоран од Валандово, и 
земјоделско земјиште во КО Валандово - и.лозје на 
КП бр. 993, план 5, скица 16, класа 3, м.в."Валандово" 
со површина од 2435 м2, сопственост на Камчев Горѓе 
од Валандово. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. Изјавите за прифаќање на понуда-
та да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Ско-
пска" бр. 6, Гевгелија. (45115) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеа-
лен дел од КП бр. 23/15 лозје од 5 класа, на м.в. "Ба-
њица" во површина од 530 м2, заведена во ПЛ бр. 306 
за .КО Бањица сопственост на Алији Абдукадар, Али-
ји Муамет Емин и Алији Нурије сите од с.Долна Ба-
њица за земјиште со ПЈЉближна површина и приближ-
но ист бонитет на м.в."Грудојца" за К 0 Бањица. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 

Се продава земјоделско земјиште - и тоа парцела: 
КП бр. 1525 нива класа 2, чија вкупна површина изне-
сува 4304 м2, на м.в."Меќуканал" заведена во ПЛ бр. 
35 за КО Могила - сопственост на Љупчо Ангелевски 
од с.Горно Оризари - Битола, за цена од 100.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат лицата кои согасно Законот за зем-
јоделското земјиште полагаат првенствено право на 
купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до продавачот, или кај нотарот Веселинка Деребанова 
- Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола. (45153) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Текија, на КП бр. 96, во 
вкупна површина од 1270 м2, на м.в."Село", класа 3, 
заведено во ПЛ бр. 106, за цена од 50,00 денари за м2, 
сопственост на Митевски Саздо. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон 
Попов" бр. 77^6. (45016) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на: 

- КП бр. 3638, м.в."Бунар", култура ливада, класа 
4, со површина од 541 м2, КО Кучевиште, сопственост 
на Теновиќ Владо и Теновиќ Раде за цена од 59.510,00 
денари, 

- КП бр. 3639, м.в."Бунар", култура нива, класа 4, 
со површина од 428 м2, КО Кучевиште, сопственост на 
Теновиќ Раде за цена од 47.080,00 денари и 

- КП бр. 3640, м.в."Бунар", култура нива, класа 4, 
со површина од 522 м2, КО Кучевиште, сопственост на 
Теновиќ Владо за цена од 57.420,00 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 спротинно го губат правото на првен-
ствено 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. 

(45026) 

Се разменува 350 м2, недвижен имот и тоа: 1. нива 
од 290 м2, на КП бр. 7/1 м.в."Ограда", 4 класа, и 2. дел 
од двор 60 м2, на КП бр. 7/1, м.в."Ограда", а кои се на-
оѓаат во КО Извор, заведени во ПЛ бр. 89, сопствено-
ст на Ристовски Драги од с.Извор, Велес, за недвижен 
имот - земјиште во приближна големина, по можност 
да се наоѓа во КО Долно Врановци. 

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 Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (45137) 

Се продава недвижен имот КП бр. 1366, план 7, 
скица 13, м.в."Више Село", култура нина, класа 4, со 
површина 1420 м2, заведено во ПЛ бр. 262, во КО Гор-
но Коњари, Скопје, сопственост на Тасевски Младен 
од с.Горно Коњари, по цена 4 ДЕМ од 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 гол асот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротинно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ТЦ Автокоманда, Општи-
на Гази Баба, Скопје. (45168) 

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 
2732, м.е."Дол", култура нива, класа 5, со површина од 
1158 м2, ЌО Љуботен, сопственост на Младеновски 
Санде за цена од 69.480,00 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 првен-
ствено купување. 

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

(45178) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Ваташа, 
Кавадарци, КП бр. 2801, дел 1, план 007, скица 030, м.в. 
"Катуниште", култура - нива, класа 4, со вкупна повр-
шина од 823 м2, и тоа 71/823 идеален дел и КП бр. 2802, 
дел 3, план 010, скица 008, м.в. "Катуниште", култура -
шума, класа 2, со вкупна површина од 1944 м2, и тоа 
447/1944 идеален дел во сопственост на Крсте Змеов-
ски од с.Ваташа, Кавадарци видно од ИЛ бр. 225, за 
цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во " Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45361) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Ресава, 
Кавадарци, КП бр. 1330, план 007, скица 021, м.в. "Бе-
ло Поле", култура - лозје, класа 4, со вкупна површи-
на од 1559 м2, КП бр. 1331, план 007, скица 021, м.в. 
"Бело Поле", култура - нива, класа 5, со вкупна повр-
шина 'од 2798 ат, и КП бр. 1332, план 007, скица 021, 
м.в. "Бело Поле", култура - нина, класа 5, со вкупна 
површина од 610 м2, во соЛственост на Таска Бојкова 
и Александар Клинчаров видно од ИЛ бр. 187 и 83, за 
цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку % 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен рес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (45356) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 431 на м.е. "Кирова Нина" класа 5, во површи-
на од 2392 м2, заведена во ПЛ бр. 4 за КО Лавци, соп-
ственост на продавачот Тринговска Медиј ат од Ресен, 
за цена од 77.500,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (45362) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 430 дел 1, на м.в. "Горни Порој" 
класа 3, во површина од 2434 м2, заведена во ПЛ бр. 
727 за КО Јанковец, сопственост на продавачот Насу-
фовски Мемет Нуредин од Ресен, за цена од 155.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
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понудата, во спротинно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (45364) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
КП бр. 1246-8-17 нива од 3 класа, на м»в. "Пропаднав-
те" во површина од 2089 м2, заведена во ПЛ бр. 75 за 
КО Неготино сопственост на Ахмеди Амдириза Ах-
мед од с.Неготино, за купопродажна цена од 
150.000,000 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (45357) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 215/8, план 5, скица 11, м.в. "Река", со по-
вршина од 300 м2, во КО Гарманци, сопственост на 
Костадин Хаџи Коцев од Скопје, ул. "Иво Рибар Ло-
ла" бр. 42, за купопродажна цена од 38,00 денари за м2. 

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

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (45347) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеална 
половина од КП кои претставуваат по 1/2 една идеал-
на половина од КП бр. 116 на м.в. "Клуково", нива 3 
класа, површина 12293 м2, опишано по ПЛ бр. 261 на 
КО Д.Седларце, за вкупна купопродажна цена од 
115.000,00 денари, сосопственост на Хасани Џеладин и 
Хасани Умер двајцата од Тетово, ул."Р.Цониќ"бр. 57. 

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

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

\ 4 (45359) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
943/2 на м.в. "Дервеш", ливада 4 класа во површина 
200 м2, и КП бр. 1173 на м.в. "Сува Ливада", 4 класа во 
површина 2684 м2, за вкупна цена од 90.000,00 дена-
ри,опишани по ПЛ бр. 180 на КО Јажинце, сопствено-
ст на Беџети Абдул Мухадин од с.Јажинце, Тетово. 

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

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

(45360) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2722/9, 
план 15, скица 2, во м.в. "Пуковско", нива од 3 класа 
во површина од 464 м2, заведено во ПЛ бр. 32870 за 
КО Куманово, сопственост на Додевски Дане од с. Пр-
оевце, Куманово. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите - грани-' 
чари, чие што земјоделско земјиште се 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 оваа понуда, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул. "Ленинова" бб. (45358) 

Се продава земјоделско земјиште 
КП бр. 1337, план 5, скица 9, м.в. "Горна Река", ли-

вада, класа 4, во површина од 284 м2, 
КП бр. 1519, план 5, скица 9, м.в. "Горна Река", ли-

вада, класа 4, во површина од 382 м2, 
КП бр. 2181/1, план 6, скица 6, м.в. "Долна Река", 

нива, класа 2, во површина од 2046 м2, 
КП бр. 3181, план 8? скица 14, м.в. "Шуматица", ни-

ва, класа 5, во површина од 1318 м2, 
КП бр. 3235, план 8, скица 14, м.в. "Ратковац", ни-

ва, класа 6, во површина од 2238 м2, 
сите заведени во ПЛ бр. 184, за КО Довезенце, на 

име Петровски Сибин од с.Довезенце, за 30,00 денари 
по м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври "бр. 4. (45334) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, 
КП бр. 462, во м.в. "Волкови Врби", нива со површина 
од 1003 м2, во КО Прждево, 

КП бр. 462, во м.в. "Волкови Врби", нива со повр-
шина од 2115 м2, во КО Прждево, 

КП бр. 463, во м.в. "Волкови Врби", нива со повр-
шина од 2012 м2, во КО Прждево, 

КП бр. 463, во м.в. "Волкови Врби", нива со повр-
шина од 906 м2, во КО Прждево, 

сопственост на Петрова Роза од с.Прждево, Него-
тино, цена на продажба 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (45367) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, 4 идеални четрнаесетини од КП бр. 2934, во м.в. 
"Манастирот", нина со површина од 4651 м2, во КО 
Неготино вон, пет идеални дванаесетини од КП бр. 
2932, во м.в. "Манастирот", нива со површина од 2971 
м2, во КО Неготино вон, сопственост на Кушев Илија 
од Неготино, ул. "Маршал Тито "бр. 31, цена на прода-
жба 28.380,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (45368) 

Се продава 13/42 идеален дел (1275 м2) од земјодел-
ско земјиште - нива построена на КП бр. 85/15, на м.е. 
"Горно Клуково", нина 3 класа, во површина од 4120 
м2, кој што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 45, во 
КО - Топлица, сопственост на Јонузи Ќатип Бафти од 
с.Топлица, Гостивар, за цена од 37.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (45365) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиш-
те - нина построена на КП бр. 32/15, на м.в. "Горно 
Клуково", нина 4 класа, во површина од 4120 м2, кој 
што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 90, во КО -
Топлица, сопственост на Јонузи Беџет Џезаир од с.До-
бридол, Гостивар, за цена од 96.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (45366) 

Се продава земјоделаско земјиште, цела КП бр. 
268-1-2 на м.в."Орвиште" лозје од 4 класа, во површи-
на од 1080м2, и цела КП бр. 281-1-2 на м.в."Орвиште" 
ливада од 6 класа во површина од 1562м2, кој имот се 
води во ПЛ бр. 17 за КО Мало Турчане, сопственост 
на Мемеди Алита Кјаши од с.М.Турчане бр.21, и Ме-
меди Нуредина Алит од с.М.Турчане за цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ") имаат право на првенствено купување, да во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Служб-
ен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гос-
тивар, ул." Гоце Делчев" локал бр. 22. (45205) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Друштво 
за производство, трговија, услуги и градежништво 
"Нас-Јал" Насухи Муамед ДОО,Скопје". (45170) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.1151267 на име Ибаимова Адиле, с. Кал-

ково,Вландово. (45088) 
Пасош бр.1054225 на име Андонов Лазар,Влан-

дово. (45089) 
Пасош бр.157814/94,издаден од УВР - Скопје на 

име Ќани Ќамиљ, с. Д.Свиларе,Скопје. (45100) 

Пасош бр.84726/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Боровчанин Савица, Белград. (45117) 

Пасош бр. 1464419,издадев од УВР Гостивар на 
име Назлије Елмази, ул."Гоце Делчев" бр. 24,Гости-
вар. (45123) 

Пасош бр. 1011762,издаден од УВР Гостивар на 
име Јетмира Шерифи,ул."Гоце Делчев "бр 24,Гости-
вар. • (45124) 

Пасош бр.1344036/00,издаден од УВР - Куманово 
на име Зимбер Синани,ул."Б. Шабани" бр. 18, Кума-
ново. (45141) 

Пасош бр.1123223/98,издаден од УВР-Скопје на 
име Велика Наумовска,ул."Х.Жефаровиќ"бр.36,Скоп-
је. (45151) 

Пасош бр.671134/95,издаден од УВР-Гостивар на 
име Агим Зеќири,с.Форино,Гостивар. (45159) 

Пасош бр.1169388/99,издаден од УВР - Куманово 
на име Мирвете Биљали,ул."Д-р. М. Стојановиќ" 
бр.18, Куманово. (45164) 

Пасош бр.1414413/00, издаден од УВР-Скопје на 
име Колашинац Енис,ул."Џ. Кенеди" бр. 27/1-2, Скоп-
је. (45166) 

Пасош бр.127234/93,издаден од УВР-Скопје на име 
БоркоАндреев,ул."П.Зогравски"бр.17а,Скопје.(45167) 

Пасош бр.471034/94 на име Балојани Исидор, ул. 
" Солунска" бр.111-а,Битола. (45171) 

Пасош бр.1297851 на име Фатима Абдулоска, Де-
бар. (45174) 

Пасош бр.1368705,издаден од УВР-Струмица на 
име Пиличева Благица, ул."Ванчо Киранов "бр.50, 
Струмица. (45175) 

Пасош бр.1028240, издаден од УВР - Кочани,на 
име Стојанов Славе, с. Теранци, Кочани. (9991) 

Пасош бр.1140722/98,издаден од УВР-Скопје на 
име Спасенка Живковска,ул/Разловечко востание" 
бр.4/7-12,Скопје. (45061) 

Пасош бр. 071631 издаден од УВР Охрид на име 
Перо Јакимов,ул." Нада Филевабр.6,Охрид. (43598) 

Пасош бр.12815/93,издаден од УВР-Скопје на име 
Славица Коп,ул."А.Панов" бр.70/2-10,Скопје. (45172) 

Пасош бр.792644/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Стојанова Загорка,ул."Маџари 2"бр.4 б,Скопје. 

Пасош бр.1083719/98,издаден од УВР-Гостивар на 
име Омери Усниќемал,с.Здуње,Гостивар. (45206) 

Пасош бр.093757/93,издаден од УВР-Гостивар на 
име Омери Салије,с.Здуње,Гостивар. (45207) 

Пасош бр.1146358/98,издаден од УВР-Гостивар на 
име Омери Меди,с.Здуње,Гостивар. (45208) 

Пасош бр.1146360/98 ,издаден од УВР - Гостивар 
на име Омери Бујамин,с.Здуње,Гостивар. (45209) 

Пасош бр.473349 на име Умер Хајрединовски, 
с.Меџитлија,Битола. (45214) 

Пасош бр.0968525 на име Линдурим Рустемов, с. 
Кишава,Битола. (45215) 

Пасош бр.1140284,издаден од УВР-Кочани на име 
Хаци Хамидов Енгул,ул"С.Стоименов"бр.164 Кочани. 

Пасош бр.1075455/98,издаден од УВР-Куманово на 
име Љатифи Решат,ул."П.Илиевски"бр.8 б,Куманово. 

Пасош бр.1075081 на име Бекири Рејан, ул."В. Ма-
слеша" бр.10,Куманово. (45352) 

Пасош бр.761956 на име Бекири Ѓулизар,ул."В. 
Маслеша "бр! О,Куманово. (45354) 

Пасош бр.1342530,издаден од УВР - Тетово на име 
Исмаили Исак,с. Камењане,Тетово. (45355) 

Пасош бр. 189901 на име Крстевска Вита, ул. "12 
Кладенци" бр. 7, Битола. (37004) 

Пасош бр.1422773/00,издаден од УВР-Gfeonje на 
име Ибраим Рамадан,ул."Чегевара"бр.63,Скопје.45350 

Пасош бр.1037136/97,издаден од УВР-Скопје на 
име Бурхан Ибраим,ул."Метохиска"бр.45 б,Скопје. 
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Пасош бр.998247,издаден од УВР-Охрид на име 
Нијат Мустафа,ул." Бистрица"бр.45,Охрид. (45363) 

Пасош бр. 0887173/96,издаден од УВР - Свети Ни-
коле на име Тасев Гоце,ул."11 Октомври"бр.84, Свети 
Николе. (45369) 

Пасош бр. 800795/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Бајрами Арзије,с.Ваксинце,Куманово. (45373) 

Пасош бр. 0700025,издаден од УВР - Скопје на име 
Богоевски Владо,ул."К.Рацин" бр.20/18,Скопје.(45386) 

Пасош бр. 123^495/99,издаден од УВР-Скопје на 
име Ирфан Халили, с.Ласкарци,Скопје. (45388) 

Пасош бр. 679018/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Џељаљ Ебиби, с.Радуша, Скопје. (45397) 

Пасош бр.1151041 на име Стоилов Јордан,ул. 
н Илинденскаи бр. 4,Богданци. (45417) 

Чекови од бр. 31292 до 31296, 31299, 1145211, 
1145213, 1145214 и 1145215, од тековна сметка бр. 
И137399,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Грујоска Мира,Скопје. (45390) 

Чекови бр. 4198154 и 4198155, од тековна сметка 
бр.602789,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Сотировска Иковска Ана,Скопје. (45394) 

Работна книшка на име Стојановска Васка,Скопје. 
Работна книшка на име Рамадани Фахри,Скопје. 
Работна книшка на име Јандриоски Холидеј, 

Скопје. (45395) 
Работна книшка на име Василевски Иван,Скопје. 
Работна книшка на име Татјана Адамовска Телов-

ска,Скопје. (45406) 
Работна книшка на име Демерџиев Горги,ул. "Осо-

говска" бр.4,Богданци. (45413) 
Чековна картичка бр. 13903339,издадена од Ко-

мерцијална банка АД Скопје на име Јанева Билјана, 
Скопје. (45387) 

Диплома,издадена од Гимназија "Зеф Љуш Мар-
ку" Скопје на име Ахмети Ајтен,Скопје. (45384) 

Карта,издадена од МВР - Скопје на име Османи 
Шефки, с. Радуша,Скопје. (45411) 

Чекови бр. 3257579, 3257580 и 3257581, од тековна 
сметка бр.9829993,издадени од Комерцијална банка ад 
Скопје на име Аризанковска Јадранка,Скопје. (45335) 

Чекови бр.0024702711 и 0024043650,од тековна 
сметка бр.29456-79,издадени од Стопанска банкаАД 
Скопје на име Аризанковски Перо,Скопје. • (45336) 

Работна книшка на име Тони Никол оски,Скопје 
Работна книшка на име Роберт Алексовски, 

Скопје, (45185) 
Работна книшка на име Ангелов Тасе, ул. "Лисец" 

бр.49,Радовиш. (45186) 
Работна книшка на име Михаилов Александар, с. 

Велуса бр.62,Струмица. (45192) 
Работна книшка на име Хани Валдет,с.Велешта, 

' Струга. (45203) 
Работна книшка на име Коцева Билјана, кеј "8 

Септември ",Радовиш. (45204) 
Работна книшка на име Јајовска Мерима, с. Горно 

Врановци,Велес. (45213) 
Работна книшка на име Тинтоски Тони, с. Кри-

вогаштани,Прилеп. (45217) 
Работна книшка на име Стојменов Војо Делчево. 
Работна книшка на име Мирчевски Милојко,ул. 

"А.Турунџев" бр. 68,Битола. (45320) 
Работна книшка на име Атиџе Мехмеди,ул."11 

Септември" бр. 218,Кичево. (45321) 
Работна книшка на име Филипоски Јадран, с. 

Зубовце, Гостивар. (45324) 
Работна книшка на име Лулзим Таири,с.Форино 

Гостивар. -- (45326) 
Работна книшка на име Станковиќ Марина, 

Скопје. (45329) 
Работна книшка на име Гоце Трајановски,Скопје. 
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Работна книшка на име Сревановски Дарко, 
Скопје. (45332) 

Работна книшка на име Ахмет Рустеми,Скопје. 
Работна книшка на име Александар Николо-

вски,Скопје. (45339) 
Работна книшка на име Таневска Драгица, Скопје. 

(45340) 
Работна книшка на име Ташко Чондов,Скопје45344 
Работна книшка на име Петковски Стојанчо, 

Скопје. (45345) 
Работна книшка на име Петрушевска Лиле, 

Скопје. (45346) 
Чековна картичка бр.269831 и чекови од бр. 

01021023 до 01021030 на име Алексоски Видоја, ул. 
" Н.Тесл а" бр.63,Гостивар. (45319) 

Свидетелство за 4 одделение на име Павлов 
Влатко, с. Оризари,Кочани. (45179) 

Свидетелство на име Стојановска Сања,ул. "П. 
Македонија" бр.23,Куманово. (45182) 

Свидетелство за 8 одделение на име Адекоска 
Уриме,Струга. (45183) 

Свидетелство за 8 одделение на име Васева 
Гордана, с. Подареш,Радовиш. (45184) 

Свидетелство за 5 одделение на име Ванева Р. 
Љубица,Штип, (45188) 

Свидетелства за 3 и 4 на име Наумовски Горанчо, 
ул." И Октомври"бр.230,Штип. (45189) 

Свидетелство на име Имеров Нефаил Џемал, 
с.Д.Јаболчиште,Велес. (45190) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Пе-
ре Тошев" на име Бециров Есад,с.Десово,Прилеп45194 

Свидетелство на име Далибор Стојаноски, 
Тетово. 

Свидетелство на име Пецуровска Емилија,Берово. 
Свидетелство на име Ханиде Саити, с. Руинце, Ку-

маново. (45202) 
Свидетелство на име Ангелова Марија,Штип.452И 
Свидетелство за 8 одделение на име Јорданова 

Елица,ул." Железничка"бр.92, Штип. (45212) 
Свидетелство на име Фазлиоска Ајнура, с. Дворци, 

Македонски Брод. (45219) 
Свидетелство на име Јосева Силвана, ул."Б. 

Ѓорев" бр.104/2-5,Велес. (45312) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованова 

Христина,с.Зрновци, Кочани. (45314) 
Свидетелство за 8 одделение на име Оливера 

Донева, с. Соколарци,Кочани. (45315) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зенделоски 

Менсур,с. Лабуништа,Струга. (45317) 
Возачка дозвола на име Димоска Снежана, 

Македонски Брод. (45218) 
Диплома од средно образование на име Тасев 

Горан ул."И.Алексов"бр.66/20,Радовиш. (45187) 
Диплома на име Лимани Халим,ул"18 Ноември" 

бр. 72,Гостивар. (45325) 
Здравствена легитимација на име Реџепоски Н. 

Зија, с. Алдинци,Крушево. (45220) 
Здраваствена легитимација на име Медиме Сеј-

фули, ул. "Ј.Злат."бр.129,Тетово. (45224) 
Здравствена легитимација на име Арафат Сејфу-

ли, ул.Ј.Златан" бр. 129,Тетово. (45225) 
Здравствена легитимација на име Мирем Сејфули, 

ул. "Ј.Златаноски"бр.129 ,Тетово. (45226) 
Легитимацја на име Невзат Селими,Гостивар.45227 
Легитимација на име Латиф Ферати,Гостивар.45228 
Легитимација на име Суат Халили,Гостивар. 45229 
Легитимација на име Разије Јонузи,Гостивар.45231 
Легитимација на име Хајрије Веј сели,Гостивар. 
Легитимација на име Илбер Касами,Гостивар.45233 
Легитимација на име Тенасиб Асани,Гостивар45234 
Легитимација на име Нагип Халили,Гостивар.45235 
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Легитимација на име Ајрије Камбери,Гостивар. 
Легитимација на име Сузан Селмани,Гостивар. 
Легитимација на име Бедрие Фетаи,Гостивар. 
Легитимација на име Фикрије Јонузи,Гостивар. 
Легитимација на име Бесим Камбери,с. Врановци, 

Гостивар. (45288) 
Легитимација на име Емине Махмуди,Гостивар. 
Книшка на име Бојаџиески Наум,Крушево.(45318) 
Одобрение заосновање на занаетчиски дуќан Уп. 

бр. 14-480 на име Самостоен стаклорезачки дуќан 
Атанас Милевски,Скопје. (45343) 

Лична карта на име Милосавлевиќ Момчило, ^До-
броште,Тетово. (45197) 

Лична карта на име Филипоски Јадран, с. Зубовце, 
Гостивар. (45327) 

Даночна картичка бр.4030992257467,издадена од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име "ДАЦ" доо 
експорт-импорт,Скопје. (45338) 

Чекови од бр3163766 до 3163769,издадени од Ко-
мерцијално инвестициона банка-Куманово на име Пе-
тровски Ѓорѓи ул. "Ф.Божинов "бр.22/25,Куманово. 

Чекови на име Таков Зико,Штип. (45328) 
Избирачка легитимација на име Шериф Демири, с. 

Врањевци, Гостивар. (45230) 
Избирачка легитимација на име Асани Џеврије, с. 

Врановци,Гостивар. (45238) 
Избирачка легитимација на име Севдије Асани, с. 

Врановци, Гостивар. (45239) 
Избирачка легитимација на име Насубе Зулебеари 

с. Врановци,Гостивар. (45240) 
Избирачка легитимација на име Зијафет Амзаји, с. 

Пожаране,Гостивар. (45241) 
Избирачка легитимација на име Хебип Адеми, с. 

Врановци,Гостивар. (45243) 
Избирачка легитимација на име Зулбиде Рамадани 

с. Врапчиште,Гостивар. (45244) 
Избирачка легитимација на име Џемиле Арифи, с. 

Врановци,Гостивар. (45245) 
Избирачка легитимација на име Нимет Абдулаи, с. 

Врановци,Гостивар. (45246) 
Избирачка легитимација на име Вајиде Исмани, с. 

Врановци,Гостивар. (45248) 
Избирачка легитимација на име Ениер Имери, с. 

Врановци,Гостивар. (45249) 
Избирачка легитимација на име Севдије Рамадани, 

с. Врановци,Гостивар. (45250) 
Избирачка легитимација на име Шахе Адеми, с. 

Врановци,Гостивар. (45251) 
Избирачка легитимација на име Кујтим Челеби, с. 

Врановци,Гостивар. (45252) 
Избирачка легитимација на име Магбуле Халили 

с. Врановци,Гостивар. (45253) 
Избирачка легитимација на име Муредие Адеми, с. 

Врановци, Гостивар. (45254) 
Избирачка легитимација на име Шевал Сулејмани, 

с. Врановци,Гостивар. (45255) 
Избирачка легитимација на име Селаи Селмани, с. 

Врановци,Гостивар. (45256) 
Избирачка легитимација на име Асани Шерафедин 

с. Врановци,Гостивар. (45257) 
Избирачка легитимација на име Ислами Ерол, с. 

Врановци, Гостивар. (45258) 
Избирачка легитимација на име Арифи Лавдриме, 

с. Врановци,Гостивар. (45259) 
Избирачка легитимација на име Хуриша Елези, с. 

Врановци, Гостивар. (45260) 
Избирачка легитимација на име Хава Рамадани, с. 

Врановци, Гостивар. (45261) 
Избирачка легитимација на име Јонузи Хетем, с. 

Врановци,Гостивар. (45262) 
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Избирачка легитимација на име Менаф Асани, с. 
Врановци,Гостивар. (45263) 

Избирачка легитимација на име Веби Демири, с. 
Врановци,Гостивар. (45264) 

Избирачка легитимација на име Зул бехар Зид бери 
с. Врановци,Гостивар. (45265) 

Избирачка легитимација на име Ајше Адеми, с. 
Ломница,Гостивар. (45266) 

Избирачка легитимација на име Хамзаи Самет, с. 
Врањевци,Гостивар. (45267) 

Избирачка легитимација на име Рецеп Асани, с. 
Врановци, Гостивар. (45268) 

Избирачка легитимација на име Шабани 
Музаќете, с. Неготино,Гостивар. (45269) 

Избирачка легитимација на име Арифи Шабан, с. 
Врановци,Гостивар. (45270) 

Избирачка легитимација на име Ружди Абдули, с. 
Врановци,Гостивар. (45271) 

Избирачка легитимација на име Кадри Амзаји, с. 
Врановци,Гостивар. (45272) 

Избирачка легитимација на име Шаин Асани, с. 
Врановци,Гостивар. (45273) 

Избирачка легитимација на име Беглије Асани, с. 
Врановци, Гостивар. (45274) 

Избирачка легитимација на име Садат Асани, с. 
Врановци,Гостивар. (45275) 

Избирачка легитимација на име Селвије Миџаити, 
с. Врановци,Гостивар. (45276) 

Избирачка легитимација на име Сеиде Ислами, с. 
Врановци,Гостивар. (45277) 

Избирачка легитимација на име Накије Хамзаи, с. 
Врановци,Гостивар. (45278) 

Избирачка легитимација на име Хасније Имери, с. 
Врановци,Гостивар. (45279) 

Избирачка легитимација на име Аднан Мустафаи, 
с. Врановце,Гостивар. (45280) 

Избирачка легитимација на име Насуф Изети, с. 
Врановце, Гостивар. (45281) 

Избирачка легитимација на име Шинази Ферати, 
Гостивар. (45282) 

Избирачка легитимација на име Мукри Ислами, 
Гостивар. (45284) 

Избирачка легитимација на име Јетмир Арифи, с. 
Врановци,Гостивар. (45285) 

Избирачка легитимација на име Абди Хамзаи, с. 
Врановци,Гостивар. (45286) 

Избирачка легитимација на име Далип Ислами, с. 
Врановци, Гостивар. ^ (45287) 

Избирачка легитимација на име Јонузи Ќазим, с. 
Врановци,Гостивар. (45289) 

Избирачка легитимација на име Али Имери, с. 
Врановци,Гостивар. (45290) 

Избирачка легитимација на име Асије Рамадани, с. 
Врановци, Гостивар. (45291) 

Избирачка легитимација на име Џавит Мустафаи, 
с. Врановци,Гостивар. ; (45292) 

Избирачка легитимација на име Салији Селмани, 
с. Врановци,Гостивар. (45293) 

Избирачка легитимација на име Зубери Зубер, с. 
Врановци,Гостивар. (45295) 

Избирачка легитимација на име Фадил Хамзаи, с. 
Врановци, Гостивар. (45296) 

Избирачка легитимација на име Арбен Елези, с. 
Врановци,Гостивар. (45297) 

Избирачка легитимација на име Хамза Хамзаи, с. 
Врановци,Гостивар. (45298) 

Избирачка легитимацијана име Риза Елези, с. 
Врановци,Гостивар. (45299) 

Избирачка легитимација на име Лулзим Хамзаи, с. 
Врановци, Гостивар. (45300) 
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Избирачка легитимација на име Реџије Елези, с. 
Врановци,Гостивар. (45301) 

Избирачка легитимација на име Хајрије Имери, с. 
Врановци, Гостивар. (45302) 

Избирачка легитимација на име Шерузе Рамадани, 
с. Врановци,Гостивар. (45303) 

Избирачка легитимација на име Реџије Абдули, с. 
Врановци,Гостинар. (45304) 

Избирачка легитимација на име Харун Изети, с. 
Врановци,Гостивар. (45305) 

Избирачка легитимација на име Мурат Махмути, 
с. Врановци, Гостивар. (45306) 

Избирачка легитимација на име Месут Изети, с. 
Врановци,Гостинар. (45307) 

Избирачка легитимација на име Касами Абдул -
сефел, с. Врановци,Гостивар. (45308) 

Избирачка легитимација на име Узеири Дерим, с. 
Врановци, Гостивар. (45309) 

Избирачка легитимација на име Земри Селмани, 
с.Врановци,Гостинар. ^ (45310) 

Избирачка легитимација на име Ќание Зубери, с. 
Врановци, Гостивар. (45311) 

Чекови од бр. 4105357 до 4105361,3571283, 4105354 
и 4105355, од тековна сметка бр. И52240,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевска 
Милка,Скопје. (45156) 

Работна книшка на име Јовчевски Раде, с.Ајва-
товци Скопје. (45091) 

Работна книшка на име Китановски Борче,Скопје. 
Работна книшка на име Кузмановиќ Виолета, 

Скопје. (45135) 
Свидетелство на име Ацева Славица ,ул. "Вардар-

ска " бр.44,Велес. (45096) 
Свидетелство за 4 година на име Јанков Цветанчо 

ул."Кирил и Методи"бр.28,Неготино. (45097) 
Свидетелство за степен на стручна подготовка ,из-

дадено од Економското училиште "Борис Кидрич"-
Скопје на име Николоски Душко,Скопје. (45102) 

Свидетелство за бодделение,издадено од ОУ за 
возрасни" Скопје на име Мустафи Фадил,Скопје. 45119 

Индекс бр. 34640,издаден од Правен Факултет -
Скопје на име Кристијан Симјанов,Скопје. (45155) 

Диплома,издадена од ГМЦ "Чеде Филиповски -Да-
ме" Скопје на име Тасев Гоце,Свети Николе. (45128) 

Даночна картичка бр.4027994112937 на име ПТП 
"Бедата ",Струмица. (45173) 

Избирачка легитимација на име Драгица Нико-
лова, с. Бардовци,Скопје. (45094) 

Престанува со вршење на ѕидарофасадерска деј-
ност на име Бебековски Војслав,Скопје. (45092) 

Престанува со вршење на електомеханичарска деј-
ност за разладни уреди на име Коле Влашки,Скопје. 

Пасош бр. 346741/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Ганији Исмет, с. Романовце,Куманово. (45427) 

Пасош бр. 525700,издаден од УВР - Охрид на име 
Ѓорѓиоски Благој ,ул. "К.Марко" бр. 1,Охрид. (45430) 

Пасош бр. 0478788,издаден од УВР - Скопје на име 
Абида Халидовиќ,ул." К. Асенов" бр.4/24,Скопј е.45432) 

Пасош бр.883464 на име Ѓузелоски Роберт,ул. "Т.Лу-
пески " бр.126,Лескоец,Охрид. (45436) 

Пасош бр.237448 на име Ѓузелоски Атојан,ул. "Т.Лу-
пески " бр. 126, Лескоец, Охрид. (45437) 

Пасош бр.829829 на име Мустафа Синаноски, с. Бо-
рино,Крушево. (45448) 

Пасош бр.1350114/00,издаден од УВР - Гостивар на 
име Вели Јонузи,с.Ќафа,Гостивар. (45449) 

Пасош бр.690032 на име Апостолов Д. Методи, ул. 
" Љупчо Сантов" бр.8,Кочани. (45474) 

Пасош бр.1142124/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Каревски Гоко,ул."Бистра" бр.15,Скопје. (45540) 
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Пасош бр.1278684/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Обочки Данијела ул. Бистра бр. 15,Скопје. (45541) 

Пасош бр.1321495/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Црновршанин Решад, с.Оризари,Велес. (45543) 

Пасош бр. 167284/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Садики Рамиз,с.Ново Село 2,Тетово. (45544) 

Пасош бр.1152478,издаден од УВР-Куманово на име 
Сабри Зенели, с.Опае,Куманово. (45548) 

Пасош бр.1373570/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Маја Митреска, ул."Локов" бр. 3 б,Скопје. (45549) 

Пасош бр.0386897/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Кртов, бул."Амур"бр.6/1-10,Скопје.45550) 

Пасош бр.279307/94,издаден од УВР-Скопје на име 
Кошиновски Тоше, бул."АСНОМ"бр.36/2-12,Скопје. 

Пасош бр. 1366574/00,издаден од УВР - Велес на име 
Тепев Димче ,ул. "Титоградска" бр.ЗО,Велес. (45626) 

Пасош бр.1344229/00,издаден од УВР-Куманово на 
име Хурем Нухији,ул."Б.Паровиќ" бр. 11,Куманово. 

Пасош бр.1029972/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Цветановски Томислав,бул." АВНОЈ"бр.70/40,Скопје. 

Пасош бр. 1293543/99,издаден од УВР-Скопје на име 
Перица Мирчевски,ул."М.Митевски"бр.12/2-18,Скопје 

Пасош бр.839536,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Џафери Селим,е. Танушевци,Скопје. (45668) 

Пасош бр.1316672,издаден од ОВР - Делчево на име 
Зенулова Перихана,Кеј" Брегалница" бр.3-2/8,Делчево 

Пасош бр.1330817/2000,издаден од УВР-Тетово на 
име Идризи Мендуале,с.Челопек,Тетово. (45734) 

Пасош бр.982978/97 на име Сеј фула Јаија,с. Липково, 
Куманово. (45739) 

Пасош бр. 0100319,издаден од УВР - Велес на име 
Трајче Ристов, ул. "Неретва" бр. 1 б,Велес. (45764) 

Пасош бр. 825124/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Камбери Садат,с.Палатица,Тетово. (45765) 

Пасош бр381962 на име Митевски Добривоје,ул. 
" Сремска" бр. 59,Кочани. (45768) 

Пасош бр.228958 на име Јахија Османи,с.Пршовце, 
Тетово. (45817) 

Пасош бр. 210695/95 ,издаден од УВР - Скопје на име 
Маја Мицковска Бајалска, бул. "АСНОМ"бр.36/1-6, 
Скопје. (45819) 

Пасош бр.1123184,издаден од УВР-Скопје на име 
Стевковска Анастасиј а,Скопје. (45875) 

Пасош бр. 1347247,издаден од УВР - Скопје на име 
Јовановска Мира,Скопје. (45876) 

Пасош бр.126369,издаден од УВР - Скопје на име Че-
репналковска Роксанда,Скопје. (45877) 

Пасош бр.1177415,издаден од УВР-Куманово на име 
Петрушевски Виктор,Куманово. (45879) 

Пасош бр. 326548,издаден од УВР - Скопје на име 
Марковиќ Елизабета,ул."Народни херои" бр.23/33-11, 
Скопје. (45887) 

Пасош бр.742372,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Рамис Нуиши,с.Крушопек,Скопје. (45890) 

Пасош бр.1049036,издаден од ГУВР - Скопје на име 
,Димитров Димитар, ул."Вич"бр.2/1/20,Скопје. (45891) 

Пасош бр.1049037, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Димитрова Ница, ул."Вич"бр.2/1/20,Скопје, (45895) 

Пасош бр. 1047768/97, издаден од УВР - Тетово на 
име Кадрија Харис, с. Речица, Тетово. (46098) 

Чекови бр.3155684 и 3155685, од тековна сметка 
бр.01464607,издадени од КИБ - Куманово на име Кос-
тиќ Лидија, ул."Н.Револуција"бр.115,Куманово. 45816 

Чекови од бр.5056842 до 5056852, од тековна сметка 
бр. 24347,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Златановски Томислав,Скопје. (45870) 

Чекови од бр.0160000120301 до 0160000120313, од 
тековна сметка бр.02771596,издадени од Комерцијална 
банка а.д. -Скопје на име Ципрова Здравка,Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Чекови бр. 3181272 и 3181273, од тековна сметка 
бр.06575521,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Секуловска Каљопи,Скопје. 

Работна книшка на име Тодоровски Оливер,Скопје. 
Работна книшка на име Бојаџиски Антонио,Скопје. 
Работна книшка на име Јасенка Илиева Митиќ, 

Скопје. (45754) 
Работна книшка на име Моневска Надежда ,Скопје. 
Работна книшка на име Јакимовски Игор,Куманово. 
Работна книшка на име Пешевска Катерина, ул. 

"Перо Чичо" бр.З,Куманово. (45787) 
Работна книшка на име Суат Суљемани, с. Отља, 

Куманово. (45788) 
Работна книшка на име Радески Влатко,Охрид.45790 
Работна книшка на име Зарфие Алиова, ул."Шаин 

Маало" бр.10,Радивуш. (45797) 
Работна книшка на име Алексоски Слободан, 

Тетово. (45809) 
Работна книшка на име Геровски Златко,Скопје. 
Воена книшка на име Рамадановски Беадин,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на име Николова Су-

зана, с. Зрновци,Кочани. (45769) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јаготка Сто-

именова, с. Зрновци,Кочани. (45771) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ангелова Магда 

с. Зрновци,Кочани. (45772) 
Свидетелство на име Кенан Ајфази, с. Опае,Кума-

ново. (45773) 
Свидетелство од 5 одделение на име Јашари Назиф, 

с. Моране, Скопје. (45779) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пешова Ве-

селка, с. Видовиште,Кочани. (45780) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојанов Бран-

ко, с. Мојанци,Кочани. (45781) 
Свидетелство на име Сафет Исени, с. Слупчане,Ку-

маново. (45784) 
Свидетелство за 4 одделение на име Ајровиќ Изу-

дин, Прилеп. (45803) 
Свидетелство за 4 одделение на име Ајровиќ 

ЗарифаДГрилеп. (45804) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ајровиќ Јас-

мина,Прилеп. (45805) 
Свидетелство за 4 одделение на име Шаќировиќ 

Миле,Прилеп. (45806) 
Свидетелство на име Папучкоска Верица, ^Криво-

гаштани,Прилеп. (45807) 
Свидетелство на име Аслани јетула, с. Групчин,Те-

тово. (45814) 
Свидетелство на име Јетон Надире,с.Чајле,Гостивар. 
Диплома на име Атанасовска Новакова Таска,ул. 

"М. Тито" бр.82,Велес. (45798) 
Книшка на име Шабани Арсим,с.Зајас,Кичево.45776 
Здравствена легитимација на име Николовска Ли-

дија,ул. "Ж.Ј.Шпанац" бр.60,Битола. (45799) 
Здравствена легитимација на име Медиха Меме-

довска,ул.и Срем" бр.19, Битола. (45800) 
Здравствена легитимација на име Бајрамоски Амет, 

с. Житоше,Крушево. (45808) 
Даночна картичка на име Горгиоска Калја,Прилеп. 
Даночна картичка бр. 4030998343969,издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име "Реад Шпед ",Скопје. 
Чекови бр.5394252,5394253 и 5394254,од тековна 

сметка бр.2013742,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Данаиловска Богдана,Скопје.45414) 

Чекови бр. 5067679 и 5067680, од тековна сметка бр. 
13174880,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николоски Милчо,Скопје. (45415) 

Чекови бр. 24684201, 24719375, 24719376 и 24719377, 
од тековна сметка бр. 911735,издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Далиловски Лазар,Скопје. 

Чекови од бр. 3211194 до 3211197, од тековна сметка 
бр.457725,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Стојановска Родна,Скопје. (45423) 

Чекови од бр. 5354931 до 5354934, од тековна сметка 
бр. 6927172, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Угриноска Веселинка,Скопје. (45547) 

Работна книшка на име Незир Касуми ,с. С.Коњари, 
Скопје. (45421) 

Работна книшка на име Петрова Марика,ул."Тоше 
Саздов" бр.20,Велес. (45434) 

Работна книшка на име Димов Јанко Сашо,ул."Пано 
Кал аџиски" бр.14,Неготино. (45435) 

Работна книшка на име Бохри Дашмир,Струга.45438 
Работна книшка на име Ајри Мемет,с.Идризово, 

Скопје. ' (45452) 
Работна книшка на име Зоран Димитриески,Тетово. 
Работна книшка на име Билали Феријах,Тетово. 
Работна книшка на име Петревска Мај а,Скопје.45471 
Работна книшка на име Крстова Благица,ул."Шукри 

Шаин" бр.14,Кочани. (45483) 
Работна книшка на име Нашевски Трајко,ул."Б. 

Илиевски-Гуне" -16/1/3 ,Куманово. (45486) 
Работна книшка на име Лрстиќ Софа,с.Д.Коњаре, 

Куманово. (45488) 
Работна книшка на име Ташковска Оливера, с. Тр-

пејца,Охрид. (45491) 
Работна книшка на име Бојчевски Петре, ул."Б. 

Миладинови" бр.314,Тетово. (45517) 
Работна книшка на име Ќефер Туфаи,с.Трново,Гос-

тивар. (45537) 
Работна книшка на име Џемајлов Фаик, с. Кондово, 

Скопје. (45538) 
Работна книшка на име Илиевски Жарко,Скопје. 
Работна книшка на име Борче Секуловски, с. Горно 

Лисиче,Скопје. (45669) 
Воена книшка на име Апостолски Драги,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на име Петрова Ма-

рика, ул."Тоше Саздов"бр.20,Велес. (45440) 
, Свидетелство на име Вељанов Методи, ул."Не-
ретва "бр.39,Велес. ) (45441) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ристески Живко 
с. Дебреште ,Прилеп. (45446) 

Свидетелство на име Јакупи Насер,с.Бузалково,Ве-
лес. (45473) 

Свидетелство за 4 година алатничара на име Гор-
гиев Станчо,с. Пол аки,Коч ани. (45479) 

Свидетелство на име Селим Абази,Тетово. (45523) 
Свидетелство на име Мустафаи Тасим,с.Челопек,Те-

тово. (45526) 
Свидетелство на име Илјази Игбал е,с.Че л опек,Те-

тово. (45529) 
Свидетелство на име Лутфије Бахтјари,с.Челопек, 

Тетово. (45532) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ 

"Иднина"-Скопје на име Ајрис Мемет,Скопје. (45534) 
Диплома бр.365,издадена од Машински факултет -

Скопје на име Филовски Стојан,с.Миравци,Гевгелија. 
Диплома на име Махмуди Бурим,с.Калишта,Струга. 
Диплома на име Фиданоски Горѓе,с.Велебрдо,Гос-

тивар. (45508) 
Здравствена легитимација на име Ружица Митева, с. 

Трипатанци ,Пробиштип. (45439) 
Здравствена легитимација на име Котевска Зора, ул. 

"Д.Х.Димов"бр.И,Битола. (45443) 
Здравствена легитимација на име Кулески Горанчо, 

ул." Архимедова" бр.52,Прилеп. (45445) 
Здравствена легитимација на име Алиоска Зурије, с. 

Алданци, Крушево. (45447) 
Книшка на име Јосифов Венцо,Штип. (45503) 
Здравствена легитимација на име Јанковска Коста-

динка, Крушево. (45513) 
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Здравствена легитимација на име Фаик Рушити, Те-
тово. (45521) 

Даночна картичка бр.4027998123011 на име ДООЕЛ 
"Лион И лија ",Струмица. (45433) 

Даночна картичка бр.4027993109355 на име "Интер 
Еврогенекс" ДООЕЛ, с.Ново Село,Струмица. (45472) 

Даночна картичка бр. 4030993132269,издаден од У-
права за приходи Скопје на име "Миртон",Скопје. 

Чекови на име Ратка Симјаноска,с.Брвеница,Тетово. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-19/583 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
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. Леб, бурек, крофни, еклери, пирошки, банич-
ка млечна кифла и штрудла за гарнизон Скопје. 

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. 

И. 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 за вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. -4 ,.Л,' 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1, Документацијата за Ограничениот повик да ед 

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 можело да се идентификува понуду-
вачот. 

2. Документацијата да се достави на адреса: Мини-
стерство за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архива 
во Министерството за одбрана најдоцна до 26. 12. 2000 
година или на денот на јавното отворање. 

^ Ј а в н о т о отворање на документацијата ќе се из-
врши на ден 27.12. 2000 година, со "почеток во 10,00 ча-

сот, во просториите на Министерството за одбрана на 
Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скоп-
је. 

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-
гледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/282-384. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и член 17 став 2 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство-
то за финансии на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/00 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОН О-ТЕХ-
НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИДЕЕН, ГЛАВЕН И 
ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТОТ - "БАНКА 

ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА" (ЈУГОБАНКА) 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за финансии на Република Македо-

нија, со адреса на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно и странско правно и физичко лице кое е 
регистрирано за вршење на дејностите за проектира-
ње и инженеринг. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Изготвување на инвестиционо-техничка докумен-

тација - Идеен, Главен и Изведбен проект за објектот 
- "Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југо-
банка"), согласно Проектиата програма. 

Предметот на набавката е неделив. 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- назив на понудувачот; 
- вкупна цена за изработка на идејниот, главниот и 

изведбениот проект (со засметан данок на додадена 
вредност и други давачки) искажана во денари; 

- рок на изработка на инвестиционо-техничката 
документација искажан во календарски денови смета-

л о 1 од денот на склучувањето на договорот, одделно за 
' г'ЌдејШ10т, Главниот и Изведбениот проект; 

- начин на плаќање (одложено или авансно плаќа-
ње," при што согласно ед член 59 став 3 од Законот за 
јавните набавки авансот не може да биде поголем од 
30% од вредноста на договорот); 

- и рок на плаќање. 
Понудата и придружната документација треба да 

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

те податоци, односно понудите во кои изнесените под-
атоци не се искажани на начин како што е погоре 
предвидено, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат 
исклучени од понатамошната постапка, односно нема 
да бидат евалуирани (оценети). 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата 
- извод од судската регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

, промет согласно со Правилникот за содржината на 
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• 

документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и 55/98); 

- документот за бонитет на странското правно или 
физичко лице треба да биде доставен согласно со член 
22, став 3 од Законот за јавните набавки; 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација; 

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да ре достават во рригинаден 
примерок или како копија заверена од нотар, со ис-
клучок на изводот од судската регистрација на дејнос-
та кој може да се достап како копија и да се достават 
на македонски јазик. 

5.2. Документи со кои понудувачот согласно со 
член 23, став 1 од Законот за јавните набавки ја дока-т 
жува техничката способност, а кои треба да бидат 
приложени во ковертот кој ја носи ознаката "доку-
ментација" 

- референтна листа ца проектирани и изведени ад-
министративни објекти со приложени проекти и фо-
тографии; 

- кадровска структура со список на назначени про-
ектант по одделни фази (име и презиме, степен на 
стручна подготовка, доказ за нивната стручност за из-
вршување на работи предмет на оваа набавка, дипло-
ми, сертификати и сл.), 

- изјава од стручните лица за учество во изработ-
ката на инвестиционо-техничка документација 

Списоците треба да бидат заверени и потпишани 
од одговорното лице. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 35 поени; 
- досегашно искуство на понудувачот 

и кадровска структура 35 поени; 
- рок на изработка 20 поени*ч 
- начин и рок на плаќање 10 поени. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 
(петнаесет) дена од денот ца објавувањето на отворе-
ниот повик (вкучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да би-
дат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавните набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заве-
рен и потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

Понудите кон кои не е приложена бараната прид-
ружна документација (наведена во точките 4 и 5 од ог-
ласот) ќе се сметаат за некомплетни и нема да се раз-
гледуваат. 

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јав-
ните набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса улица "Даме Груев" број 14 или да се предадат 
во архивата на Министерството за финансии на РМ 
(најдоциа до 15 часот секој работен ден) иди на лице 
место да се предадат на Комисијата за јавни набавки 
најдоцна до денот и часот на јавното отворање, 

Тендерската документација понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнуваат од денот на објавувањето на от-
ворениот повик бр. 7/00, секој работен ден од 8,00 до 
15,00 часот во Министерството за финансии во Скоп-

је, на III кат во канцеларија бр 11, со уплата на надо-
месток во износ од 3 000,00 денари. 

Понудувачите можат да извршат увид на објектот 
по претходен договор со набавувачот. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
29Д2.2000 година, во 11,00 часот во просториите на 
Министерството за финансии, ул. "Даме Груев", бр. 
14, Скопје, И 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 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 106-431 и 106431. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и член 17 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за'фи-
нансии на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/00 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ГЛАВЕН 
ОРГАНИЗАТОР4ШЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗВЕДБА НА 
ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖЦО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБО-
ТИ НА ОБЈЕКТОТ - "БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА" (ЈУГОБАНКА) 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за финансии на Република Македо-

нија, со адреса на ул, "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно и странско правно и физичко лице кое е 
регистрирано за вршење на дејностите за проектира-
ње и инженеринг. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Извршување на работите на главен организатор-

инженеринг за изведба на градежни и градежно-
занатечиски работи на објектот - "Банка за 
надворешна трговија" (поранешна "Југобанка"). 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
т назив на понудувачот; 
- вкупна цена за извршување на работите на 

главен организатор-инженеринг за изведба на 
градежни и градежно-занаетчиски работи на објектот 
"Банка за надворешна трговија", поранешна "Југо-
банка" (со засметан данок на додадена вредност и 
други давачки) искажана во денари; 

- ггоограма за организација и план за извршување 
на работите главен организатор-инженеринг (работи 
кои понудувачот ќе ги врши во име и за сметка на 
инвеститорот-набавувачот); 

- организациона поставеност на тимот кои ќе ги 
води и реализира работите на Главен организатор-ин-
женеринг за изведба на градежни и градежно-занает-
чискн работи на објектот - " Банка за надворешна тр-
говија" (поранешна "Југобанка") со име и презиме и 
степен на стручна подготовка на членовите на тимот; 

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите 
на тимот дека нема да учествуваат во изготвувањето 
на инвестиционо-техничка документација, односно во 
изработката на Идејниот, Главниот и Изведбениот 
проект за објектот - "Банка за надворешна трговија" 
(поранешна " Југобанка"); 

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите 
на тимот дека нема да учествува во изведбените рабо-
ти на објектот - "Банка за надворешна трговија" (по-
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ранешна "Југобанка") ниту како изведувачи, ниту ка-
ко подизведувачи; 

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите 
на тимот дека нема да учествува во својство на инвес-
титорски надзор над работите извршени на објектот -
"Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југо-
банка"); 

- изјава потпишана од прнудувачот и од членовите 
на тимот дека ќе ги застапуваат интересите на инвес-
титорот, односно дека ќе работат во име и за сметка 
на инвеститорот и дека ќе одговараат за штетите кои 
би настанале доколку: доверените работи ги извршу-
ваат несовесно, непрофесионално и нечесно; доколку 
стапат во преговори со изведувачот на работите на 
штета на инвеститорот, доколку не ги спроведуваат 
техничките и други прописи и стандарди за градба и 
проектирање како и за секое друго отстапување од до-
говорените работи, а на штета на инвеститорот. 

- начин на плаќање (одложено или авансно плаќа-
ње, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за 
јавните набавки авансот не може да биде поголем од 
30% од вредноста на договорот); и 

- рок на плаќање. 
Понудата и придружната документација треба да 

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

те податоци, односно понудите во кои изнесените под? 
атоци не се искажани на начин како што е погоре 
предвидено, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат 
исклучени од понатамошната постапка, односно нема 
да бидат евалуирани (оценети). 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата 
- извод од судската регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет согласно со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и 55/98); 

- документот за бонитет на странското правно или 
физичко лице треба да биде доставен согласно со член 
22, став 3 од Законот за јавните набавки; 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвиг 
дација; 

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност^забрана на вршење на. 
дејност. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да се достават во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со ис-
клучок на изводот од судската регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија и да се достават 
на македонски јазик. 

5.2. Документи со кои понудувачот согласно со 
член 23, став 1 од Законот забавните набавки ја дока-
жува техничката способност, а кои треба да бидат 
приложени во ковертот кој ја носи ознаката "доку-
ментација" 

- референтна листа на извршени работи, што се 
предмет на оваа набавка заверена и потпишана од 
одговорното лице. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 поени; 
- квалитет (програма за организација и 
план за извршување на работите главен 
организатор инженеринг, односно работи 
кои понудувачот ќе ги врши во име и 
за сметка на инвеститорот-набавувачот 40 поени; 

- начин и рок на плаќање 10 поени; 
- кадровска способност и досегашно 
искуство на понудувачот 10 поени. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 
(петнаесет) дена од денот на објавувањето на отворе-
ниот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да би-
дат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавните набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заве-
рен и потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

Понудите кон кои не е приложена бараната прид-
ружна документација (наведена во точките 4 и 5 од ог-
ласот) ќе се сметаат за некомплетни и нема да се раз-
гледуваат. 

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јав-
ните набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса улица "Даме Груев" број 14 или да се предадат 
во архивата на Министерството за финансии на РМ 
(најдоцна до 15 часот секој работен ден) или на лице 
место да се предадат на Комисијата за јавни набавки 
најдоцна до денот и часот на јавното отворање. 

Тендерската документација понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнуваат од денот на објавувањето на от-
ворениот повик бр. 8/00, секој работен ден од 15,00 до 
15,00 часот во Министерството за финансии во Скоп-
је, на III кат во канцеларија бр. 11, со уплата на надо-
месток во износ од 3.000,00 денари. 

Понудувачите можат да извршат увид на објектот 
по претходен договор со набавувачот. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
29.12.2000 година, во 09,30 часот во просториите на 
Министерството за финансии, ул. "Даме Груев", бр, 
14, Скопје, II кат-сала за состаноци. 

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

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 106-431 и 106-131. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за труд и со-
цијална политика, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11-2-1186/1 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за труд и социјална 

политика, бул. "Кочо Рацин" бр. 14 блок IX - Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: Избор на најповолен по-

нудувач за набавка на пакет-опрема за новороденчи-
ња со содржина дадена во спецификацијата. 

1.3. Производите треба да бидат изработени од вид 
на материјал, димензии и квалитет според специфика-
цијата која може да се подигне на адреса назначена во 
точка 1.1. 

1.4. Понудата треба да се однесува на целата содр-
жина на пакет-опремата. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
а) Име, адреса и седиште на понудувачот; 
б)Понудата треба да ја содржи цената на целата 

содржина на пакет-опремата со пресметана царина и 
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данок како и транспортни трошоци и вкупната цена 
на целата набавка; 

в) Начин на плаќање; 
г) Рок на испорака. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
3.1. Предмет на набавка се 12.500 пакети годишно 

со динамика на месечна испорака франко одделенија 
на Министерството за труд и социјална политика, што 
ќе биде прецизирано во спецификацијата. Со понуда-
та понудувачите задолжително треба да Достават еден 
примерок од спакувана пакет-опрема запечатена во 
кутија со назначена адреса. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Цена на чинење 40 бода; 
4.2. Квалитет 30 бода; 
4.3. Рок на испорака 10 бода; 
4.4. Начин на плаќање 10 бода; 
4.5. Естетски и функционални 

карактеристики 10 бода. 
Бројот на поените ќе се дели според квалитетот 

сразмерно на бројот на понудите при што наведените 
поени се максимални за освоеното прво место по секој 
критериум. 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружната документација која понудувачот, 

во согласност со член 22, 23, 24, 29 и 55 од Законот за 
јавните набавки, задолжително треба да ја приложи. 

5.2. Извод од судската регистрација на дејноста 
(копие заверено од нотар). 

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

5.4. Банкарска гаранција во висина не помала од 
5% од вкупната вредност на набавката. 

5.5. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од суд во оригинал или копи-
ја заверена од нотар. 

5.6. Потврда дека нема мерка за забрана за врше-
ње на дејноста од суд. 

5.7. Писмено овластување за учество на јавниот 
повик. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Рок на доставување на понудите е до денот и 
часот на отворање на понудата.. 

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јав-
ните набавки преку пошта или архивата на набавува-
чот. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за труд и соци^ 
јадна политика - сектор за население, популациона по-
литика и општествена заштита за децата, бул. "Кочо 
Рацин" бр. 14 блок IX - Скопје. 

6.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и нема Да бидат изработени според бара-
њето за прибирање на понуди, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

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

6.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
11.01.2001 година во 12 часот во просториите на Ми-
нистерството за труд и социјална политика, бул. "Ко-
чо Рацин" бр. 14 блок IX - Скопје. 

6.7. Дополнителни појаснувања можат да се доби-
јат на телефон 114-190 или 114-460. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-3/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ЗА НАБАВКА НА ДЕБЕЛИ ЛИМОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-3/2001 е 

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

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на дебели лимови според следната специ-
фикација: -

Квалитет б (мм) Количина 
(кгр.) 

1-, Ч 0361 20 50.000 
2. , Ч0З61 50 180.000 
3,, Ч 0361 60 240.000 
4. Ч0З61 ,80 4170.000 

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

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

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката 
да ја подели на повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на лимовите дадени во спецификацијата. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

по тон и вкупните цени за секоја позиција, како и 
вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54 став З од Законот за јавните набавки 
-ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК 
Битола, изразена во УСА$. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан. 

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

,2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет и решение за регистрација на ДДВ, 
кој ги издава институцијата за платен промет, а стран-
ските понудувачи спрема став З од член 22 од Законот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот: 

- список на главни испораки на лимовите (дадени 
во спецификацијата), во последните три години со да-
туми, количини и примачи. 

Документацијата треба да биде оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
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33. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

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

- цена на чинење. 50 Поени; 
- начин на плаќање 30 поени; 
- рок на испорака.... 20 Поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

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

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

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна До 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса- ЈП Електростопанство на Ма-
кедонија, Комисија за јавни набавки, ул. "И Октом-
ври" бр. 9,1000 Скопје. 

5 5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09. 
01. 2001 година, во 11, 00 часот, во просториите на ЈП 
Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала 
за состаноци, 3 кат, на ул. "И Октомври" бр. 9, Скопје 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок како и оние кои не се изработени според 
барањата во Отворениот повик, како И оние кој ја Не-
маат целокупната документација која се бара во От-
ворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-9/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ, СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр* 01-9/2001 е 

ЈП иEлeктpоcтoпaнcтвo на Македонија , со седиште 
на ул. "И Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на огноотпорни материјали за потреби-
те на РЕК Битола, во се според тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Окто-
мври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1 
секој работен ден од 8.00 До 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 Ј. П. "Е.С.М." Скопје (дано-
чен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

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

1.5* Набавувачот to задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ја потполни во целост 

Табелата која се доставува како тендер документаци-
јата со единечни цени и фиксна вкупна цена на пону-
дената набавка на паритет ДЦП РЕК Битола, изразе-
на во дем. со посебно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата Треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македо-
нија и Со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратна документација од стра-

нските понудувачи треба да бидат преведени на маке-
донски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фина-

нсиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

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

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки Во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 

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

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

3.5. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испорака) и не постари од 6 месеци. 

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

4.1. Цена 70 поени; 
4.2. Начин на плаќање 30 поени; 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

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

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.01.2001 година, во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-10/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

МИНЕРАЛНА ВОЛНА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-10/2001 е 

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

1.2. Предметот на набавката е: минерална волна на 
меркур плетиво и густина 100 кгр./1м3 за РЕК Битола, 
и т о а : ^ ^ ^ 

Вкупна 
количина 

1 испорака 
до 1.4.2001 

2 испорака 
до 1.6.2001 

3 испорака 
до 1.7.2001 

Волна минерална 
б=50мм 800 м2 300 м2 300 м2 ' 200 м2 

Волна минерална 
б=80мм 2000 м2 1000 м2 500 м2 500 м2 

Волна минерална 
б=100мм 5000 м2 2700 м2 1200 м2 1100 м2 

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

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

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на стоката. ' г:1' 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција Јо'Д обемот на-набав-
ката, како и фиксна вкупна цена--на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство) на па-
рититет (нагласен во понудата) ДДН РЕК Битола, из-
разена во ДЕМ. со посебно искажан ДДВ. 

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

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

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката кој е наведен во повикот. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратна документација од стра-

нските понудувачи освен техничката треба, да. бидат 
преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

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

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 

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

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

3.5. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испораки) и не постари од 6 месеци. 

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

4.1. Цена 70 поени; 
4.2. Начин на плаќање 30 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

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

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.01.2001 година, во 13 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара^ 
њата на Отворениот повик, како. и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-11/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЗАШИЕНИ ПРСТЕНИ И ПЛЕТЕНИНИ ЗА ВЕНТИЛ, 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01гН/2Ш^е 

ЈП "ЕдеќтростоѓгаќсЉо^М''Македонија", со седиште 
на ул. "И Октомври" бр. 9, Скопје. 
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1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на заптивни прстени и плетеници за вен-
тили за потребите на РЕК Битола - Термоелектрана, 
во се според тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат соба бр. 3 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (дано-
чен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. Понудува-
чот треба да презентира доказ за извршена уплата при 
подигање на тендер документацијата. 

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

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

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде единечните цени 

и фиксна вкупна цена на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ со посебно 
искажан ДДВ. 

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

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристиќи на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за-фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските пону-
дувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните 
набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, сргласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки. 

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 

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

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

3.5. Понудувачот да достави решение за регистра-
ција, согласно Законот за ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испораки) и не постари од 6 месеци. 

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

4.1. Квалитет 30 поени; 
4.2. Цена 30 поени; 
4.3. Начин на плаќање 15 поени; 
4.4. Рок на испорака 25 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

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

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.01.2001 година, во 10 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-12/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЗАПТИВНИ ПЛЕТЕНИЦА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-12/2000 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на заптивни плетеници за потребите на 
РЕК Битола - Термоелектрана, во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат соба бр. 3, 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (дано-
чен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. Т1онудува-
чот треба да презентира доказ за извршена уплата при 
подигање на тендер документацијата. 

1 .3 . ПОВИКОТ е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
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1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде единечните цени 

и фиксна вкупна цена на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ со посебно 
искажан ДДВ. 

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

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските пону-
дувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните 
набавки. 

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

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 

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

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

3.5. Понудувачот да достави решение за регистра-
ција, согласно Законот за ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испораки) и не постари од 6 месеци. 

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

4.1. Квалитет...., 30 поени; 
4.2. Цена 30 поени; 
4.3. Начин на плаќање 15 поени; 
4.4. Рок на испорака 25 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

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

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.01.2001 година, во 13 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-13/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ЛЕЖИШТА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-13/2001 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на лежишта за потребите на РЕК Бито-
ла-Термоелектрана, во се според тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "И Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 3 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 Ј. П. "Е.С.М." Скопје (дано-
чен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

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

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба дато содржи името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба Да ги даде единечните цени 

и фиксна вкупна цена на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ. со посебно 
искажан ДДВ. 

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

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
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ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите со пропратна документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските пону-
дувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните 
набавки. 

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

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите 
наведени во член 24 од Законот за јавните набавки. 

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

3.5. Понудувачот да достави решение за регистра-
ција, согласно Законот за ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испораки) и не постари од 6 месеци. 

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

4.1. Квалитет 35 поени; 
4.2. Цена 30 поени; 
4.3. Начин на плаќање 15 поени; 
4.4. Рок на испорака 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

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

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
12.01.2001 година, во 10 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 

подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 
02-5823/1 од 05.12.2000 година, Комисијата за јавни на-
бавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 5/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик бр. 5/2000 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите за прибирање на понуди за утврдува-
ње на ценовник и можни носители на набавка за вр-
шење на следните услуги: 

1.1. Тековно и инвестиционо одржување на станбе-
ниот и деловниот простор со кој стопанисува Јавното 
претпријатие; 

1.2. Обврски во гарантен рок за сметка на изведу-
вачот. 

- 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 врши без присуство 
на понудувачите. 

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

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија има потреба од утврдување 
на подобност на понудувачите (претквалификација), 
преку документација, кои би биле повикани да доста-
ват понуди за утврдување ценовник за вршење услуги 
од точка 1.1. и точка 1.2. од општите одредби. 

- 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; 

- список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-инсталатерски работи; 

- договор за заеднички настап или список на подиз-
ведувачи; 

- референци; 
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- список на стручен кадар; 
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ од надлежен орган, во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вр-
шење дејност; 

- документ за регистрација; 
- изјава за избор на Подрачна единица (или под-

рачни единици), од точка 2.1. до точка 2.14. за извршу-
вање на работите предмет на ценовникот. 

2.1. ПЕ-Скопје; 2.8. ПЕ-Прилеп; 
2.2. ПЕ-Куманово; 2.9. ПЕ-Велес; 
2.3. ПЕ-Тетово; 2.10. ПЕ-Гевгелија; 
2.4. ПЕ-Кичево; 2.11. ПЕ-Струмица; 
2.5. ПЕ-Струга; 2.12. ПЕ-Штип; 
2.6. ПЕ-Охрид; 2.13. ПЕ-Кочани; 
2.7. ПЕ-Битола; 2.14. ПЕ-Кавадарци. 

Изјава за избор на видови на работи (од содржина-
та на ценовникот) што ќе ги изведува понудувачот, со 
изборот за подобен понудувач. 

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

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

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката ("не отворај"), како и бројот на 
јавниот повик. 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, адреса ул. 
"Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за 
јавни набавки, препорачано по пошта или со предава-
ње во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 15 (петнаесет), дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" и во едно друго гласило. 

- Увид во тендерската документација е можен се-
кој работен ден во просторните на ЈП ССДП на Ре-
публика Македонија на ул. "Орце Николов" бр. 138, 
барака 3, соба бр. 313, телефон 136-183/33. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 96/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

"Водњанска" бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на средства за хигиена. 

1.3. Спецификацијата со количества и видови на 
материјалите што се предмет на набавка додадени се 
во тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подиг-
не во архивата при Клиничкиот Центар. 

1.5. Постапката околу набавката се спроведува 
согласно со одредбите на Законот за јавните набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име и адреса на понудувачот, 
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со 

сите давачки, ф-ко корисник, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, исклучиво според динамика ут-

врдена од страна на нарачателот, 
- производител, 
- сертификат за квалитет, 
- квалитетот да одговара на Правилникот за здрав-

ствена исправност на предметите за широка употреба 
и стандарди на МКС, 

- список на слични испораки во претходен период, 
- рок на важност на понудата, 
- можност за поделба на набавката. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- решение за вршење на дејност, 
- доказ за финансиска способност (документ за бони-

тет) издаден од носителот на платниот промет-оригинал 
или заверена копија од страна на нотар, согласно член 22 
од Законот за јавните набавки и Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98 и 55/98), 

- доказ, извод од судска евиденција дека не е во стечај 
и дека со правосилна пресуда це е изречена мерка за без-
бедност - забрана на вршење на дејност, 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинал или во копија заверена од страна на нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

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

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пош-
та, во архивата на Клиничкиот. Центар или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоциа до 11.01.2001 
година, во 11,00 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- цена - 40 бода, 
- квалитет - 20 бода, 
- рок на испорака - 20 бода, 
- начин на плаќање - 20 бода. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

11.01.2001 година. 
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6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 11. 
01.2001 година во 11,00 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

Понудите што ќе бидат добавени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат израбо-
тени според тендерската документација, условите од 
овој повик и Законот за јавните набавки, нема да би-
дат разгледани. 

Информации на телефон 147-639 и 147-773. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 74 од Законот за сметко-
водство ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува 
и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2000 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во ное-
мври 2000 година во однос на октомври 2000 година е 
0.020. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0.080, 

3. Коефициентот на порастот на Цените на произ-
водителите на индустриски производи вo ноември 
2000 година во однос на истиот месец оД претходната 
година Изнесува 0.093. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на жи-
вотните трошоци во Република Македонија во перио-
дот од прчетокот на годината до крајот на ноември 
2000 година во однос на просекот на животните тро-
шоци во Република Македонија во 1999 година е 0.055. 

Бр. 22-105/13 Директор, 
12 декември 2000 година Светлана Антоновска, с.р. 

Скопје 
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