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445. 
Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот- за 

пригодни ковани пари („Службен весник на РМ“ бр. 11/ 
95) и член 46, став 3 од Законот за-Владата на Репу 
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.03.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАШ! 

ПАРИ 
1. Пригодни ковани пари од злато (во натамошниот 

текст: златник) се изработуваат по повод 50 годишни-
ната од основањето на Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј“ во Скопје и 1115 годишнината од Клименто-
вата школа. 

2. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со финост 
на златото од 916 промили (22 карати), со тежина од 7 
грама и со пречник 23 мм. 

3. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со кружен 
облик и рамен раб и со следниве основни белези: 

а) на предната страна на златникот е ликот на бра-
ќата Свети Кирил и Методиј, односно логотип на Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје; 

б) на опачината на златникот е назначена годината 
на основањето- односно одбележувањето на јубилејот 
(1949-1999). 

4. Емисијата на златникот од точка 1 на оваа одлука 
е до 2000 парчиња. 

5. За изработка на златникот од точка 1 на оваа 
одлука се користи монетарното злато од резервите на 
Република Македонија. 

6. За спроведување на оваа одлука се овластува На-
родната банка на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 23-1227/1 Претседател на Владата 
9 март 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
446. 

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 
земјишта и згради („Службен весник на Социјали-
етичка Република Македонија“ бр. 10/79 и 38/91) 
член 5 став 3 и член 30 од Законот за јавните претприја-
тија ('„Службен весник на Република Македонија бр. 38/ 
96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
18.02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА САНАЦИЈА НА КОМПЛЕКС СТУДЕНТСКИ 

БАРАКИ „СТИВ НАУМОВ“ - СКОПЈЕ 

Член 1 
Се врши санација на 28 студентски бараки „Стив 

Наумов“ во населба „Автокоманда“ - Скопје, според 
Предмер и пресметка бр. 03-397/1 од 15.02.1999 година, 

Член 2 
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанису-

вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија да ја организира санацијата на бараките од член 
1 на оваа одлука. 

Член 3 
Вредноста на чинењето на санацијата ќе се утврди со 

спроведување на постапка за јавни набавки, согласно 
законот. 

Член 4 
Средствата за санација од член 3 од оваа одлука и 

средствата за надомест на трошоците на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија во висина од 6% од ко-
нечно утврдената вредност, се обезбедуваат на след-
ниот начин: 

-1/3 од потребните средства ќе се обезбедат од сред-
ствата на Министерството за образование и 

- 2/3 од потребните средства ќе се обезбедат со 
зафаќање на дел од нераспределената добивка на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија за работната 
1998 година. 

Член 5 
Составен дал на оваа одлука се Предмерот и пре-

сметката, број 03-397/1 од 15.02.1999 кои не се објавува-
Член 6 

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои 
произлегуваат од реализацијата на оваа одлука, Мини-
стерството за образование и Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репу-
блика Македонија, ќе склучат посебен договор. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23 850/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
147. ' -

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со 
земјишта и згради („Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија "бр. 10/79 и 38/91), 
член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 

. Македонија („Службен весник на Социјалистичка Репу-
блика Македонија“ бр. 38/90 и „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 30 од 
Законот за јавни претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 18.02.1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АДАПТАЦИЈА НА КОМПЛЕКС БАРАКИ НА 

УЛ. „БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА“ 
Член 1 

На деловните простории - комплекс бараки со кои 
стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со 
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станбен и деловен простор на Република Македонија, а 
се наоѓаат на ул. „Босна и Херцеговина“ бб - Скопје, 
кој се наоѓа на КП бр. 11962 и 12053/2 евидентирани во 
поседовен лист бр. 9780 и ПЛ 8465 на име Република 
Македонија; КП бр. 11968 и КП бр. 11969/1 евидеити-
рани во поседовен лист бр. 9600 на име Република Ма-
кедонија - ЛОС Бутел и КП бр. 11990 евидентирана во 
поседовен лист бр. 11518 на име РМ - Завод за станбена 
и комунална изградба на град Скопје, сите во КО 
Скопје, се врши реконструкција на 11 бараки, според 
графичкиот приказ, што е составен дел на оваа одлука, 
а заради нивна пренамена од деловен во станбен про-
стор, наменет за издавање на социјално загрозени лица. 

Член 2 
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанису-

вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија да ја организира адаптацијата на бараките од 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Пресметковната вредност на адаптацијата е утвр-

дена со проектната документација и графичкиот при-
лог бр. 03-396/1 од 15.02.1999 година. 

Вредноста на чинењето ќе се утврди со спроведу-
вање на постапка за јавни набавки, согласно Законот. 

Член 4 
Средствата од член 3, став 2 ќе се обезбедат со 

зафаќање на дел од нераспределената добивка на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија за работната 
1998 година. Член 5 

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија да изврши потребна реконструкција на постој-
ната инфраструктура, а по завршувањето на работите, 
да ги предаде инфраструктурните објекти на комунал-
ните претпријатија во чија дејност е стопанисувањето 
со тие објекти. Член 6 

Составен дел на оваа одлука е проектната докумен-
тација и графички прилог бр. 03-396/1 од 15.02.1999 
година, кои не се објавуваат. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-892/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
448. ——— 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97) 
и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 февруари 1999 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутарната одлука за дополнување на Стату-
тот на Заводот за вработување на Република Македо-
нија, донесена од Управниот одбор на Заводот на сед-
ницата одржана на 28 декември 1998 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-50/2 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 02.03.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ 

ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ 
1. Со оваа одлука се утврдува опсегот на регистар-

ски таблици со „ АА" ознака на возилата во сопственост 
на републичките органи, установи, јавни претпријатија 
и заедници. 

2. Регистарските таблици со А А ознака се во две 
групи, и тоа: 

- Првата група ја сочинуваат регистарските таблици 
СК 001 АА до СК 010 АА и со нив се регистрираат 
возилата за превоз на председателите на Републиката, 
Владата и Собранието според протоколарната листа, и 
тоа по три возила: главно резервно и теренско, вклучу-
вајќи го и возилото за превоз на странски државници од 
највисок ранг кое ќе ја носи ознаката СК 010 А А. 

- Втората група ја сочинуваат регистарските та-
блици СК 011 АА до СК 100 АА и со нив ќе се регистри-
раат возилата од возниот парк на Владата со кои се 
возат членовите на Владата, потпретседателите на Со-
бранието на Република Македонија и странски делега-
ции, и другите возила од возниот парк со кои се врши 
превоз согласно Уредбата за условите и начинот на 
користење на услугите што ги врши Службата за општи 
и заеднички работи во Владата на Република Македо-
нија, претседателот на Уставниот и Врховниот суд, гу-
вернерот на Народна банка на Македонија и по едно 
возило на Македонската православна црква, Ислам-
ската верска заедница, Католичката црква и МАНУ. 

3. Распределбата на регистарските таблици од точка 
2 алинеја 2 на оваа одлука ќе ја врши Протоколарната 
служба на Владата на Република Македонија. 

4. Се задолжува Протоколарната служба на Вла-
дата на Република Македонија да доставува писмен 
предлог до Министерството за внатрешни работи на 
Република Македонија со точно означен регистарски 
број на таблиците кои ќе ги определи на секој од корис-
ниците од точка 2 алинеја 2 на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1053/1 Претседател на Владата 
2 март 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
450. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиза-
ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.03.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „СИЛИКА-РЕМОНТ“ ГОСТИВАР 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 14,44% од вкупната вредност на капиталот, 
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што претставува износ од 303.100 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврти 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност А.Д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-1Р1/1 Претседател на Владата 
9 март 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

451. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.03.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА 
ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО СИЛШС^-АЛУМО-

СИЛИКАТ- ГОСТИВАР 
Член 1 

Во Одлуката за продажба на државниот капитал во 
„Силика-Алумосиликат“ - Гостивар, бр. 23-1247/7 од 
27.04.1998 година, („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 21/98) во членот 1, бројот „6,86%" со 
заменува со бројот „8,68%", а бројот „1.000.766" се 
заменува со бројот „1.266.100". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-1122/1 Претседател на Владата 
9 март 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
452. " — 

Врз основа на членот 78 став 2 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
97), Владата на Република Македонија, на предлог на 
Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 9 
март 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

I. Се објавува оглас за финансирање проекти од 
јавен интерес од средствата од радиодифузната такса, 
кои согласно членот 77 став 1 алинеја 5 од Законот за 
радиодифузната дејност се наменети за создавање и 
емитување на радио и телевизиски програми од јавен 
интерес на трговските радиодифузни друштва и неза-
висните продуценти, во износ од 110.000.000,00 (сто де-
сет милиони) денари. 

Од средствата од претходниот став ќе се финанси-
раат проекти одјавен интерес и тоа: 

1. Играна радио и телевизиска продукција 
1.1. Оригинално домашно творештво (радио или те-

левизиска драма; радио или телевизиска драм ул ста, ра-
дио или.телевизиска хумореска; радио или телевизиска 

хумористична серија; радио или телевизиски расказ; 
телевизиска серија за деца и возрасни). 

2. Документарна и документарно играна продукција 
2.1. Документарен филм и емисии (археолошко на-

следство; ликовни ризници; сакрални објекти на тлото 
на Македонија; копаничарство; македонска архитек-
тура; историја на културните и религиозните традиции 
на тлото на Македонија и личности од историјата на 
МПЦ). 

2.2. Образовни емисии и серии (специјализирани 
програми за млади; опасни зависности; право говор и 
правопис; основи на менаџментот; применета еконо-
мија; современи финансиски институции и процеси; 
права и слободи на граѓаните; правата и статусот на 
малцинствата на Балканов права на детето; трговско 
право; предизвици на технолошката модернизација на 
македонското стопанство; агрокултура и производство 
на храна; современи информациски и комуникациски 
технологии; средни и мали претпријатија во стопан-
ството). 

2.3. Меѓународната јавност и Македонија (интегра-
ција на Република Македонија во европските меѓуна-
родни структури; ТВ портрет на Република Македонија 
- за специфични области, теми, подрачја и дејности; 
европски и светски авторитети за Република Македо-
нија). 

2.4. Репортажи, натеписи, записи (ендемски расти-
телни и животински видови во Македонија; национални 
паркови; планински врвови; по долините на реките; 
езерата во Македонија; тајните на пештерите; недо-
прени предели; еколошка култура и спортски пате-
пис^ . 

3. Музички и мудтимеди)алии проекти (ТВ музичко 
шоу; мултимедијални музички програми; радио му-
зичка антологија; телевизиски музички времеплов; пе-
јачки групи на изворна музика; староградска музика; 
снимање и репродукција на аудио и видео записи (ре-
продукција на фонограми, видеограми, односно на но-
сачи на звук или на звук и слика). 

4. Други радио и телевизиски проекти (проекти кои 
се блиски на наведените области и теми, односно про-
екти што значат нови димензии на медиумскиот израз). 

II. Условите (општи, програмски, продукциони и 
други) за создавање и емитување на проектите се опре-
делуваат со тендерската документација. 

Тендерската документација може да се подигне во 
Советот за радиодифузија, ул. „Илинденска“ бр. 9. 

За тендерската документација се плаќа надоместок 
во износ од 2.000 денари на жиро сметка бр. 40100-637-
2507. 

III. Право на учество на огласот имаат трговските 
радиодифузни друштва и независните продуценти. 

IV. Пријавата за учество на огласот се поднесува во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ на начин, 
форма и содржина предвидени со тендерската докумен-
тација. 

Советот за радиодифузија во рок од 30 дена од денот 
на завршувањето на огласот ќе и предложи на Владата 
распоредување на средствата за одделни проекти. 

Во функција на подготвуваното на предлогот на Со-
ветот за финансирано на одделни проекти од јавен ин-
терес, пријавите со придружната документација за про-
ектите ќе ги разгледуваат комисии што ќе ги образува 
Советот за радиодифузија. 

V. Огласот да се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ и јавните гласила. 

Бр. 23-946/1 
9 март 1999 година Претседател на Владата, 

Скопје на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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453. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98),; 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.03.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНИ 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам и градежништво и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници; магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за пресниму-
вање на податоци на 
носители на пода-
тоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфатени 
на друго место: 

8471 49 - Друго испорачани 
како систем: 

847149 90 00-Друго 
а)Дигитални машини 
испорачани како си-
стем со прибор Сот-
ри!ег ЅоП\уег 

9009 Апарати за фотоко-
пирање со вграден 
оптички систем, апа-
рати за контактно 
копирање и апарати 
за термичко копи-
рање: 

9009 1100 00- За репродукција на 
оригинал директно 
на копија (директна 
постапка) 
а)Сапоп-Сору тас-
Нте со прибор 

1 комплет 

1 парче 

2. Ова ршение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-1159/1 
9 март 1999 година 

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

454. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 

пловидба („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 
29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија е преземен 
како републички пропис, министерот за сообраќај и 

/врски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СТАПКА И НАЧИН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛО-

ВИДБЕНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 
Член 1 

Во Правилникот за постапка и начин за утврдување 
на пловидбеноста на воздухопловите („Сл. лист на 
СФРЈ“ бр. 35/80), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис, во член 2 став 3 
зборовите: „Југословенски регистар на воздухоплови“ 
се заменуваат со зборовите: „Дирекција за цивилна воз-
душна пловидба“ (во натамошниот текст: Дирекција). 

Член 2 
Во членовите 3, став 2,12, 16 став 2, 23 став 1, 3 и 6, 

25 став 7; 26 став 1; 27 и 28 став 1 и 2, зборот: „Регистар“ 
се заменува со зборот: „Дирекција“. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 03-412 Министер, 
9 март 1999 година Боби Спирковски, с.р. 

455. С к°П Ј е 

Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарното 
здравство („Сл.весник на РМ“ бр. 28/98), министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-

ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
ВО 1999 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1999 година ќе 

се организираат и спроведуваат потребните мерки за 
спречување, откривање (дијагностицирање) и сузби-
вање на следните заразни болести: 

1. Антракс - црн пришт, бедреница, 
2. Бруцелоза, 
3. Ензоотска леукоза кај говедата, 
4. Класична чума кај свињите, 
5. Њукастелска болест, 
6. Туберкулоза, 
7. Шушкавец. 

Мерки за спречување, откривање и сузбивање на 
други заразни болести кај животните утврдени со Зако-
нот за ветеринарното здравство („Сл. весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 28/98), ќе се преземат доколку 
тие се појават или постои опасност да се појават. 

II 
МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТ-
КРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ 

НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

1. Антракс 
Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакци-

нација на говедата, овците, козите и коњите против 
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антраксот ќе се изврши во период од 1 април до 31 јуни 
1999 година според упатството на производителот на 
вакцината, 

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е установен ан-
тракс. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, 
како и подмладокот што ќе се принови подоцна, допол-
нително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропи-
шаните услови. 

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај 
животните се применуваат мерките пропишани со Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување на 
бедреницата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/ 
88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот На Република Македонија е преземен како 
републички пропис. 

2. Бруцелоза 
Во дворови каде кај животните има појава на абор-

туси, а во абортираните фетуси се изолирани бруцели, 
се вади крв од сите животни. 

Пред употреба млекото задолжително се пастери-
зира. 

Сирењето се пушта во промет произведено од пасте-
ризирано млеко. Секое сирење произведено од непасте-
ризирано млеко ќе се третира како хигиенски условно 
употребливо за исхрана на човекот. 

Заради сузбивање и искоренување на бруделозата 
кај говедата, овците, козите и свињите ќе се примену-
ваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, 
овците и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/89), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија е преземен како републички 
пропис. 

3. Ензоотска леукоза кај говедата 
На дијагностичко испитување подлежат само 10% 

од молзните крави во објектите за интензивно одгледу-
вање. 

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската 
леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерки пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на ензоотската леукоза кај говедата („Сл. 
лист на СФРЈ“ бр. 39/89), кој со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис. 

4. Класична чума кај свињите 
Поради неповолната епизоотиолошка ситуација, за-

должително ќе се врши превентивна вакцинација про-
тив класичната чума кај свињите на целата територија 
на Републиката. 

Вакцинацијата на свињите ќе се врши периодично и 
континуирано, според технолошкиот процес и упат-
ството на производителот на вакцината, така да се 
обезбеди траен имунитет. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната 
чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на класичната чума кај свињите („Сл. лист на 
СФРЈ“ бр.6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис. 

5. Њукастелска болест 

Превентивна вакцинација на живината против Њу-
кастелска болест, задолжително ќе се врши на целата 
територија на Република Македонија, според планот на 

ветеринарното друштво и според упатството на произ-
водителот на вакцината. 

Вакцинацијата на пернатата живина и пернатата ди-
веч се врши периодично и континуирано, според возра-
ста на живината, така да се обезбеди солиден, траен 
имунитет. 

Успехот на вакцинацијата се контролира со серо-
лошко испитување кое е составен дел на имунопрофи-
лаксата. 

Заради сузбивање и искоренување на Њукастел-
ската болест кај пернатата живина, ќе се применуваат 
мерките пропишани со Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на Њукастелската болест кај 
пернатата живина („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија е преземен како републички 
пропис. 

6. Туберкулоза кај говедата 

Заради дијагностично испитување на говедата на ту-
беркулоза подлежат 1/3 од говедата што наполниле 3 
месеци во епизоотиолошкото подрачје. 

Дијагностичкото испитување на туберкулоза кај го-
ведата ќе се врши во периодот од 1 сеитември до 30 
ноември 1999 година. 

За обновување на матичното стадо можат да се ко-
ристат говедата кои претходно биле туберкулинизи-
рани и дале негативен резултат на туберкулозата. 

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата 
кај говедата ќе се применуваат мерките пропишани со 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување 
на туберкулозата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ 
бр. 22/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија е преземен 
како републички пропис. 

7. Шушкавец 
Во сите дистрикт на шушкавецот (населено место 

во кое последните 5 години е установен шушкавецот) 
превеитивна вакцинација на говедата ќе се изврши во 
период од 1 април до 31 мај 1999 година според упат-
ството на производителот на вакцината.. 

Заради сузбивањето и искоренувањето на нгушкаве-
цот ќе се применуваат мерките пропишани со чл. 2 од 
Правилникот за начинот и постапката за преземање 
мерки за спречување и отстранување на заразните бо-
лести („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/79). 

III 

Утврдувањето на болестите од дел I од оваа на-
редба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз ос-
нова на лабораториски наод на „Ветеринарниот инсти-
тут - Скопје“ Скопје. 

IV 

Заради спроведување на мерките од оваа наредба ќе 
се користат препарати за ветеринарна употреба реги-
стрирани во Република Македонија. 

V 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 1999 година. 

Број 11-1632/3 
4 март 1999 година Министер, 

Скопје Владимир Џабирски, с.р. 
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456. 
Врз основа на член 10 од Законот за тутунот („Сл. 

весник на РМ“ бр.69/96 и 15/98), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ 
ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 1999 ГОДИНА 

1. Во зависност од потребите како за домашниот 
така и за странскиот пазар во 1999 година се определува 
производство на вкупно 25.360 тони суров тутун во лист 
(тутун). 

2. Производството на тутун од став 1 на ова решение 
по типови изнесува: 

Ориенталски 
„Јака“ 8.600 тони 
„Џебел“ 660 тони 
„Прилеп“ 13.000 тони 

ВКУПНО: 22.260 тони 
Полуориенталски 
„Отља“ 1.000 тони 
Крупнолисни 
„Вирџинија“ 2.000 тони 
„Берлеј“ 100 тони 

ВКУПНО: 2.100 тони 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ . 

Бр. 08-2097/1 Министер, 
10 март 1999 година Владимир Џабирски, с.р. 

Скопје 

457. " " "" 
Министерството за здравство, врз основа на член 38 

став 1 од Законот за лековите, помошните лековити 
средства и медицинските помагала („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 21/98), објавува 

Л И С Т А 
НА ПРИФАТЕНИ ЗЕМЈИ КАКО РЕФЕРЕНТНИ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ЛЕК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА 

Прифатени земји како референтни за издавање на 
одобрение за ставање во промет на лек по скратена 
постапка се: 

1. Земјите членки на Европската Унија (Кралството 
Белгија, СР Германија, Кралството Шпанија, Репу-
блика Франција, Ирска, Република Италија, Луксем-
бург, Кралството Холандија, Република Австрија, Ре-
публика Португалија, Република Финска, Обединетото 
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Крал-
ството Данска, Република Грција, Кралството Швед-
ска); 

2. Соединетите Американски Држави; 
3. Канада; 
4. Австралија; 
5. Јапонија; 
6. Швајцарија; 
7. Република Словенка; 
8. Република Хрватска; 
9. Сојузна Република Југославија; 
10. Босна и Херцеговина; 
11. Република Бугарија; 
12. Романија; 
13. Република Унгарија; 
14. Република Полска; 

15. Чешка Република; 
16. Словачка Република; и 
17. Република Турција. 

Министер, 
д-р Стојан Богданов, с.р. 

458. — 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на 
член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 70/92) на седницата одржана на 24 февру-
ари 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 20 став 1, во делот „буџетите на 

единиците на локалната самоуправа и“ и став 3, во делот ^ 
„на единиците на локалната самоуправа и“, од Законот за 

буџетите( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/93, 3/94 и 71/96). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иниција-
тива на Советот на град Скопје, со Решение У .бр. 180/98 од 
13 јануари 1999 година поведе постапка за оценување 
уставноста на членот 20 од законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата 
согласност со член 8 став 1 алинеја 9, со член 114 став 4 и со 
член 115 од Уставот. 

Собранието на Република Македонија, како доносител 
на оспорената законска одредба, не достави одговор на 
наводите во Решението за поведување постапка. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 20 од 
Законот, буџетите на единиците на локалната самоуправа 
и буџетите на фондовите пред донесувањето се усогласу-
ваат со Министерството за финансии (став 1), потоа дека 
министерот за финансии ставовите и предлозите на Мини-
стерството за финансии ги предлага кон буџетите (став 2) 
и дека надлежните органи на единиците на локалната са-
моуправа и на фондовите кои ги донесуваат буџетите од 
ставовите 1 и 2 на овој член, се должни ставовите и предло-
зите на Министерството за финансии задолжително да ги 
земаат предвид (став 3). 

5. а) Со член 8 став 1 алинеја 9 од Уставот, се опреде-
лува дека локалната самоуправа е темелна вредност (ос-
нова) на уставниот поредок на Република Македонија и 
дека локалната самоуправа е издвоена од државната власт 
која ја вршат законодавни, извршни и судски органи (член 
8 став 1 алинеја 4 од Уставот); 

Понатаму, според член 114 став 4 од Уставот, општи-
ните се финансираат (1) од сопствени извори на приходи 
определени со закон и (2) со средства од Републиката 
(член 114 став 4 од Уставот); 

Според член 115 од Уставот, во единиците на локалната 
самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално зна-
чење, а особено во областите на урбанизмот, комуналните 
дејности, културата, спортот, социјалната и детската заш-
тита, предучилишното воспитување, основното образова-
ние, основната здравствена заштита и во други области 
утврдени со закон (став 1), при што општината е само-
стојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот 
и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа 
го врши Републиката (став 2). 

Според тоа, општината е основна вредност на правниот 
поредок на државата, издвоена од државниот апарат, со 
надлежности утврдени за неа со Уставот и со закон, кои 
надлежности ги врши самостојно, но под надзор од држав-
ните органи и со сопствени и државни средства. 

Бр. 09-1231 
а 26 февруари 1999 година 

Скопје ПР°Ф 
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б) Таквата уставна концепција поблиску се разработува 
со одредбите од Законот за локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 52/95 и 60/95). 
Притоа, Законот определува дека единиците на.локалната 
самоуправа се самостојни во вршењето на надлежностите 
утврдени со Уставот, со овој и со друг закон (член 4 став 1) 
и таа не може да им се ограничи со акти на државните 
органи, со тоа што постои еден исклучок од тоа правило -
може да се ограничи самостојноста кога е во прашање 
законитоста на нивната работа (член 4 став 2); потоа, 
единиците на локалната самоуправа самостојно распола-
гаат со сопствените приходи определени со овој и друг 

закон, како исо дополнителните средства од Републиката 
(член 9 став 1 и 2 од Законот); Републиката врши надзор 
над законитоста, но и над целисходноста, стручноста и 
наменското трошење на средствата во случај кога Репу-
бликата ќе им довери на единиците на локалната самоу-
права работи од надлежност на органите на државната 
управа (член 4 став 3 од Законот); 

Понатаму, Законот ги набројува конкретните работи 
кои самостојно ги вршат единиците на локалната самоу-
права (член 17 од Законот), при што се предвидува дека 
општините самостојно донесуваат буџет (член 17 став 1 
точка 2 од Законот); Во член 29 став 1 точка 2 од Законот 
се утврдува дека советот на единицата на локалната самоу-
права донесува буџет на општината;... 

Во врска со финансирањето на единицата на локалната 
самоуправа (Глава VIII, точка 2 од Законот), предвидено е 
дека единиците на локалната самоуправа се финансираат 
(1) од сопствени извори на приходи утврдени со закон (и 
тоа: даноци...., такси..., приходи од услуги, приходи од 
сопствен имот, приходи од донации примени од Републи-
ката и странство, добивки од јавни претпријатија и јавни 
служби..., приходи од казни..., други приходи...), (2) од 
дополнителни приходи од Буџетот на Републиката и (3) од 
земање заеми од Буџетот на Републиката, државни сред-
ства за доверените работи и други средства на заинтереси-
раните правни и физички лица (член 62 од Законот); Дури, 
единицата на локалната самоуправа може да емитира 
обврзници (заради свое финансирање) - член 63 од Зако-
нот, потоа може да стекнува приходи од вршење стопанска 
или друга профитабилна дејност (член 64 од Законот), при 
што сето тоа - приходите и трошоците - се утврдуваат со 
буџетот на единицата на локалната самоуправа, чија изра-
ботка, донесување, измената и извршувањето се уредува 
со статутот на единицата на локалната самоуправа во со-
гласност со закон (член 65 од Законот); Освен тоа, надзор 
над материјалното и финансиското работење на единицата 
на локалната самоуправа врши надзорен одбор формиран 
од советот на единицата на локалната самоуправа и за 
резултатите од надзорот ги информира советот на едини-
цата на локалната самоуправа и Министерството за финан-
сии (член 67 од Законот); 

Што се однесува до надзорот на државните органи над 
законитоста на работата на органите на единицата на ло-
калната самоуправа (Глава IX од Законот), предвидено е 
тоа да го врши Владата на Република Македонија и над-
лежните министерства (член 68 од Законот). Наведените 
органи надзорот го вршат над целокупното работење на 
единиците на локалната самоуправа (над општите акти кои 
самостојно ги донесува општината, над актите кои општи-
ната ги донесува во согласност со државната управа, како 
и над работите кои се државни, а државата ги доверила на 
единицата на локалната самоуправа), па ако воочат не-
какви незаконитости и тоа од кои може да настане ненадо-
месглива штета, Владата на Република Македонија ќе го 
запре извршуваното на општиот акт и по определени пра-
вила ќе поведе постапка пред Уставниот суд (членови 69 -
72 од Законот). 

в) Со Европската повелба за локалната самоуправа, 
која стана дел од внатрешниот правен поредок на Репу-
блика Македонија на 31 мај 1997 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 23/97) се предвидува локал-
ните власти да имаат (1) сопствени извори на финансирање 
со кои располагаат слободно, во рамките на своите овла-
стувања и во согласност со економската политика на зем-
јата, а имаат право и на (2) пренесени средства (од ра-
злични субјекти, па и од државата), при што тие субјекти 
не треба да ја определуваат нивната намена и не треба да 
се загрозува дискреционото право на локалните власти да 
водат политика во рамките на своите овластувања - член 9 
став 7 од Повелбата; дури, локалните власти имаат право 
на пристап до националниот пазар на капитал со цел да 
обезбедат кредити за крупни инвестиции - член 9 став 8 од 
Повелбата; 

Од друга страна, работата на локалните власти може да 
биде под секаков вид управен надзор, но со цел да се 
обезбеди согласност на работата на локалните власти со 
законот и со уставните принципи (член 8 став 2 од Повел-
бата); 

6. Имајќи ги предвид изнесените уставни одредби, Су-
дот оцени дека пропишувањето (во член 20 став 1 и став 3 
од Законот) единиците на локалната самоуправа да мораат 
да ги усогласуваат своите буџети со Министерството за 
финансии на тој начин што задолжително мораат да ги 
имаат предвид односно да ги вградат нивните ставови и 
предлози во буџетите, при што таа обврска се однесува и 
на изворните приходи на општините (а не само на сред-
ствата доверени од Републиката), ја загрозува финанси-
ската самостојност на единиците на локалната самоуправа 
и, поради тоа, оспорената законска одредба во наведените 
делови не е во согласност со означените уставни одредби 
(инаку, не е спорна обврската на општините за усогласу-
вање на своите буџети со Републиката, кога Републиката и 
доверува средства за определени намени). 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови 
во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и 
судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, 
д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Се-
лими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 180/98 Претседател 
24 февруари 1999 шдинана Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I -СКОПЈЕ 
Пред овој суд поднесена е тужба за развод на брак 

по тужбата на тужителот Емина Сулејмани од Скопје 
с.Кондово, против тужениот Далип Сулејмани од 
Скопје с.Кондово, сега со непозната адреса на жи-
веење. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса со решение 
бр.3020-37 од 2.02.1999 година од Меѓуопштинскиот 
центар за социјални работи за општините на град 
Скопје за привремен старател на тужениот му е пос-
тавен Тони Сима адвокат од Скопје, ул."Пајко маало“ 
бр.4/2, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се 
до неговото јавување во судот или до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I -СкопјеХП.П.бр.3080/98. 
(7283) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Ковачева 
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И. Валентина од Кавадарци, против тужениот Ковачев 
Таше од Струмица, со непозната адреса. , 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој 
оглас, или во тој рок на судот да му достави точна 
адреса. Доколку истиот не се јави во тој рок, ќе му 
биде поставен и тоа привремен застапник, лицето Бо-
силанова Славица од Струмица, стручен соработник 
при овој суд, која ќе ги застапува интересите на ту-
жениот, се додека тој, или, пак неговиот полномош-
ник не се појават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 173/99. (6797) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред ОВОЈ суд се води спор за развод на брак по 

тужбата на тужителката Алити Назмије, родена 
Азизи против тужениот Алити Ријад од с.Гургурница, 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот во рок од од 30 дена, да се 
јави пред овој суд, или во истиот рок овласти свој 
полномошник. Во спротивно, доколку истиот не се 
јави ќе му биде поставен привремен застапник преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се 
грижи за неговите интереси до првосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 187/99. ( 7 3 9 2 ) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд заведен е,спор за долг по тужбата на 

тужителката Јасмина Нанева од Штип, ул."Борис 
Кидрич“ бр.41/6, против тужениот Исамедин Керим со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот и достави точна 
адреса на престојувалиште, или да одреди свој 
застапник или полномошник. Во спротивно, ќе му 
биде поставен привремен застапник по службена 
должност кој ќе ги застапува неговите интереси до 
завршувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.262/97 (6799) 
ИСПРАВКА 

Во судскиот оглас бр.39о9, објавен во "Службен вес-
ник на РМ“ бр. 10 од 25 февруари 1999 година, на 
стр.471, во десеттиот ред наместо "Од Основниот суд 
(.копје П-Скопје", треба да стои- "Од Основниот суд 
( копје П-СКОПЈС, I 11.бр. 1 6 6 8 / 9 1 " 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

Основен суд Скопје I - Скопје со решение Рсг. бр. 40 
од 4.3.Ј999 година. 

Се утврдува престанок на политичката партија „Де-
мократска прогресивна партија на Ромите од Македо-
нија“ со седиште во Скопје ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 16 
заради намалениот број на членови под законски опре-
делениот минимум за нејзино основана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рсг. бр. 40. 
(6901)' 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I Скопје^ со решението Трег. 

бр. 11183/98, на регистарска влошка бр. 020079927-7-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Јавното претпријатие за комунални дејности „КОМУ-
НАЛЕЦ4 Гевгелија, ул. „7-ми Ноември“ бр. 50. 

Претпријатието е основано од Советот на општина 
Гевгелија со оттука бр. 07-70/5 од 09.08.1998 година. 

Дејности: 90.00, отстранување на отпадоци и ѓубре, 
санитарни-и слични активности. 

Јавното претпријатие во правниот промет со трети 
лица, настапува во свое име и за своја сметка. Јавното 
претпријатие одговара за превземените обврски со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Рамаданов Митко, в.д. дирек-
тор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11183/ 
; (3015) 

Основниот суд во Битола, со решение Трег.бр.270/99 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето нд 
друштвото со ЗТД во "регистарската влошка 006411 со 
следните податоци: 

"Жито Битола“ АД Битола, ул."Иво Лола Рибар“ бр. 
36, Битола. 

Акционерското друштво со назив на фирмата "Жи-
то Битола“ АД Битола е усогласено со ЗТД. 

ДЕЈНОСТИ: 01.11; 01.11/1; 01.11/2; 01.11/3; 01.11/4; 
01.12; 01.12/1; 01.12/2; 01.13; 01.13/1; 01.13/2; 01.41; 
01.41/3; 02.01; 02.02; 14.40; 15.11; 15.12; 15.13; 15.20; 
15.31; 15.32; 15.33; 15.41; 15.42; 15.43; 15.51; 15.52; 15.61; 
15.62; 15.71; 15.72; 15.81; 15.81/1; 15.81/2; 15.82; 15.82/1; 
15.82/2; 15.84; 15.85; 15.86; 15.87; 15.88; 15.89; 15.91; 
15.98; 15.98/2; 20.30; 20.40; 20.51; 21.11; 21.12; 21.21; 
21.22; 21.23; 21.24; 21.25; 28.71; 28.72; 45.31; 45.32; 45.33; 
45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 50.20; 
50.30/1; 50.30/2; 50.36/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 
51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 
51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 
51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.46; 51.47; 51.51; 
51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 
51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 
52.25; 52.26; 52.27; 52.31; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 
52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 
52.47; 52.48; 52.50; 52.61; 52.62; 52.63; 55.11; 55.12; 55.21; 
55.21/1; 55.21/2; 55.22; 55.23; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 
55.40; 55.51; 55.52; 60.21; 60.23; 60.24; 61.20; 63.11; 63.12; 
63.2163.30; 63.40; 6М2/1; 65.12/2; 65.12/3; 65.12/4; 
65.21; 65.23; 70.11; 70.20; 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 73.10; 
74.11; 74.12;174.20/5; 74.40; 74.70; 74.80; 85.14/2; 93.05. 

Основна главница: 23.552,000 ДЕМ. 
Во правниот п))о^ет со трети лица Друштвото на-

стапува вјхсвое ̂ ме^и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото Одговара со сите свои средства. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

промет е Матевска Мирјана' извршен ' директор бе^ 
ограничувЉе, а во надворешниот промет е Матевска 
Мирјана, Илиев Пе^јар и Кузевски Благој без огра-
ничувања. Буревски Анасто и Кудевски Благој за зас-
тапување во внатрешниот промет. 

Од Основниот суд во Битола. (6958) 
' ' ГТ— ? „ -

Основниот суд Скопје I во Скопје со решение бр. 
11239/98 го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД во регистарската влошка бр. 
0200105787-4-03-000 со следните податоци: 
. Прехранбена индустрија Благој Ѓорев АД Велес 

ул."Алексо Демниеви“ бр. 18. 
Дејности на АД по националната класификација се: 

01.50; 1 5 . 3 1 ; 15.32; 1 5 . 3 3 ; 15.41; 1 5 . 4 2 ; 1 5 . 4 3 ; 1 5 . 5 1 ; 1 5 . 5 2 ; 
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15.61; 15.62; 15.71; 15.72; 15.81/1; 15.81/2; 15.82/1; 
15,82/2; 15.84; 15.85; 15.86; 15.87; 15.88; 15.89; 15.91; 
15.98/1; 15.98/2; 24.16; 24.30; 24.51; 24.63; 25.22; 25.23; 
25.24; 28.11; 28.21; 28.40; 28.62; 28.75; 29.21; 29.22; 29.23; 
29.24; 29.53; 29.56; 45.11; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.31; 
4.\32: 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 
50,20; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40/1; 50.40/2; 50.50; 
51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 
51.21; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 
51.39; 51.43; 51.44; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 
51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 
52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 
52.42; 52.43; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 
52.46; 52.47; 52.72; 52.74; 55.11; 55.12; 55.21/1; 55.21/2; 
55.22; 55.23; 55.30/1; 55.30/2; 60.24; 63.21; 65.12/3; 70.11; 
70.20; 70.21; 71.31; 71.34. 
-Производство на масни и други киселини, оцет, 
-Услуги за вршење контрола на квалитетот' и кванти-

тетот на стоката, 
-Надворешна трговија со прехранбени производи, 
-Надворешна трговија со непрехранбени производи, 
-Консигнациона продажба, 
-Реекспорт, 
-Посредување и застапување во прометот на стоки и 

услуги, 
-Меѓународен транспорт на стоки во патниот сообра-

ќај, 
"Меѓународна шпедиција. 
Овластено лице е извршниот директор Зоран Мир-

онов, генерален директор без ограничување во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет во рамки-
те на регистрираната дејност. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (7319) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1150/98, на регистарска влошка бр. 030018677-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за производство и трговија 
„МС - КОМ" д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Сушица 218 Ново 
Село. 

Единствен содружник е Георгиева Мери од с. Су-
шица 218 Ново Село. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41,-
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 14.11, 
14.12, 14.21, 191.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
22.22, 22.23, 26.12, 26.21, 26.40, 26.70, 26.82/2, 28.62, 
9,9.40, 29.56, 31.50, 31.52, 32.10, 33.20, 33.40, 33.50, 
35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 
36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.20, 50.40/4, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73,52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21,72.50, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со Р 
Бугарија и Р Грција, реекспорт, застапување и претста-
вување, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки и 
патници во меѓународниот сообраќај, комисиона про-
дажба на стоки од увоз, посредување во надвеешн^ 
трговскиот промет. 

Управител и застапник во надворешно трговскиот 
промет е лицето Георгиева Мери. : 

Друштвото има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1150/98. (5870) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1191/98, на регистарска влошка бр. 030019077-8-01-0000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-
сување на Друштво за трговија и услуги Вилва Васка 
д.о.о.е.л. Струмица, ул. „Васил Сурчев“ бр. 13/2/7. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во 
меѓународниот транспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка без ограничување. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот. 

Основачот не одговара. 
Гојкова Васка, управител без ограничување. 
Гојкова Васка, управител застапник во вршење на 

надворешно трговскиот промет без ограничувања. 
Единствен содружник на друштвото е лицето Гој-

кова Васка од Струмица, ул. „Васил Сурчев“ бр. 13/7. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1191/98 (5871) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 961/ 
98, на регистарска влошка бр. 030016797-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето и усогла-
сувањето по ЗТД на Друштвото за трговија и услуги 
„ХОРИЗОНТ“ д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Турново, Боси-
лово, с. Турново к.бр. 80 Босилово. 

Скратена фирма: „ХОРИЗОНТ“ д.о.о.е.л. с. Тур-
ново, Босилово. 

Основач-содружник е Тодоров Орце од с. Турново 
к.бр. 80 Босилово. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Управител со неограничени овластувања Тодоров 
Орце. 

Застапник во надворешно трговскиот промет е То-
доров Орце, управител со неограничени овластувања. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.^9, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
60.22, 60.23, 60.24, надворешен промет со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про 
изводи, продажба на стоки од консигнациони, скла-
дишта, комисиони работи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт, малограничен промет, по-
средување и застапување во прометот на стоки и 
услуги. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 961/98. (5874) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
И54/98, на регистарска влошка бр. 030018717-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето, Друштво за производство и трговија 
„МЕТАЛ“ дооел, ул. „Лески“ бр. 36, Штип. 

Содружник: Петар Камчев од Штип управител на 
друштвото со неограничени овластувања. 

Камчев Петар го застапува друштвото и во надво-
решно трговското работење без ограничување во прав-
ниот промет со трети лица друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 28.74, 28.73, 28.75 , 28.21, 28.40, 28.52, 
28.53, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 

•52.42, 52.43, 52.25, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување со прометот со стоки и услуги реек-
спорт, комисиона продажба на стоки од увоз, продажба 
на стоки од консигнациони складишта, малограничен 
промет со Р. Бугарија и Р. Грција. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1154/98. (5825) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
3255/98, на регистарска влошка бр. 1-55947-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основач на 
Претпријатие за производство, услуги и трговија „БУ-
КОВИЌ“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Иго 
Тричковиќ“ бр. 21 Куманово. 

Од 13.10.1998 година кон претпријатието како осно-
вач пристапува Буковик Марко од Првенка - СР Југо-
славија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 3255/ 
98. (6058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
2837/98, на регистарска влошка бр. 1-57234-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста 
на Претпријатие за производство и трговија на вино, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци „ВИНО-ЕК-
СПОРТ“ д.о.о. увоз,извоз Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 
16 Скопје. 

Дејноста се проширува со: 01.12/1, 01.13/2, 15.01, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96,15.98/1, 15.98/2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 2837/ 
98. (6059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје^ решението Срег. 
3169/98, на регистарска влошка бр. 1-15988-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основа, се-
диште и лице овластено за застапување на Претприја-
тие за трговија и производство „ЕЛАН“ Ц.О. увоз-
извоз Неготино, ул. „Индустриска“ бб. 

Наместо досегашното седиште претпријатието ќе 
има седиште на ул. „Индустриска“ бб во Неготино. 

Од претпријатието стапуваат основачите Димов Ри-
сте од Неготино, Јованов Крсте од Неготино и Димов 
Тодор од Неготино, а пристапува Јанаќиов Блажо од 
Неготино. 

Се разрешува досегашниот директор Димов Ристе 
од Неготино а се именува Снежа Јанаќиова од Него-
тино. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 3169/ 
98. (6060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
3361/98, на регистарска влошка бр. 1-1119-1-0-0, го из-
бриша од судскиот регистар Акционерското друштво -
Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС - Кратово со 
п.о., ул. „Гоце Делчев“ бр. 70. 

Бришење на економска единица Телевизија „СИ-
ТЕЛ" Скопје, Градски стадион од состав на Акционер-
ско друштво - Рударски индустриски комбинат „СИ-
ЛЕКС“ Кратово со п.о. ул. „Гоце Делечев“ бр. 70. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 3361/ 
98. (6061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
86/99, на регистарска влошка бр. 1-313-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар усогласувањето на училиштето 
Државно средно училиште Гимназија „Никола Карев“ 
ЦО - Скопје, Карпош III бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 86/99. 
(6062) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3525/98, на регистарска влошка бр. 020041617-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
Трговец-поединец на Трговија на мало ТП-Трговец по-
единец „ЕНИГМА“ Ленче Јованче Митрева, ул. „До-
мовица“ бр. 7 Кавадарци. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Ленче Јованче Ми-
трева, ул. „Домовица“ бр. 7 Кавадарци, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3525/98. (6285) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7530/98, на регистарска влошка бр. 020067127-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
ТП на Трговец поединец „КИПА“ Трговија на мало 
Круне Кипријан Стошевски ТП ул. 40 бр. 9 с. Карпош, 
Куманово. 

Управител: Круне Кипријан Статевски. 

Дејност: 52.11. 
Одговорност: Лично одговара со целиот свој имот. 
Од основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

7530/98. (6287) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7529/98, на регистарска влошка бр. 020070567-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Запишу-
вање на ТП на Трговец поединец „БАТО“ Трговија на 
мало Сашо Драги Статевски ТП ул. 40 бр. 7, с. Кар-
пош, Куманово. 

Дејност: 52.11, 
Управител: Сашо Драги Стошевски, со неограни-

чени овластувања. 
Седиште ул. 40 бр. 7 с. Карпош Куманово. 
Одговорност - лично одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

7529/98. (6288) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8306/98, на регистарска влошка бр. 020090347-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец-
поединец за превоз на патници со такси автомобили 
„МОМЕ“ Т.П. Момир Стојан Петрушевски ул. „Ок-
томвриска Револуција“ бр. 30/13 Куманово. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Управител: Момир Петрушевски, управител со не 

ограничени овластувања. 
Во правниот промет со трети лица трговец - поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. 
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За обврските отворени во правниот промет со трети 
лица, Трговец-поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8306/98. (6289) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6787/ 
98. ' (6502) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6835/98, на регистарска влошка бр. 020065847-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Упис на ТП 
на Трговец поединец „АНА“ Трговија на мало Драги 
Стоиле Младеновски ТП ул. „Никола Тесла“ бр. 61 
Куманово. " 

' Дејност - 52.11 - 52.21; 
Управител - Драги Стоиле Младеновски, со неогра-

ничени овластувања. 
Одговорност - Лично одговара со целиот свој имот. 
Седиште ул. „Никола Тесла“ бр. 61 Куманово. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

6835/98. (6290) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5987/98, на регистарска влошка бр. 020056677-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на ТП 
на Трговец поединец „СУЛЕЈМАН“ Трговија на мало 
Шаип Руфат Амидовски ТП ул. „Цар Самоил“ бр. 16 
Куманово. 

Дејност: 15.11, 52.22. 
Управител - Шаип Руфат Амидовски со неограни-

чени овластувања. 
Одговорност - Лично одговара со целиот свој имот. 
Седиште ул. „Цар Самоил“ бр. 16 Куманово. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5987. (6291) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6787/98, на регистарска влошка бр. 
020066307-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
промет на големо и мало, увоз-извоз „ПАРК КО-
МЕРЦ“ Јордан и Димче, ДОО, ул. „Фуштанска“ бр. 
806, Скопје. 

Усогласување на Претпријатието за производство, 
промет на големо и мало и увоз-извоз „ПАРК КО-
МЕРЦ“ доо Ск. запишано во судскиот регистар под 
рег. влошка 1-5087-0-0-0. 

Содружници се Димитровска Ленче, Димитровски 
Јордан и Трајковски Димче. 

Дејности: 15.33, 15.86, 35.87, 15.88, 15.89, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 5030/3, 50.40, 50.40/1, 

,50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17. 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3. 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 6330, 63.40, 70.31, 
71.31, 7132, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнациона продажба на странска стока, коми-
сиони работи, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
станува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот проммст со трети лица друштво-
то одговара со цслокупнниот свој имот. 

Лице овластено за застанување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет 
с Димитровска Ленче, управител без ограничувања. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4371/98, на регистарска влошка бр. 
020059317-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за угостителство и трго-
вија „БИВА 95" Милча и други, ДОО, ул. „Џон Кене-
ди“ број 18, Скопје. 

Основачи се Милча Арсовски и Љубомир Блажев-
ски, двајцата од Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.3, 45.21, 45.21/1, 45.21/2. 45.41, 
45.45, 51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51:47, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, на-
дворешнотрговски промет со прехранбени производи, 
надворешнотрговски промет со непрехранбени прои-
зводи. 

Во правниот промет со трета лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител е Милча Арсовски, управител со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4371/ 
98. (6503) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8252/98, на регистарска влошка бр. 1-13921-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
со ЗТД на ДООЕЛ на Друштво за трговија на големо 
и мало „ПРИМА-КОМ“ Виолета, ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 23, локал 6, Скопје. 

Друштвото с основано од Мицевска Виолета, со 
Изјава од 2.12.1998 год. 

Дејности: 01.21, 01.24, 0130, 15.12, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.86, 15.89, 17.40/1, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.19,51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 5139, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.4444, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2/ 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.82, 
74.83, 74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограниченн промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и Србија, посредување и застапување во 
областа на промет со стоки и услуги, привремен увоз 
и извоз, реекспорт, долгорочна трговска кооперација 
и консигнација, закуп - лизинг и комисиони работи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет е Атанасовска Слоботка, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 8252/ 
98. ' (6504) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3536/98, на регистарска влошка бр. 004335, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето во дооел на 
Трговското друштво за производство и трговија - Кита-
носка Даниела „КРИД-КОМЕРЦ“ Охрид, дооел, ул. 
„Дејан Војвода“ бр. 168, Охрид. 
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Седиште: Охрид, ул. „Дејан Војвода“ 168. 
Содружник: Китаноска Даниела со Изјава од 

11.12.98 год. 
Дејности: 15.11,15.12,15.61,15.81/1,15.81/2,15.8272, 

15.84, 19.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24 , 21.25, 
24.65, 25.21, 25.23, 25.24, 28.51, 28.52, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.75, 29.12, 29.13, 29.13, 29.14, 29.21, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 31.10, 31.20, 31.50, 
31.62 , 32.10, 32.30, 33.10/1, 33.20, 33.50, 35.11, 35.12, 
36.11, 56.12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 70.31, 71.33, 72.50, 74.82, 
74.83, ремонт на машини, откуп на земјоделски произ-
води, шумски плодови и лековите билки, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, посредување и застапувала во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот, полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување на друштвото, упра-
вител с Китаноска Даниела. 

Основната главнина изнесува 10.100 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 313.100,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3536/98. . 
(4863) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
.164/99, на регистарска влошка бр. 020079547-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за марке-
тинг, услуги, промет и производство МАРИЛИ ПРЕС 
Светлана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Бучинци“ 
бр. 47 Илинден. 

Се врши проширувана на дејноста: 92.32 - дејност 
на посредување во културата и дејност на објектите за 
култура. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 164/99. 
(6051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
394/98, на регистарска влошка бр. 020040787-6-01-000, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на фирма и 
промената на дејност на ТП ДАЛ ФУФО - ЧЕШМА, 
Николова Ангеле Роза - трговија на мало со печива, 
колачи и слатки, Пицерија, Скопје, ул. „Иван Козаров“ 
бр. 29-а. 

Се врши промена на фирма и гласи: ДАЛ ФУФО -
ЧЕШМА ТП Николва Ангеле Роза Пицерија, Скопје, 
ул. „Иван Козаров“ бР. 29-а. 

Се врши промена на дејност и тоа: се бришат дејно-
стите: 52.24, 52.25. Се запишува дејноста: 55.30. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг.бр. 394/98. 
(6057) 

. Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 980/ 
98, на регистарска влошка бр. 030016977-3-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето и усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за конфскциско произ-

водство трговија извоз-увоз, „ШТИПКО“ д.о.о. ул. 
„Борис Кидрич“ бр. 23, Штип. 

Основачи се: Камчев Благојче и Камчева Јулијана 
од Штип. 

Управител на друштвото е Камчев Благојче со нео-
граничени овластувања кој го застапува и претставува 
друштвото и во надворешно трговското работење. 

Дејности: 18.24,18.23,18.22,18.21,18.1,17.54,17.40, 
17.54/2, 17.54/1, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.72, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 18.22, 
надворешна трговија со .прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција, посредувала во прометот 
со стоки и услуги, јавни складишта, комисиона про-
дажба на стоки од увоз, продажба на стоки од консигна-
циони складишта, малограничен промет со Р. Бугарија 
и Р. Грција. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања и целосна одговорност. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 980/98. (5819) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1135/98, на регистарска влошка бр. 030018527-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштво за угостителство и трговија на 
големо и мало, експорт-импорт, „СУТЈЕСКА“, Анто-
ниевски Јаким и др. јтд, ул. „Раданеки пат“ бр. 10, 
Штип. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 03.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2 , 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 52.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 
52.47 , 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.60, 60.24, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целокупниот свој имот. 

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

Антониевски Јаким управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1135/98. (5821) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1101/98, на регистарска влошка бр. 03001818?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претвораното и усо-
гласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ВЕДИТЕКС“ увоз-извоз до-
оел, Солидарност 82 Штип. 

Основач: Венко Минов. 
Дејности: 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 

51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44 , 52.44/Ј, 
52.44/3, 52.63, 55.30/1, 63.12, 65.12/4, 65.23, 70.11, 70.12, 
70.32, 74.13, 74.14, 74.40, 93.01, 93.05, 01.41/3, 15.89, 
17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.16, 17.17, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.53, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
50.10, 50.30, посредување и застапувало во надворешно 
трговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт, услуги 
на меѓународна шпедиција, продажба на странска стока 
на консигнација. 

Одговорност: неограничени овластувања, целосна 
одговорност, управител без ограничувано Венко Ми-
нов. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1101/98, (5822) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1130/98, на регистарска влошка бр. 030008747-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
услуги и трговија, „ЕЛБОС-КОМЕРЦ“ Анѓелче Сте-
фанов и др. увоз-извоз јтд, ул. „Мирче Ацев“ 34, Штип. 

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34 , 51,35 , 51.36, 51.37 , 51.38 , 51.41, 51.42 , 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42 , 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.44/5, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.02, 74.84, 
74.40, 28.73, 51.41, 17.54, 24.51, 24.42, 25.22, 25.24, 
26.61, 28.74,29.71,29.72, 45.45, трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со соседните држави, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, меѓународна шпедиција и реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име за своја сметка, содружниците одговараат непо-
средно со целиот свој имот и солидарно со другиот 
содружник. 

За управител на друштвото се именува Ангелче Сте-
фанов, без ограничување во застапување во внатреш-
ниот и надворешен трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1130/98. (5824) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр.1126/ 
98, на регистарска влошка бр. 030018437-8-11-000, го 
запиша во судскиот регистар претворање и усогласу-
вање на Трговско друштво ЦВАЈ-ДИЗАЈН дооел ул. 
Кочо Рацин бр. 34 Св. Николе. 

Дејности: 5.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,. 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 55.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51,65, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.„4, 52.25, 52.„6, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 25.22, 25.23, 
25.24, 74.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Основна главнина претходно вложени средства во 
износ од 20,00 денари и зголемување на основната глав-
нина во износ од 12.200 ДЕМ во денарска противвред-
ност од 377.956,00 денари - вкупно износот на основ-
ната главнина изнесува 377.976,00 денари. 

Управите Митко Јованов од Св. Николе. 
Управителот на друштвото го застапува друштвото 

со неограничени овластувања во застапување во вна-
трешниот и надворешно-трговскиот промет. 

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

За обврските преземени спрема трети лица друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

За обврските на Друштвото основачот не одговара. 
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1126/98. (5916) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр.1102/ 
98, на регистарска влошка бр. 030018197-6-01-000, го 
запиша во судскиот регистар упис на Трговец поединец 
Глигор Стојан Николов ул. Питу Гули бр. 83/8 Св. 
Николе. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44. 

Основач и овластен потписник е Глигор Стојан Ни-
колов. 

Истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1102/98. (5917) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр.915/ 
98, на регистарска влошка бр. 030016347-6-01-000, го 
запиша во судскиот регистар упис на Трговец поединец 
Нацева Бранко Валентина ул. Плоштад Илинден бр. 
60-2/4 Св. Николе. 

Дејности: 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка и одговара со целокупниот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр.915/98. (5919) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр.984/ 
98, на регистарска влошка бр. 030017017-4-03-000, го 
запиша во судскиот регистар организирање согласно 
ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Акционерско друш-
тво за професионално оспособување и вработување на 
инвалиди КАРТОНТЕКСТ ул. Маршал Тито бр. 71 Св. 
Николе. 

Дејности: 85.32/3, 51.31, 51.34, 50.10, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.55, 51.37, 51.53, 51.57, 51.70, 52.41, 51.42, 
51.43, 51.46, 51.47, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.12, 52.44/1, 52.46, 21.21, 31.50, 31.62, 36.50, 36.1, 
20.30, 20.51, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 26.12, 
28.51, 52.72/1, 25.22, 25.24 , 33.2, 33.50, 60.24, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт. 

Во свое име и за своја сметка одговара со сиот свој 
имот. 

Буровски Киро - претседател на Управен одбор. 
Од Основнибт суд во Штип, Трег.бр.984/98. (5920) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр.931/ 
98, на регистарска влошка бр. 030016497-8-03-000, го 
запиша во судскиот регистар претворање и усогласу-
вање на Трговско друштво ДОНИТЕКС, ДООЕЛ ул. 
Ленинова 8 Св. Николе. 

Дејности: 55.30, 55."0/1, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51,37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.70, 52,11, 52,12, 51.21, 52,22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52,44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.52, 17.54, 17.54/1,17.54/2, 17.60, 17.71,17.72, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Основната главнина ца друштвото се зголемува за 
16560 ДЕМ во денарска противвредност од 513.360,00 
денари. Заедно со досегашната основната главнина на 
друштвото изнесува-513.380,00 денари. 

Основач и управителка друштвото е Митре Јован-
чев. 

Управителот на друштвото го застапува друштвото 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет. 

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

За обврските преземени спрема трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со сиот свој имот. 

Основачот не одговара за обврските на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр.931/98. (5921) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 958/ 
98., ма регистарска влошка бр. 030016787-8-08-000, го 
заниша во трговскиот регистар претворањето и усогла-
сувањето со ЗТД на Трговското друштво за сметковод-
ство и финансиски консалтинг „ТРЕЈД КОНСАЛ-
ТИНГ64 д,о.о.е.л. увоз-извоз Струмица, ул, „Ленинова“ 
бр, 17/1. 

Основач е Зоран Витанов од Струмица ул. „Ѓорѓи 
Трајков“ бр. 62. 

дејности; 51,21, 51.22, 51.23, 51.24,, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34. 5135, 51.36, 5137, 51-38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51,42/2, 51А\ 51.44, 51,45, 53.47, 51.51, 
51 52, 51.53, 51.54, 51.55, 5156, 51.57, 51.62, 
51.63 , 51.64, 5165, 51,66, 51.70, 52.11, 52,12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52 25, 5?.26, 52.27, 52,33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52,44/1, 52,44/2, 5144/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50. 52.61, 52.62 , 52.63, 
74.12, 74.13,74.14, 74.20/2, 71213/3, 74.20/5, 74.84, надво-
решен промет со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија и Грција, реекспорт, посредување. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка со сите 
свои средства. 

Управител без ограничување: Зоран Витанов од 
Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 958/98 (5886) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1193/98, на регистарска влошка бр. 030019097-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, услуги и 
производство „ЕЛЕНА - М " увоз-извоз д.о.о.е.л. Стру-
мица, ул. „Дојранска“ бр. 6. 

Дејности: 55.30, 55.30/2, 63.30, 63.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 60.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 52.31, 52.34, 52 23, 52.39, 52.41, 52.42/1, 52.24, 
52.54, 52.53, 52.55, 52.70, 52.46, 52.35, 50.10, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.70, 51.57, 50.20, 33.2, 33.3, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.75 , 52.74, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40 , 20.51, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 
25.24, 15.81, 93.02, 93.0, 74.84, 93.04, 93.05, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51,17.52, 17.54/1,17.54/2, 18.24, надворешна 
трговЈ^а со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Грција и Бугарија, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт, посредување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени спрема трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот. 

Управител на друштвото Маџиров Косадин од Стру-
мица, ул. „Дојранска“ бр. 6 со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 1193/98. (5887) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 1147/ 
98, на регистарска влошка 030018647-8-01-000 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето и усогласува-
њето на Друштвото за трговија и услуги Еми петрол 
Постолов дооел увоз-извоз Радовиш, ул. „Ванчо Прке“ 
бр. 3. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.12, 52.24, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.63, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51,32, 
51.34, 51.35, 51,36, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 51.51, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.24, 
63:30, 63.40, 74.12, 72.40, 74.84, 21.21, 21.23 21.25, 25.22, 
37.10, 37.20, 51.19, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-

изводи, консигнација, меѓународен транспот на стоки и 
шпедиција, застапување на странски лица и посреду-
вање, реекспорт, вршење комисиони работи во областа 
на прометот. 

Во главниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени према трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Упрвител: Постолова Лилјана - со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1147/98. (5855). 

Основниот суд во Штип со решението Трег бр. 1066/ 
98, на регистарска влошка 030017837-1-01-000 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето и усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија увоз-извоз Ка-
дра-Мак, Невенка Јанчева и др. јтд Радовиш, ул. „Лени-
нова“ бр. 44. 

Дејности: 02.01,15.98/2, 21.12,50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43 , 51.44, 
51,45, 51.47, 51.51, 51 53, 51.55, 51.57, 51.64, .51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52 63, 55.30/1, 5.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 
74.13,74.40,74.81, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување во надворешнотрговскио промет и 
продажба на стоки на консигнациони складишта. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка -
полни овластувања, а основачите - содружници одгова-
раат солидарно со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото Невенка Јанчева - без 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1066/98. (5856). 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 675/ 
98, на регистарска влошка 030014087-3-01-00 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на приватно 
претпријатие Друштвото за трговија Зови-промет доо, 
увоз-извоз Струмица, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 39/1/ 
14. 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51,39, 51.41, 51.42,/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51,66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.12, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50. 
52.61, 52.62,52.63, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Зајев Панчо, управител и застапник во надворешно 
трговскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 675/98. (5857). 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 1943/ 
98, на регистарска влошка 030026517-8-09-000 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето и усогласува-
њето на Друштвото за трговија и шпедиција Мино до-
оел експорт-импорт Струмица, ул. „Моша Пијаде“ бр. 
20 Струмица. 

Дејности: 51.21, 50 10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.19, 51.21, 51.24, 
51.25, 51.31, 51 51, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.32, 52.41, 52.44, 
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52.45, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 
60.21, 60.23, 63.34, 63.12, 63.40, 74.82, 74.12, 74.84. 

Основната главница на Друштвото изнесува 10.200 
ДЕМ во денарска противвредност, заедно со "стариот 
влог сума од 316.014.00 денари. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските одговара со сите свои средства - полна 

одговорност. 
За управител се именува содружникот Митко Нова-

ков - без ограничувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1943/98. (5858). 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 1806/ 
98, на регистарска влошка 030025147-8-01-000 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето и усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и 
трговија Золи увоз-извоз дооел - Босилово 68. 

Усогласување на Трговскоти претпријатие на го-
лемо и мало, увоз-извоз „Золи“, п.о. С.Босилово -
Струмица, во Друштво за производство, услуги и трго-
вија Золи увоз-извоз дооел - Босилово 68. 

Основач на Друштвото е Ристов Горги од Босилово 
68. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 15.51, 
15.86, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51,34, 51.35, 51,36,51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.53 , 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.12, 52.24 , 52.25, 
52.26 , 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42 , 52.43 , 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62 , 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.2, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 74.13, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени и непрехранбени производи, малограничен 
промет со соседните држави, посредување и застапу-
вање, меѓународен транспот на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, консигнации. 

Неограничени овластувања - потполна одговор-
ност. За управител на Друштвото се именува Ристов 
Горги од Босилово, 68, без ограничување во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1806/98. (5859). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 500/99, на регистарска влошка бр. 020010180?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското друштво за промет и услуги БЕБОФИТ 
Елизабета Љатко Михаиловиќ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Кленоец“ бр. 38. 

Дејности: 52.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.43, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 51.21, 
51.22, 51.31, 51.45, 51.55, 51.70, 51.46, 22.22, 22.-25, 
72.30,72.60,74.12, 74.40, 74.82,74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги. 

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

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

Во внатрешниот и наворешнотрговскиот промет 
Друштвото го застапува Елизабета Љатко Михаиловиќ 
- управител - без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 500/ 
99 (6137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11516/98, на регистарска влошка бр. 
020099187-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувана на ТП, Автопрсвозник КЕНО ТП Кенан 
Риза Шерифи Скопје ул. „Џон Кенеди4' бр. 25/1-3. 

Дејности: 60.2 - Друг копнен сообраќај 
60.21 - Превоз на патници во друг копнен сообраќај, 
линиски 
60.22 - Такси превоз, 
60.23 - Превоз на патници во другиот друмски сообра-
ќај, слободен, -
60.24 - Превоз на стока и во друмскиот сообраќај. 

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

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

Овластен потписник: Кенан Риза Шериф - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11516/ 
98. (6141) 

Основниот суд. Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12473/98, на регистарска влошка бр. 
020099277-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво, Друштво за произ-
водство, промет и услуги АД-КОМПАНИ Адем ДО-
ОЕЛ увоз извоз ул. „Христијан Тодоровска! Карпош“ 
бр. 60 Скопје. 

Дејности: 15.12, 15.13, 15/20, 15.32, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.82, 15.85, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.21, 17.22, 17.40, 17.51, 17.54, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.52, 
21.25 , 25.22, 25.24, 26.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51,35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.52, 60.24, 63.40, 70.11, 70.12, 74.13, 74.40, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните земји Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
вршена на работи во надворешно трговскиот промет е 
Бајрамовски Адем - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12473/ 
98. (6139) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

, Основниот суд Скопје П - Скопје со решение рег.зг. 
бр.93/99 од 18.02.1999 година во регистарот на здруже-
нијата на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува уписот во регистарот на здруженијата 
на граѓани и фондации на фудбалскиот клуб "Балкан“ 
од Скопје со седиште во Скопје на ул."Кемал Сејфу-
ла" бб - Скопје. 

Целите и задачите на фудбалскиот клуб "Балкан“ од 
Скопје се заради остварување или согласување на 
своите интереси во областа на спортот, а се состои во 
учество во организираниот систем на натпревари и пр-
венства од страна на ФСМ, потикнување, омасовува-
ње и унапредување, поточно развој на фудбалскиот 
спорт и организирање активности во таа насока, раз-
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вивање на фудбалски активности на децата и млади-
ната и аматерските и професионалните фудбалери, 
унапредување на фудбалскиот спорт, а особено на ре-
зултатите на клубот и учество во напредување во сите 
степени на натпреварување во организација на ФСМ, 
споредување на донесените програми за развој на 
фудбалот во рамките на клубот и соодветните програ-
ми на фудбалските сојузи, унапредување на стручната 
работа и усовршување на стручни кадри, развивање 
соработка со други фудбалски клубови во рамките на 
сојузите, организирање фудбалски турнири во соглас-
ност со прописите на ФСМ, законите и другите про-
писи, извршување на други работи во согласност со 
Статутот и актите на ФСМ и ОФС, а дејствувањето е 
како на територија на Република Македонија надвор 
од неа. 

Фудбалскиот клуб "Балкан“ од Скопје ќе го претста-
вува и застапува лицето Матевски Владо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6706) 

Основниот суд во Тетово со решение Рег. Згф. бр. 
102/99 од 16.02.1999 година го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации Доброволно про-
тивпожарно друштво „Тетекс - Тетово“. 

Работата и активностите на здружението се да ја 
следи и анализира положбата и да презема мерки за 
унапредување на доброволното противпожарство и 
заштита од пожари, да ги анализира и следи спроведу-
вањето на мерките за заштита од пожари, да развива и 
покренува активности за заштита од пожари и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово и ќе делува 
на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (5656) 

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. 32/ 
99 од 1.3.1999 година го запиша во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондациите Фудбалски клуб „Ма-
кедонија“ од с. Врбјани. 

Основни задачи и цели на клубот се развој на спор-
тот и физичката култура посебно фудбал, придонес во 
доеле дната примена на правилата и прописите на фуд-
балската игра, учество во соодветното фудбалско 
првенство, заложби за обезбедување на регуларно 
првенство, контакт со останатите фудбалски клубови, 
организирање на пријателски натпревари и турнири и 
остварување на други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во с. Врбјани. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

клубот е Трајаноски Јане од с. Врбјани - претседател. 
Од Основниот суд во Прилеп. (5657) 

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 
70/99 од 15.02.1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани „Центар за граѓанска иницијати-
ва“ од Прилеп. 

Цели и задачи на здружението се: остварување на 
разновидни активности насочени за развој и збогцту 
вано на демократските процеси на РМ, изградба на 
отворено граѓанско општество, заштита на човековите 
права и слободи, подобрување на меѓунационалните од-
носи, соработка со слични здруженија и организации, 
проекти за хуманитарни акции и заштита на човековата 
околина и друго. 

Седиштето- на Здружението е во Прилеп на ул. 
„Борка Талоски“ бр. 228. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Тодороски Гоце - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5657) 

Основниот суд во л Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 
90/99 од 2.03.1999 годиш го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани Естрадно-уметкички танцов 
клуб ;,Роко Партнер од Прилеп. 

Цели и задачи на клубот се омасовување на танцо-
вата култура, танцовата рекреација и натпреварувач-
киот танц, преку активно организирање на курсеви по 
танцување, танцови натпревари, концерти, организи-
рање на семинари и соработка со танцовиот Сојуз на 
Македонија и други танцови клубови во Република Ма-
кедонија и во светот. 

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Мечкин 
Камен“ бр. 16. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Томе Цветкоски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5659^ 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 7/98 во 
регистарот на граѓани и фондации го запиша Карате 
клубот „Партизан“ Кочани, со седиште во Кочани, на 
ул. „Дамјан Груев“ бб Кочани. 

Лице овластено за застапување на карате клубот е 
претседателот на клубот Мите Цебов. 

Карате клубот „Партизан“ Кочани е основан заради 
вршење на следните цели и задачи: поттикнување, ома-
совување, развој и унапредување на карате спортот, 
координирање и усогласување на програмските актив-
ности на членовите на клубот, одржување и користење 
на објектите во кои ја одвива основната дејност - тре-
нингот, унапредување на здравствената заштита на ка-
ратистите, организација на државни и меѓународни нат-
превари од пријателски и официјален карактер, сора-
ботка со сите карате клубови во РМ, кои се членки на 
Меѓународната карате федерација, како и други работи 
кои се дозволени со закон, а се однесуваат на карате 
спортот. 

Карате клубот „Партизан“ стекнува својство на 
правно лице од 26. 2. 1999 год. 

Од Основниот суд во Кочани. (5661) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 35 се запишува здружението на граѓани 
Македонско здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ 
со скратено име МЗМ - „МАРКЕТИНГ“ со седиште во 
Скопје бул. „Крсте Мисирков“ бб - Економски факул-
тет, Скопје. 

Лице овластено да го застапува здружението е прет-
седателот д-р Бошко Јаковски и д-р Снежана Ристевска 
- Јовановска - секретар на МЗМ, 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на постојано развивање на науката за маркетинг 
и примена во практиката на современите достигнувања 
од областа на маркетингот, подигање на стручното 
ниво на стручњаците по маркетинг преку разни обра-
зовни форми и практични активности од секојдневната 
работа - како и стручно ангажирање во креирањето и 
остварувањето на инструментите за подобрување на ра-
ботењето во поодделни сектори од стопанската и несто 
ланската активност. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16. 02, 1999 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6264) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1 Рег. 
Зг. бр. 141/99 од 26. 02. 1999 година во регистарот за 
Здруженијата на граѓани и фондации го запиша след-
ното; 

Се усвојува предлогот на Здружението Ансамбли на 
народни инструменти и песни „Стефче Стојковски“ -
Скопје. 
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Се одобрува упис во регистарот за Здруженијата на 
трагани и фондации на Здружението Ансамбл на на-
родни инструменти и песни „Стефче Стојковски“ -
Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Ферид Бајрам“ бр. 
15 - б. 

Целите и задачите на ансамблот се омасовување и 
развој на народниот изворен мелос, организирање кон-
церти и други настапи, остварување, соработка со Ми-
нистерството за култура и други асоцијдции, претставу-
вање на народниот изворен мелос во странство, изда-
вање и продажба на книги, проспекти, плакати, раз-
гледници, аудио и видео касети, компакт дискови и 
други материјали за фолклорните традиции, обичаи, 
народни игри, инструменти, поени и други манифеста-
ции, формирање на секции и групи за изучување, негу-
вање и развивање на игрите, песните и инструментите, 
а дејствувањето на здружението е на територијата на 
градот Скопје, Република Македонија и пошироко. 

Ансамблот на народни инструменти и песни 
„Стефче Стојковски“ ќе го застапува Стефчо Стојков-
ски - претседател на ансамблот и претседател на 
Извршниот одбор. 

Од Основниот суд Скопје И Скопје, (5187) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Рег. зг. 39/98 од 19. 02. 1999 год. во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на граѓани и фонда-
ции на Истражувачкото друштво на студенти биолози -
Скопје со седиште на Природно, т математички факул-
тет г „Гази Баба“ бб Скопје. 

Дејноста на Истражувачкото друштво на студенти 
биолози Скопје е поттикнување, организирање на сту-
денти биолози, заинтересирани за научно - истражу-
вачка работа од областа на биологијата. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Истражу-
вачкото друштво на студенти бис дачи Скопје се сте-
кнува со својство на правно ли!?,е. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5254) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд Гостивар под рег. бр. 26 се запишува 
Здружение на граѓани Младинско еколошки центар 
„Рекански Бисер“ на Општина Ростуше со седиште во 
с. Ростуше кое го застапува неговиот претседател Ра 
маданоска Не има. 

Работата и активностите ќе се однесуваат во потти-
кнување на свеста кај младите за нивно целосно анга-
жирање на полето на образованието.^ едукацијата, ор-
ганизирање предавања на тропската младина за еднак-
воста на половите и развивање на индивидуашзмот. 

Од Основниот суд во Гостивар. (5646) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 25/99 се 
запишува Фудбалскиот клуб „Беса“ од с. Добридрл, 
Гостиварско кој ќе го застапува лицето Амети Шаќир 
Кадир од с. Добридол. 

Работата и активностите на фудбалскиот клуб „Бе-
са“ од с. Добридол, Гостиварско, ќе се однесуваат на 
вршење на грижа за омасовување на фудбалскиот 
спорт во клубот, стручно издигнување и усовршување 
на своето членство по пат на организирање на разно-
видни форми на воспитно-образовни и стручни дејно 
сти, остварувајќи спортска дејност во областа на фуд-
балскиот спорт помеѓу работните луѓе и младите во 
селото, општината и пошироко во Република Македо-
нија. 

Од Основниот суд во Гостивар. (5647) 

Се запишува пререгистрирање на доброволно про-
тивпожарно друштво „ЦРЕШНЕВО“ од с. Црешнево, 
М. Брод, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации, под ЗРЕГ бр. 47/98. 

Здружението ќе ја следи и анализира положбата во 
доброволното противпожарникарство, го анализира и 
следи спроведувањето на мерките за заштита од по-
жари, работи на вклучување на поголем број на граѓани 
во работата на друштвото, организира советувања, се-
минари, противпожарни натпревари, врши едукативно 
- превентивна дејност во основните и средните учи-
лишта и др. 

Седиштето на Здружението е во с. Црешнево - М. 
Брод. - - . 

Здружението ќе дејствува на територијата на с. 
Црешнево М. Брод. 

Здружението ќе го застапува и претставува Војо Ра-
дески. 

Од Основниот суд во Кичево. (5650) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 35/99 од 15. 02. 1999 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша опш-
тинскиот фудбалски сојуз „Тетово“ од Тетово. 

Работата и активностите на здружението се развој и 
унапредување на фудбалскиот спорт, грижа за созда-
вање материјални и други услови за развој на фудбалот, 
соработка со други општински фудбалски сојузи, обез-
бедување права, обврски и одговорности на фудбал-
ските судии и слично. 

Седшитето на здружените е во Тетово и истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (5653) 

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под реден број 
Рег.Згф.бр. 43/99 за 1999 година го запишаа здружени-
ето под име: Заедница на инвалидски организации Ка-
вадарци, која ќе се залага за унапредување на работата 
и на активностите на инвалидските организации, како и 
усогласување на посебните и заедничките иитереси. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, 
на ул. „Маршал Тито“ бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. 1(5662) 

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под реден број 
Рег.Згф.бр. 24/99 за 1999 година го запишаа здружени-
ето под име: Фудбалски клуб „Хец - Тиквеш-98" од с. 
Возарци, кое ќе се залага за омасовување и развој на 
фудбалскиот спорт, особено со помладите категории, 
како кадети, кадетки, младинци, младинки, сениори и 
сениорки, и учество и организација .на натпревари. 

Седиштето на здружението е во с. Возарци. и 
Од Основниот суд во Кавадарци. ' (5664) 

Основниот суд во кавадарци, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под реден број 
Рег.Згф.бр. 67/99 за 1999 година го запишаа здружени-
ето под име: „Здружение на овоштари „Росоман“ од с. 
Росоман кое ќе се залага за ревитализација на овоштар-
ското производство во Општината Росоман со зголему-
вање на површините и зголемување на просечната про-
изволност по хектар со нови агротехнички мерки, про-
мена на производната насока и сортниот состав во со-
гласност со достигнатите научни сознанија со што ќе се 
постигне поголема рентабилност. 
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Седиштето на здружението се наоѓа во с. Росоман. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (5667) 

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под реден број 
Рег.Згф.бр. 6/98 за 1999 година го запишаа здружени-
ето под име: „Сојуз на борците од Народноослободи-
телната и антифашистичката војна на Македонија 1941-
45 година, на Општински одбор Кавадарци, кое ќе се 
залага за преземање на разни активности во бранењето 
и чувањето на придобивките од Народноослободител-
ната и антифашистичка војна на Македонија. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „7-ми Септември“ бр. 1. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (5670) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондад-
ции при Основниот суд во Кавадарци под реден број 
Рег. Згф. бр.55/99 за 1999 година се запишува здруже-
нието Планинарско спортско друштво „Орле“ - Кава-
дарци кое ќе се залага да ги ангажира членовите за 
престој и снаоѓање во природа, а посебно во планина, 
да ги запознава со природните убавини и богатството на 
планините, да развива љубов кон планините, да развива 
и негува натпреварувачки дух во рекреативните спор-
тови (ориентација), алпинизам, пештерништво, сло-
бодно качување на карпи, како и да го обучува член-
ството во специјалните вештини во планинарството. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (5671) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег. 
Згф. бр. 47/99 за 1999 година се запишува здружението 
Пинг-понгарски клуб „Кавадарци“ од Кавадарци кој ќе 
се залага за постојан развој на пинг-понгарскиот спорт, 
покренување иницијативи до пинг-понгарскиот Сојуз на 
Македонија за решавање на проблеми од областа на 
овој спорт, како и изнесување предлози пред тој сојуз, а 
и мислење и сугестии по негови материјали. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (5672) 

Основниот суд во Кратово со решението ЗГ. бр.1/ 
99, го запиша Здружението на возачите во Кратово. 

Цели: обезбедување потребни услови за нормална 
работа и развој на Здружението, ја организира поставе-
носта на членството и неговите активности, цели и ин-
тереси, презема активности на обезбедување услови за 
работа на Здружението, работи на помагање на член-
ството и нивна заштита како учесници во патниот соо-
браќај , на подобрување на условите во патниот сообра-
ќај, техничката исправност на возилата, укажува на 
членството на уделот во патниот сообраќај во поглед на 
техничката исправност на возилата, на нивниот хуман 
однос, солидарност и потреба од помош на други учес-
ници во сообраќајот и други цели предвидени во член 11 
од Статутот. . ѕ 

Здружението ќе го преставува Михаиловски Петко. 
Од Основниот суд во Кратово. (5674") 

Основниот суд во Кратово, со решението ЗГ.бр.1/ 
98, го запиша Сојузот на инвалиди на трудот на РМ -
Здружение на инвалиди на трудот-Кратово, ул. „Ѓуро 
Салај“ бб-Кино. 
' Цели: ја следи и согледува целокупната проблема-
тика со квалификација, доквалификација, рехабилита-
ција, вработување и интеграција на инвалиди на трудот 
во општината. Соработува со носителите за опште-
ствена заштита на инвалиди на трудот, со синдикатот и 

подрачната служба на фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и други институции, се грижи за унапреду-
вање и спроведување на професионалната рехабилита-
ција и вработување на инвалиди на трудот, на подобру-
вање на нивната материјална положба и предлага ини-

.цијативи за научно истражувачката работа во областа 
на инвалидското осигурување и заштита од инвалидизи-
рана, соработува со претпријатија, заводи и други ин-
ституции во областа на заштитата на инвалидите на 
трудот и унапредување на инвалидското осигурување. 

Сојузот го претставува Јовановски Ѓорги од Кра-
тово. 

Од Основи иот суд во Кратово. (5677) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. 
ЗГ. бр. 36/98 на ден 24.02.1999 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Кјокушинкаи карате сојуз на 
Македонија, Скопје, со седиште во Станица Зелени-
ково бр. 198. 

Дејноста на Кјокушинкаи карате сојузот на Македо-
нија Скопје е од спортски карактер - развивање и уна-
предување на Кјокушинкаи карате спортот на Македо-
нија. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Кјоку-
шинкаи карате сојузот на Македонија Скопје се сте-
кнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 6236 

Основниот суд Скопје И - Скопје со решение III. 
Рег. бр. 27/98 од 23.12.1998 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

СЕ ОДОБРУВА упис во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации на хуманитарното здружение 
„Нов живот“ Скопје, со седиште на ул. „Рокомија“ бр. 
74-а. 

Дејноста на здружението е од хуманитарен карак-
тер. 

Потписник на здружението е Азманов Васе. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје; 6004 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. РЕГ. 
ЗГ. бр. 76/98 од 25.2.1999 год. во регистарот на здруже-
нијата на граѓани и фондациите го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондациите на здружението на пензионерите 
„Гази Баба“ - Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Јани 
Лукровски“ бр. 3. - Скопје. 
' Дејноста на Здружението на пензионерите „Гази Ба-
ба“ Скопје доброволно организирање и заштита на ста-
росните, инвалидските и семејните пензионери во 
остварувањето на нивните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, здравствената заштита, како и 
за задоволување на социјалните, културните и други 
потреби на членството на Здружението и за сместување 
во домовите на пензионерите под определени услови, 
преземање и остварувале на работи од хуманитарен 
карактер, а подрачјето на дејствување е на територија 
на Општините Гази Баба, Арачиново, Илинден и Пе-
тровец. 

Здружѕнието на пензионерите Гази Баба - Скопје ќе 
го застапува и претставува во правниот промет и 
спрема трети лица Стојмен Младеновски од Скопје, 
претседател на извршниот одбор. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 5982 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 88/99 од 16.02.1999 година во регистарот 
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на здруженијата на граѓани и фондации при Основен 
суд Тетово го запишува Фудбалскиот клуб „Ринија“ с. 
Теново. 

Работата и активностите на здружението се омасо-
вување на спортот, ангажирање на младите на спортски 
план, соработка и размена на спортско искуство и 
слично. 

Седиштето на здружението е во Теново и истото ќе 
делува на подрачјето на општина Брвеница. 

Од Основниот суд, Тетово. (6192 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации под РЕГ. 
бр. 77/99 е запишан ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ШАР“ од с. 
Глоѓи. 

Работата и активностите на здружението е омасову-
вање на спортот во селото и пошироко, ангажирање на 
младите на спортски план, соработката и размена на 
спортско искуство со сите клубови и слично. 

Седиштето на здружението е во просториите на 
месна заедница од с. Глоѓи, а ќе делува на подрачјето во 
с. Глоѓи, општината и пошироко, во зависност од ре-
зултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (6193) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации под РЕГ. 
бр. 45/99 е запишано Ловечко друштво „Бујна Леска“ 
од с. Милетино. 

Работата и активности на здружението е помагање, 
поттикнување и активност на членовите за заштита и 
унапредување на ловот, создавање на услови за спорт и 
рекреација, изградба на ловечкиот морал, подигање на 
ловсчката култура, свест и ловечка дисциплина на чле-
новите и слично. 

Седиштето на здружението с во с. Милетино - опш-
тина Брвеница, а ќе делува на подрачјето во с. Миле-
тино и општина Брвеница. 

Од Основниот суд во Тетово. (6194) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 
64/99 с запишано Културно уметничко друштво „Џела-
дин Зсќири“ од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е унапре-
дување, организирање и развивање на културата и 
уметноста преку организирање средби, советувана, ма-
нифестации, приредби и слично, за задоволување на 
културните и уметнички потреби на граѓаните и 
слично. 

Седиштето на здружението с во Тетово, а ќе делува 
на подрачјето на град Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (6199) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации под Рсг. бр. 
21/99 е запишано Спортско риболовно друштво „Пена“ 
од Тетово. 

Работата и активностите на здружението с унапре-
дување, развој и заштита на спортскиот риболов и еко-
лошката средина, остварување на оптимални услови и 
можности за омасовување на друштвото, развој и попу-
ларизира!^ на спортскиот риболов и слично. 

Седиштето на здружението с во Тетово, а истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (6200) 

С е запишува прсрсгистрирање на доброволно про-
тивпожарно друштво Пласница од село Пласница, Ма-

кедонски Брод во регистарот на Здруженија на граѓани 
и фондации под З. Рег. бр. 44/98. 

Здружението ја следи и анализира положбата во до-
броволното противпожарникарство, ги анализира и 
следи мерките за заштита при пожари, покренува ак-
тивности на своите членови за спроведување на превен-
тивни и други мерки, организира културно просветна, 
спортска, забавна и други активности, организира сове-
тување, семинари, противпожарни натпревари, врши 
едукативно превентивна дејност во основните и сред-
ните училишта и друго. 

Здружението е со седиште во село Пласница и деј-
ствува на подрачјето на село Пласница. 

Здружението ќе го претставува и застапува Војо Рач. 
дески. 

Од Основниот суд во Кичево. (6203) 
Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-

рот на здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 
14/99 е запишан фудбалскиот клуб „Југохром“ - Јегу-
новце. 

Работата и активностите,.на здружението е потти-
кнување и унапредување на фудбалскиот спорт врз 
принципи на аматеризам и масовност, учество во орга-
низирање и спроведување на систем на натпревари и 
слично. 

Седиштето на здружението е во с. Јегуновце, а ќе 
делува на подрачјето на Јегуновце и пошироко, во за-
висност од резултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (6195) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. 
бр. 87/99 е запишан фудбалскиот клуб „Дрита“ од с. 
Боговиве. 

Работата и активностите на здружението е омасову-
вање на спортот во селото и пошироко, ангажирање на 
младите на спортски план, со работа и размена на 
спортски искуства со сите клубови и слично. 

Седиштето на здружението е во просториите на 
месна заедница с. Боговиње, а ќе делува на подрачјето 
во с. Боговиње и пошироко во зависност од резулта-
тите. 

Од Основниот суд во Тетово. (6196) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. 
бр. 104/99 е запишано Планинарското друштво „Те-
те кс" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е активи-
рана на членовите и сите граѓани, а особено младината 
и подмладокот за престој и снаоѓање во природата, а 
посебно во планините за активен одмор и рекреација, 
да го обучува членството за зимско планинарење, ори-
ентација, прва помош, планинарско спасителна служба, 
алпинизам и слично. 

Седиштето на здружението е во АД „Тодор Цилоски 
Мерцан-Тстекс“ Тетово, ул. „Б. Миладинови“ бр. 1, а 
ќе делува на подрачјето на општина Тетово и поши-
роко. 

Од Основниот суд во Тетово. (6197) 

Основниот суд во Дебар со решение Згф.бр.22/99 од 
14.01.1999 година, го запиша во регистарот на Здруже-
нијата на граѓани и фондации пререгистрирањето на 
фудбалскиот клуб „Кораби“ од Дебар. 

Целта на Здружението е да зема учество во органи-
зираниот систем на натпревари и првенства од страна 
на ФСМ, поттикнувана, омасовување и унапредување 
на фудбалскиот спорт, натпреварувала во сите степени 
на натпревари, соработка со другите фудбалски клу-
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бови, организирање и учество на фудбалски турнири и 
слично како и придонес во остварувањето на статутот 
на фудбалерите како и следење на развојни концеити 
на фудбалскиот спорт. 

Седиште на Здружението е во Дебар ул. „В. Влахо-
вич" бб. 

Од Основниот суд во Дебар. (6205) 

Седиштето на Друштвото е во Ресен. 
Лице овластено за застапување на Здружението е 

Александар Николовски. 
Од Основниот суд во Ресен. (6212) 

Во регистарот на здруженијата на граѓани и фонда-
ции се запишува Здружение на граѓани со назив Опш-
тинско Здружение за техничка култура - Народна тех-
ника под Рег.згф“. бр. 10/99 - Ресен. 

Здружението има за цел донесување на општи акти 
и специјализирани програми за техничка култура, тех-
ничко творештво и иновациска дејност, за откривање, 
развивање и стимулирање на пронаоѓаштвото, инова-
торството, рационализаторството и конструктор-
ството. 

Седиштето на Здружението е в,о. Ресен на ул. „29 
Ноември“ бр. 47. 

Лица овластени за застапување на Здружението се 
Бојан Ивановски и Кире Пупалевски, од Ресен. 

Од Основниот суд во Ресен. " (6207) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. згф. бр. 14/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани со назив Центар за помош на лица со ментален 
хендикеп „Порака“ Ресен. 

Здружението има за цел да иницира обезбедување 
севкупна општествена грижа и третман на лицата со 
меитален хендикеп, да дава поддршка и ангажирање на 
родителите, старателите и пријателите на ваквите 
лица, да го следи развојот како и нивната заштита и 
нивниот третман и да реализира други цели и задачи во 
врска со програмата и работата на Здружението. 

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

Ѓорѓи Стојановски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (6213) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. згф. бр. 6/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани со назив Заедница на инвалидски органзации Ре-
сен. 

Заедницата има за цел заедничко унапредување на 
работата и активностите на инвалидските организации, 
остварување на човековите права на инвалидизираните 
лице, усогласување на посебните и заеднички интереси 
во областа на унапредувањето на општествената по-

ложба на инвалидите во склад со целите и задачите на 
инвалидските организации. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен во 
Домот на хуманитарните организации н ул. „29 Ноем-
ври“ бр. 62. 

Лице овластено кое ќе ја застапува заедницата е 
Диоген Колемитевски од Ресен. 

Од ОСНОВНИОТ суд во Ресен. (6209) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под рег. бр. Згф. 7/99 се запишува основање на Здруже-
ние на граѓани со назив Сојуз на борците од Народноо-
слободителната и антифашистичка војна на Македо-
нија 1941-1945 - Општински одбор Ресен. 

Здружението има за цел да дејствува на негување на 
традициите на воените единици, средување на пишана 
граѓа, фотодокументација, собирање и друга докумен-
тација за воените единици за животот и активностите 
во заробеништво, во затвор, логор или интернација, 
како и за негување на другарството во војната. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен на ул. 
„Мите Богоевски“ бб. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Ѓорѓи Прцуловски од Ресен, ул. „Борис Кидрич“ бр. 70, 
претседател. . . 

Од Основниот суд во Ресен. (6215) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под Рсг. згф. бр. 4/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани со назив Феријално летувалиште „Студент“ - Пре-
тор. 

Здружението има за цел организирање одмор, пату-
вано и разни други рекреативно туристички активности 
за деца, младинци и останати граѓани, организирање 
културно забавни програми, организирање патувања во 
странство, соработка со слични организации од стран-
ство. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во с. Претор. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Коце Јанков од с. Радање, Штип. 
Од Основниот суд во Ресен. (6211) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под Рсг. згф. бр. 10/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани со назив Еколошко друштво „Преспа“ Ресен. 

Здружението има за цел следење на еколошката со-
стојба на потесното и поширокото подрачје на Опш-
тина Ресен и поблиските региони, заложби за заштита 
на Преспанското Езеро, крајбрежјето на Езерото, реч-
ните водотеци и подземни води, поведување активности 
кои придонесуваат во унапредување и заштита на жи-
вотната средина, давање предлози, мислења и сугестии 
до органите за заштита на животната средина. 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под рег. Згф. 18/99 се запишува Здружение на граѓани 
со назив Фудбалски клуб „Братство 1969 год.“ - Ресен. 

Здружението има за цел унапредување и омасову-
вање на фудбалот, учествување во организирање и 
спроведување на системот на натпревари на овој ранг 
каде се натпреваруваат. 

Седиштето на Здружението е во Ресен на ул. „Иво 
Лола Рибар“ бб. 

Лица овластени за застапување на Здружението се 
Насуфовски Себедин и Сабриу Муамер. 

Од Основниот суд во Ресен. .„ (6217) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под рег. Згф. бр. 5/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани со назив Здружение на инвалиди на трудот - Ресен. 

Здружението има за цел да'ја следи и согледува 
целокупната проблематика содржана со квалифика-
ција, доквалификација, рехабилитација, вработување и 
интеграција на инвалидите на трудот во општината. 

Седиштето на Здружението е во Ресен на ул. „29 
Ноември“ бр. 62. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Диоген Колемишевски од Ресен. 

Од Основниот суд во Ресен. (6218) 
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Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под рег. бр. Згф. 8/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани со назив Здружение на глуви и наглуви - Ресен. 

Здружението има за цел откривање на глувите лида, 
нивно евидентирање, дејствување на планот за заштита 
на истите, нивна рехабилитација, образование, врабо-
тување, афирмација на јазикот со знаци, соработка со 
други хуманитарни организации, развивање на спортот 
на глувите и наглувите лица и други цели и задачи 
утврдени со програмата за работа. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен на 
улица „29-ти Ноември“ бр. 62. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Диоген Колемишевски од Ресен. 

Од Основниот суд во Ресен. (6220) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ.бр. 21/99 Здружение на гра-
ѓани со име Општински противпожарен сојуз Радовиш 
кое с основано заради активности за заштита од по-
жари и спасување на живот и имот загрозени од пожари 
и други непогоди. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш. (6222) 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.37/98 од 
12.02.1999 год. Фудбалскиот клуб „Боска“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел омасовување и 
развој на фудбалскиот спорт, правилно воспитување на 
играчите и нивно оформување како спортски личности 
и развивање на соработка со другите фудбалски и 
спортски асоцијации. 

Седиштето на здружението е на ул. „Васил Стефо-
в и “ бб, во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
Здружението е претседателот Танас Танасоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (6223) 

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 26/98 од 17.02.1999 год. здружението Тениски 
клуб „Охрид“ - Охрид, со скратено име ТК 
„Охрид“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел унапредување на 
тенискиот спорт со континуирано и стручно усовршу-
вање на спортски приредби и турнири. 

Седиштето на Здружението е на ул. „7-ми Ноември“ 
бр. 86. 

Овластени лица за застапување и претставување на 
здружението се Симон Стојчески и Ранко Крстески. 

Од Основниот суд во Охрид. (6224) 

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 32/98 од 12.02.1999 год. здружението Клуб за 
подводни активности „Охрид“ од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел запознавање на 
подводниот свет на Македонија и светот, популариза-
ција на подводните активности, обука на нуркачи и 
подводни археолошки истражувања. 

Седиштето на Здружението е на ул. „Лазо Трпоски“ 
бр. 35-а во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е претседателот на Управниот одбор Ми-
лутин Секулоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (6225) 

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 2/98 од 16.02.1999 год. Автомото друштвото 
„Охрид“ - Охрид. 

Здружението има за цел заштита на интересите на 
членовите, развивање на меѓусебна солидарност на соо-
браќајно-техничката култура на сите учесници во соо-
браќајот, на авто мото и кампинг туризмот, заштита на 
животната средина, како и преземање на други актив-
ности за омасовување на сообраќајната култура и заја-
кнување на безбедноста при сообраќајот. 

Седиштето на Здружението е на ул. „Лазо Трпоски“ 
бб, во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е Благоја Речкоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (6226) 

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 24/98 од 25.02.1999 год., Здружението на инва-
лидизирани лица од Охрид. 

Здружението има за цел заштита на интересите на 
инвалидизираните лица од социјална, здравствена и 
економска сфера, како и сестрана помош на именува-
ните. 

Седиштето на Здружението е на булевар „Туристич-
ка“ бр. 10 во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е претседателот Борис Лазаревски. 

Од Основниот суд во Охрид. (6227) 

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 20/9$ од 19.02.1999 год. Здружението на гра-
ѓани „Љубители на Љубанишкиот крај“ - с. Љуба-
ништа. 

Здружението на граѓани има за цел поттикнување на 
севкупниот развој на с. Љубаништа - Охридско, со ви-
кенд населбите и другите околни места, како и задово-
лување на економските, образовно - воспитните, кул-
турните, еколошките, спортските и другите интереси 
на граѓаните. 

Седиштето на Здружението е во с. Љубаништа. 
Овластено лице за застапување и претставување на 

здружението е Крсте Велеска. 
Од Основниот суд во Охрид. (6228) 

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 18/99 од 3.03.1999 год., Здружението на Егип-
ќаните во Република Македонија, со скратено име 
„ЗЕМ". 

Здружението има за цел проучување на етногене-
зата на Египќаните, заштита и унапредување на основ-
ните права и слободи, осознавање и подигање на етнич-
ката и националната сќест, како и преземање на други 
активности. 

Седиштето на Здружението е на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 47 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е Цане Бујар. 

Од Основниот суд во Охрид. (6229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ^.Г. 
бр. 63/98 со запиша следното: 

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение за интернационална едука-
ција „НОРМАК“ со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 03.08.1997 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје 1 Скопје под Рег. бр. 47 се 
запишува здружението на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА „НОРМАК“ 
со седиште во Скопје на ул. „Стрезово“ број 26-б кое го 
застапува неговиот претседател Аница Папакоч од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6241) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје со решение З.Г. бр. 
197/98 го запиша следното: 

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здруже-
нието на граѓани Ловечко друштво „ЕРЕБИЦА“ со 
седиште во Скопје со својство на правно лице од 
29.06.1978 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје 1 - Скопје под Рег. бр. 43 се 
запишува здружението на граѓани Ловечко друштво 
„ЕРЕБИЦА“ со седиште во Скопје. Друштвото ќе го 
застапува неговиот претседател Мирчо Георгиевски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. 
бр. 53/98 го запиша следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани „Сојуз за превентива од алкохолизам, 
никотинизам и наркомани^ на Град Скопје“ со скра-
тено име „СЗПАНН“ на град Скопје со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 12.12.1984 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 54 се 
запишува здружението на граѓани „СОЈУЗ ЗА ПРЕ-
ВЕНТИВА ОД АЛКОХОЛИЗАМ, НИКОТИНИЗАМ 
И НАРКОМАНИИ НА ГРАД СКОПЈЕ“ со скратено 
име „СЗПАНН НА ГРАД СКОПЈЕ“ со седиште во 
Скопје на ул. „11 Октомври“ број 42 кое го застапува 
неговиот претседател Радмила Радосављевиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. Бр. 34/98 во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 
рег. број 41 го запиша здружението на граѓани „МАКЕ-
ДОНСКА РАЗВОЈНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КУЛТУ-
РА“ со скратено име „МРАК“ со седиште во Скопје, 
бул. „Илинден“ број 89/14. 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател Драган Котевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на презентација на македонската култура со ко-
ристење на новите технологии и интернет, зголему-
вање на јавната свест за работите поврзано со компјуте-
ризацијата во областа на културата и создавање клима 
на интерактивен однос во сферата на културата, разви-
вање и одржување на заедничка соработка со домашни 
и странски центри, асоцијации и организации и потти-
кнување на субјектите кои делуваат во областа на кул-
турата да ги користат новите технологии и интернет. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 19.02.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, под З.Г. бр.143/98 
го запиша следното: 
, .. Се утврдува дека Програмата и Статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение на спортските риболовци 
„ВАРДАР“ со скратено име ЗСР „ВАРДАР“ - Скопје 
со седиште во Скопје со својство на правно лице од 

21.03.1973 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации, 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 45 се 
запишува здружението на граѓани Здружение на спорт-
ските риболовци „ВАРДАР“ со скратено име ЗСР 
„ВАРДАР“ со седиште во Скопје, ул. Кочо Рацин“ број 
75 кое го застапува неговиот претседател Миодраг Пе-
шиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје под З.Г. бр. 59/98 го 
запиша следното: во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации под Рег.бр. 42 го запиша здружението 
на граѓани Клуб за атлетска гимнастика и боди билдинг 
„ТЕРМИНАТОР“ со седиште во Скопје, на ул. Наро-
ден фронт“ бр. Б2 3/76. 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател Димитар Копановски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на воспитување на граѓаните, а особено мла-
дите, во духот на спортот и физичката култура, афир-
мација и унапредување на фитнесот и боди билдингот, 
задоволување на личните и заедничките спортско кул-
турни интереси на граѓаните, обезбедување спортски 
реквизити за своите членови како и вршење едукација 
на своите членови, во врска со фитнес, боди билдинг и 
диететика. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 19.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6233) 
\ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, под З.Г. бр. 285/99 
го запиша следното: во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Рег.бр. 38 го запиша здружени-
ето на граѓани „Лајонс клуб Вардар“ со седиште во 
Скопје ул. „Моша Пијаде“ б.б. 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател д-р сци. Јордан Савески. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на пријателско дружење на граѓаните од разни 
професии со развивање и унапредување меѓусебно раз-
бирање и почитување и залагање за слободата на чове-
кот и духот, за културен, социјален, економски и општ 
развој на општеството, утврдување на етички правила 
што произлегуваат од меѓусебното почитување и зала-
гање за продлабочување^ пријателските односи по-
меѓу народите, за меѓусебен соживот на народите и 
народностите и за зачувување на траен мир. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, под З.Г. бр. 85/98 
го запиша следното: 

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здруже-
нието на граѓани „Здружение за примена на македон^ 
скиот литературен јазик во службената и во јавната 
комуникација на Македонија“ со седиште на ул. „Даме 
Груев“ број 5/6-1 со својство на правно лице од 
30.05.1995 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. Бр. 34 се 
запишува здружението на граѓани „Здружение за при-
мена на македонскиот литературен јазик во службената 
и во јавната комуникација на Македонија“ со седиште 
во Скопје ул. Даме Груев број 5/6-1 кое го застапува 
неговиот претседател Владимир Ивановски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6235) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, под ЗТ.бр. 57/98 
го запиша следното: во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Рег.бр. 28 се запишува здруже-
нието на граѓани Здружение на кардиолозите во Репу-
блика Македонија со скратено име „ЗКМ" со седиште 
во Скопје, Институт за КВБ, Медицински факултет, 
ул. „Водњанска“ број 17. 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател проф.д-р Владимир Борозанов од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање на научноистражувачката, едука-
тивната и стручна работа од областа на кардиологијата, 
епидемиологијата, и .патофизиологијата, одржување и 
унапредување на соработката со меѓународните друш-
тва и асоцијации, организирање конгреси, научни со-
станоци и симпозиуми, советувања, курсеви и други 
видови на едукација од областа на кардиологијата и 
издавање научни и стручни публикации, 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6237) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението з.г. 
бр. 32/98, во регистарот за здруженија на граѓани и 
фондации под рег. бр. 40 се запишува здружението на 
граѓани „Глас против дискриминација и репресија“ со 
седиште во Скопје Градски ѕид блок 9 локал 4. 

Лице овластено да го застапува здружението е Сне-
жана Белковска - генерален секретар на здружението. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на намалување и попречување на дискриминаци-
јата и репресијата од сите видови - социјална, верска, 
национална, правна и вонинституционална преку ин-
формирање на граѓаните за човековите права и еднак-
вост по основ на потекло, вероисповест, пол, социјална 
положба, културни и јазични различности како и за 
нелегалните и прекумерни форми на психичка и фи-
зичка репресија од страна на властите, колективите-
тите, институции и граѓани. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 19.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението з.г. 
бр. 269/98, утврдува дека Програмата и Статутот на 
здружението на граѓани „Економско образование на 
млади менаџери“ со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 08.04.1997 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здружение на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 39 се 
запишува здружението на граѓани „Економско образо-
вание на млади менаџери“ со седиште во Скопје на ул. 
„Рузвелтова“ бр. 34 кос го застапува неговиот претсе-
дател Весна Стојанова од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението з.г. 
бр. 489/99, утврдува дека Програмата и Статутот на 
здружението на граѓани Ракометен клуб „Вардар ва-
тростална“ со седиште во Скопје со својство на правно 
лице од 25.09.1974 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здружение на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје 1 - Скопје под рег. бр. 48 се 
запишува здружението на граѓани Ракометен клуб 
„Вардар Ватростална“ со седиште во Скопје на ул. „Кеј 

13 Ноември“ бб. кое го застапува неговиот претседател 
Михајло Михајловски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6240) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации здружението 
на граѓани со име: Сојуз на спортови на Општина Кру-
шево, со седиште во Крушево на ул. „Нико Доага“ бб, 
со решение Рег. Згф. бр. 6/99 од 23.2.1999 год. 

Сојузот има цели и задачи поттикнувано, омасову-
вање, развој и унапредување на спортот преку коорди-
нирање и усогласување на програмските активности на 
зружените организации за поуспешно репрезентирањ"е 
во Републиката и странство. 

Лице овластено за застапување на Сојузот е Никола 
Здравески од Крушево - претседател. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 6/99. 
(6861) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации здружението 
на граѓани со име: Здружение на Власите „Никола Ба-
срија“ - Крушево, со седиште во Крушево и подрачје 
на делување Општина Крушево, со решение Рег. Згф. 
бр. 3/99 од 23.2.1999 год. 

Цели и задачи на Здружението е да го сочува и 
развива влашкиот јазик, да го развива и збогатува 
влашкиот фолклор и мелос, да ја сочува и развива 
влашката култура и уметност, да ги негува и сочува 
старите влашки обичаи и традиции. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Настасика Ѓорѓиеска од Куршево - претседател. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 3/99. 
(6871) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации со решение 
Рег.Згф. 13/99 од 1.3.1999 г. здружението на граѓани со 
име: Организација на жените на Општина Крушево, со 
седиште во Крушево на ул. „Илинденска“ бб. 

Цели и задачи на Организацијата се создавање на 
поволни услови за остварување на организиран пристап 
за постојана активност на жените во општината и Репу-
бликата, како и следење, поучување, и иницирање на 
прашањата врзани со подобрувањето на унапредување 
на општесгвено-економската и социјалната положба на 
жената. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Михајлоска Констандина - претседател. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 13/99. 
(6873) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации здружението 
на граѓани со име: Скијачки клуб „Мечкин Камен“ -
Крушево, со седиште во Крушево, со решение Рег. 
Згф. бр. 9/99 од 23.2.1999 год. 

Скијачкиот клуб има цели и задачи на поттикнување 
и омасовување, развој и унапредување на алпското ски-
јање, во рамките на спортот во Република Македонија. 

Лице овластено за застапува!ве на Скијачкиот клуб 
е Благоја Здравковски од Крушево - претседател. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 9/99. 
(6874) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации здружението 
на граѓани со име: Друштво за гимнастика, спорт, и 
рекреација „Партизан“ - Крушево, со седиште во Кру-
шево, со решение Рсг. Згф. бр. 5/99 од 23.2.1999 год. 
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Цели, дејности и активности на Друштвото е потти-
кнување и осамостојување, развој и унапредување на 
гимнастиката, спортот и рекреацијата во рамките на 
спортот во РМ. 

Лице овластено за застапување на Друштвото е 
Ѓорѓи Стојчески, м-р од Крушево - претседател. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 5/99. 
(6876) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации здружението 
на граѓани со име: Општински фудбалски сојуз - Кру-
шево, со седиште во Крушево на ул. „Илинденска“ бб, 
решение Рег. Згф. бр. 1/99 од 1.03.1999 год. 

Цели и задачи на Здружението се: развој и унапреду-
вање на фудбалот во рамките на Сојузот, грижа за 
создавање на материјални и др. услови за развој на 
фудбалот, утврдување на основите и стручната работа 
на фудбалот, утврдување соработка со останатите 
Општински фудбалски сојузи и др. спортски организа-
ции во Републиката, обезбедување права, обврски и 
одговорности за фудбалските судии, за фудбалските 
тренери, обезбедување доследна примена на правилата 
и прописите на фудбалската игра од членките и член-
ството како и обезбедување и остварување здравствен 
надзор над спортистите и примена на достигнувањата 
на спортската медицина во унапредувањето на фудбал-
скиот спорт. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Никола Атанасоски - претседател. 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 1/99. 
(6882) 

Основниот суд во Крушево, го запиша во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации здружението 
на граѓани под име Фудбалски клуб „Питу Гули“ - Кру-
шево, со седиште во Крушево, со решение Рег. Згф. 
бр. 11/99 од 1.3.1999 год. 

Цели и задачи на Здружението се: членовите на 
клубот да ги остваруваат своите поединечни и заед-
нички интереси во областа на спортот-фудбалот, ома-
совување и популаризација на овој спорт пред поширо-
ката јавност, особено меѓу младите, следење на новите 
сознанија во спортот и технолошките унапредувања во 
оваа област, соработка со домашни и странски фудбал-
ски клубови, организирање натпревари, информирање 
на членовите за превземените активности при постиг-
натите резултати, развивање и унапредување на фуд-
балска игра, развивање на други односи, соработка и 
размена на фудбалери и тренери, привлекување на што 
поголем број граѓани во еколошки чиста средина за-
ради подобрување на општата здравствена состојба. 

Лице овластено за застапувања на Клубот е Петар 
Кузманоски - претседател 

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф, бр. 11/99. 
(6884) 

Основниот суд во Дебар со решение Згф. бр. 1/99 од 
5.01.1999 година го запиша во регистарот на Здружени-
ето на граѓани и фондации пререгистрирањето на Опш-
тинскиот одбор на сојузот на борците од народно осло-
бодителната и атифашистичка војна на Македонија -
Дебар. 

Здружението се залага за одбрана, негување, чу-
вање и развивање на придобивките од НОБ, чување 
сувереноста и државноста на Р. Македонија, градење и 
развивање на меѓуетнички и меѓунационални односи, 
јакне1Бе и афирмирање на меѓународната позиција на 
РМ, заштита на статутот на борците и негување и раз-
вивање на револуционерните традиции 1941 -1945 год., 
преку редовно одбележување на историските настани и 
друго. 

Седиштето на организацијата се наоѓа во Дебар на 
ул. „8 Септември“ бр. 45. 

Од Основниот суд во Дебар. (6886) 

Основниот суд во Радовиш го запиша во регистарот 
на Здружение на граѓани и фондации под Згф. бр. 5/98, 
Здружение на граѓани со име Здружение за заштита 
при работа-Радовиш кое е основано заради заштита и 
унапредување на човековата работна средина. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш а неговото седиште се наоѓа на бул. „Александар 
Македонски“ бб. 

Од Основниот суд во Радовиш. (6888) 

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации со Рег. Згф. бр. 
4/99 од 1.03.1999 год., Здружението на граѓани со име: 
„Здружение за техничка култура на Општина Крушево 
- Народна техника Крушево, со седиште во Крушево на 
ул. „Томе Никле“ бб. 

Цели и задачи на Здружението како општествено 
стручно Здружение на граѓани се да ги усогласува по-
требите, иитересите и можностите, да го координира и 
поттикнува создавањето на потребните услови за оства-
рување на активностите, да ги развива облиците и начи-
ните на општествената заедница за развој на технич-
ката култура на Општина Крушево. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Илија Иваноски, претседател на Здружението. 

Од Основниот суд во Крушево. (6890) 

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
граѓани со име: „Еколошко друштво“ Корија“ - Кру-
шево, со седиште во Крушево, со решение Рег. Згф. 
бр. 7/99 од 1.3.1999 г. 

Цели и задачи на Друштвото се со својата работа и 
активност да се залага за зачувување и унапредување на 
животната средина и за развивање на еколошката кул-
тура кај населението во градот Крушево, во Општи-
ната и пошироко. 

Лице овластено за застапување на Друштвото е Бла-
гоја Благадуша, претседател на друштвото. 

Од Основниот суд во Крушево. (6892) 

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 10/99 од 1.03.1999 год. Здружението на граѓани 
со име: Спортско риболовно друштво „Мрена“ - Кру-
шево, со седиште во Крушево на ул. „Маршал Тито“ 
бр. 30. 

Цели и задачи на Друштвото се да го развива спорт-
скиот риболов и натпреварувачкиот дух кај членовите, 
да носи програми за следење и развој на масовното 
спортско рибо ловство, да се вклучува во системот на 
натпревари, да иницира соработка со институции осо-
бено важни за Спортскиот риболов, со цел да се обезбе-
дат непречени услови за егзистенција на Друштвото, да 
соработува со спортскиот риболовец сојуз на Македо-
нија и да се грижи за збогатувањето на рибниот фонд и 
еколошката чистота на средината. 

Лице овластено за застапување на Друштвото е Тае-
ски Ѓорѓи-Претседател на друштвото. 

Од Основниот суд во Крушево. (6894) 

Основниот суд во Охрид во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша здружението на 
граѓани: Пчеларско здружение „Охрид“ - Охрид. 
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Здружението на граѓани има за цел унапредување на 
пчеларството и пчеларските производи и заштита на 
интересите. 

Седиштето на здружението е на ул. „Димитар Вла-
хов“ бр. 48 Охрид. 

Овластени лица за застапување и претставување на 
здружението е Венчо Милошески. 

Од Основниот суд во Охрид. (6895) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 115/99 од 4.03.1999 година во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондациите при Основ-
ниот суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 115/99 се запишува 
Подрачно здружение на лекари на општина Тетово. 

Работата и активностите е развој на здравството и 
медицинската наука, унапредување на стручното зна-
ење на своето членство, нега и развој на лекарската 
етика и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (6897) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 75/99 од 16.02.1999 година во регистарот 
на Здружението на граѓани и фондациите при Основен 
суд Тетово под Рег. Згф. бр. 75/99 се запишува Добро-
волно противпожарно друштво „Превентива“ од Те-
тово. 

Работата и активноста на здружението се да ја следи 
и анализира положбата во доброволното противпожар-
ство и превземе мерки за унапредување на добровол-
ното противпожарство и заштита од пожари, го анали-
зира и следи спроведувањето на мерки за заштита од 
пожари и покренување иницијатива за нивна дополна и 
измена, покренување на активноста на своите членови 
за спроведување на превентивни и други мерки за заш-
тита од пожари и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (6899) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
195/98. 

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани „Организација на воените старее 
шини на Република Македонија“ со скратено име 
„ОВСРМ“ со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 07.01.1985 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 49 
се запишува здружението на граѓани „Организација на 
воените старешини на Република Македонија“ со скра-
тено име „ОВСРМ“ со седиште во Скопје на ул. „50 
Девизија“ бр. 22 кое го застапува неговиот претседател 
Радомир Каревски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 195/98. 
(6904) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
28/98. 

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани „Сојуз на инвалиди на трудот на 
Република Македонија“ со седиште во Скопје во свој-
ство на правно лице од 04.12.1954 година се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Барањето за промената на името на здружението 
- „Сојуз на трудови инвалиди на Република Македони-
ја“ Скопје во „Сојуз на инвалиди на трудот на Репу-
блика Македонија“ се уважува. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
50 се запишува здружението на граѓани „Сојуз на инва-
лиди на трудот на Република Македонија“ со седиште 
во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 42-а кое го застапу-
ваат неговиот претседател Крсто Цанев и потпретседа-
телот Мегди Рамадановски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 28/98. 
(6906) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
454/99. 

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на вложувачите Маке-
донија реклам „Вложувач“ со седиште во Скопје во 
својство на правно лице од 17.02.1997 година се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

И. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 64 
се запишува здружението на граѓани Здружение на вло-
жувачите во Македонија реклам „Вложувач“ со се-
диште во Скопје на ул. „Моша Пијаде“ бр. 2 кое го 
застапува неговиот претседател Љупчо Стефановски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 454/99. 
(6908) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
323/99. 

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани „Сојуз на глуви и наглуви на Маке-
донија“ со скратено име „СГНМ“ со седиште во Скопје 
во својство на правно лиле од 13.12.1965 година се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 59 
се запишува здружението на граѓани „Сојуз на глуви и 
наглуви на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. 
„Даре Џамбаз“ бр. 42/1 - 1 1 Октомври кое го застапува 
неговиот претседател Никола Огњенов од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 323/99. 
(6909) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
47/98 

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани Тениски клуб „Југ“ со скратен на-
зив ТК „ЈУГ“ со седиште во Скопје во својство на 
правно лице од 15.07.1980 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 55 
се запишува здружението на граѓани Тениски клуб 
„ЈУГ“ со скратен назџв „ТК ЈУГ“ со седиште во Скопје 
на ул. „Градски парк“ б.б. кое го застапува неговиот 
претседател Љубомир Давидовиќ.^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 47/98. 
(6912) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.^бр. 
139/98. 

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани „Здружение на граѓани од областа 
на фризерското, козметиката и убавото „КЛУБ ВЛ 
ПЛАНЕТАРИУМ“ со скратено име Здружение 
„КЛУБ ВЛ ПЛАНЕТАРИУМ“ - Скопје со седиште во 
Скопје во својство на правно лице од 23.03.1998 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 
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II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 52 
се запишува здружението на граѓани Здружение на гра-
ѓани од областа на фризерското, козметиката и уба-
вото „Клуб вл планетариум“ со седиште во Скопје на 
ул. „9-ти Мај“ бр. 17 од Скопје, кое го застапува него-
виот претседател Васка Леонтиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 138/98. 
(6914) 

Основниот суд во Виница, со решението Рег. Згф. 
бр. 1/99 од 12.01.1999 година го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации Друштвото на ге-
одетски инженери и техничари од Виница. 

Работата и активноста на здружението е следење, 
стимулирање, пренесување, примена и употреба на 
нови научни сознанија кај своите членови. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул. „Бел Камен“ бр. 13. 

Од Основниот суд во Виница. (6915) 

Основниот суд во Виница, со решението Рег. Згф. 
бр. 16/99 од 25.01.1999 година го запиша во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондации Авто мото 
друштвото „Виница“ од Виница. 

Работата и активноста на здружението е за оствару-
вање, усогласување и заштита на нивните лични и заед-
нички интереси и потреби од областа на автомобилиз-
мот, моторциклизмот, туризмот и безбедноста на соо-
браќајот на патиштата. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул. „Илинденска“ бб. 

Од Основниот суд во Виница. (6916) 

Основниот суд во Виница, со решението Рег. Згф. 
бр. 18/99 од 15.01.1999 година го запиша во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондации Сојузот на бор-
ците од народноослободителната и аитифашистичката 
војна на Македонија 1941-1945 од Виница. 

Работата и активноста на здружението е добро-
волно, патриотска, непартиска, самостојна организа-
ција на учесниците на Народноослободителната и анти-
фашистичката војна на Македонија. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул. „Маршал Тито“ бр. 71. 

Од Основниот суд во Виница. (6917) 

Основниот суд во Виница, со решението Рег. Згф. 
бр. 13/99 од 22.01.1999 година го запиша во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондации Центарот за 
помош на лица со ментален хендикеп „Порака“ од Ви-
ница. 

Работата и активноста на здружението е добро-
волно, самостојна комерцијална организација на роди-
тели на лицата со ментален хендикеп со социјално ху-
мани цеЛи за обезбедување на севкупна општествена 
грижа и третман на лица со ментален хендикеп. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул. „Страшо Пинџур“ бр. 5. 

Од Основниот суд во Виница. (6919) 

Основниот суд во Виница, со решението Рег. Згф. 
бр. 6/99 од 15.01.1999 година го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации Пчеларското здру-
жение „Матица“ од Виница. 

Работата и активноста на здружението е унапреду-
вање и развој на пчеларството во општината и поши-

роко, како и работа и стручно издигање и усовршување 
на членовите, преку разни форми. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул. „Маршал Тито“ бр. 71. 

Од Основниот суд во Виница. (6921) 

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 13/99 од 03.03.1999 година,“ Пионерскиот мла-
дински фудбалски клуб „Галеб“ од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел омасовување на 
фудбалскиот спорт, активирање на младите и нивно 
воспитување, грижа за нивната здравствена состојба со 
контрола на тренинзите и натпреварите со воведување 
на личен здравствен картон, организирање на натпре-
вари како и преземање на други активности. 

Седиштето на здружението е на ул. „Димитар Вла-
хов“ бр. 32/1 во Охрид, каде и ќе дејствува. . 

Овластено лица за застапување и претставување на 
здружението е Славе Димитрови. 

Од Основниот суд во Охрид. (6922) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд Гостивар, под рег. бр. 20/99 се запи-
шува Здружението на граѓани Младински фудбалски 
клуб „Дутлок 79", Гостивар со седиште во Гостивар кое 
го застапува Давидоски Дончо од Гостивар. 

Работата и активностите на Здружението ќе се одне-
суваат за омасовување и развој на фудбалскиот спорт 
помеѓу работните луѓе, младите во градот, Општината 
и пошироко во Република Македонија, со афирмирање 
на фудбалскиот спорт врз принципот на аматеризам. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6927) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 23/99 се запи-
шува фудбалскиот клуб „Микрогранулат“ од с. Г. Ба-
њица, гостиварско со седиште во с. Горна Бањица, а за 
овластено лице за застапување на фудбалскиот клуб 
„Микрогранулат“ од с. Г. Бањица се определува лицето 
Јонузи Ѓулниар од с.Г. Бањица. 

Работата и активностите на фудбалскиот клуб „Ми-
крогранулат“ од с. Г. Бањица е здружение на граѓани 
организирани врз принципот на доброволност и аматер-
ска основа, се грижи за остварување на спортско деј-
ствување во областа на фудбалскиот спорт меѓу работ-
ните луѓе, младите во селото, општината и пошироко 
во РМ, развивање меѓу човечки односи, афирмирање 
на спортот, стручно усовршување како и други работи 
што се во интерес на клубот. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6929) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 22/99-се 
запишува фудбалскиот клуб „Парпарими“ од с. Речане 
- Гостивар со седиште во с. Речане. Лице овластено за 
застапување на фудбалскиот клуб „Парпарими“ од с. 
Речане е Емин Исаку од с. Речане. 

Работата и активностите на ФК „Парпарими“ од с. 
Речане е здружение на граѓани организирани врз прин-
ципот на доброволност и аматерска основа, се грижи за 
организирано и стручно унапредување на фудбалскиот 
спорт, поттикнување, омасовување, развој и унапреду-
вање на спортскиот морал и спортот воопшто. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение зг. бр. 
231/98 го запиша во судскиот регистар следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Ансамбл за народни песни и ора 
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"Кочо Рацин“ со скратено име Ансамбл "Кочо Ра-
цин“ со седиште во Скопје со својство на правно лице 
од 24.12.1984 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Барањето за промената на името на друштвото' за 
народни песни и ора "Кочо Рацин“ - Скопје во Анса-
мбл за народни песни и ора "Кочо Рацин“ - Скопје се 
уважува. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр.57 се 
запишува здружението на граѓани Ансамбл за народ-
ни песни и ора "Кочо Рацин“ со скратено име Анса-
мбл "Кочо Рацин“ со седиште во Скопје на ул."Желе-
'зничка“ бр.29, кое го застапува неговиот претседател 
Јордан Ангеловски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6745) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје со решение зг. бр. 
81/98 го запиша во судскиот регистар следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Сојуз на инвалиди на трудот на РМ -
"Здружение на инвалиди на трудот - Карпош - Скопје“ 
со седиште во Скопје со својство на правно лице од 
26.05.1995 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр.69 се 
запишува здружението на граѓани Сојуз на инвалиди 
на трудот на РМ -"Здружение на инвалиди на трудот -
Карпош - Скопје“ со седиште во Скопје на ул.Ванчо 
Минков број 19, кое го застапува неговиот претседа-
тел Петре Радески. 

Барањето за промена на име на Сојуз на трудови 
инвалиди на Република Македонија - Здружение на 
трудови инвалиди на општина Карпош во Сојуз на ин-
валиди на трудот на Република Македонија - Здруже-
ние на инвалиди на трудот - Карпош се уважува. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7565) 

Основниот суд во Охрид со решението Рег.Згф.бр. 
30/99 од 3.3.1999 година , го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Општинскиот фуд-
балски сојуз - Охрид. Скратено име: „ОФС" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел да организира 
лига на натпреварување и овозможи услови за созда-
вање на фудбалски кадри, како и стручно - педагошка 
работа и доследна примена на правилата и прописите на 
фудбалската игра. 

Седиштето на здружението с во Охрид, а ќе деј-
ствува на подрачјето на општините: Охрид, Мешеишта, 
Бслчишта и Косел. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Иваноски Тони. 

Од Основниот суд во Охрид. (7373) 

Основниот суд во Тетово со решението Рег.Згф.бр. 
73/99 од 9.3.1999 година, го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб 
„ПИРОК“ с. Пирок, Тетово. Скратено име: ФК „ПИ-
РОК“ - с. Пирок со седиште во с. Пирок, Тетово. 

Лице овластено за застапување е Шабан Елези. 
Работата и активноста на здружението се однесува 

на омасовување на спортот во село и пошироко, анга-
жирана на младите на спортскиот план и вршење на 
други фудбалски активности. 

Подрачјето на организацијата и дејствувала на клу-
бот е подрачје на Општина Тетово. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 16.2.1999 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (7374) 

Основниот суд во Охрид со решението Рег.Згф.бр. 
50/99 од 3.3.1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Планинарското 
друштво „ГАЛИЧИЦА“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел развој и омасо-
вување на планинарењето како спорт во сите негови 
гранки, развој на алпинизмот, спасувањето во планини 
и пештери, спортско искачување на карпа, заштита и 
унапредување на животната средина и грижа за одржу-
вање на инфраструктурата. 

Седиштето на здружението е на ул. „Петар Чаулев“ 
бр. 22 во Охрид, каде и дејствува здружението. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Петар Бавчанџиев. 

Од Основниот суд во Охрид. (7375) 

Основниот суд во Кратово со решението Зг.бр. 5/98 
од 24.12.1998 година го запиша во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации Друштвото за помош на 
ментално ретардирани лица „ПОРАКА“ со седиште во 
Кратово. 

Цели: иницира, обезбедува севкупна општествена 
грижа и третман на лицата со ментален хендикеп, дава 
поддршка и помага во опфаќање, собирање и ангажи-
рање на родителите, старателите и пријателите на ли-
цата со ментален хендикеп, го проучува и следи разво-
јот на заштитата на лицата со ментален хендикеп, ги 
согледува другите проблеми и предлага соодветни ре-
шенија. Организира семинари, советувања, трибини 
предавања и др. во активностите за превентивно деј-
ствување за спречување на менталниот хендикеп. Се 
грижи за нормално регулирање на потребите, права на 
лица со ментален хендикеп преку закони и подзаконски 
акти. Се залага за доследна примена на сите усвоени 
меѓународни документи кои се однесуваат на оствару-
вање на човековите права и правата на хендикепира-
ните лица. Помага како соорганизатор со други органи-
зации, врши и други работи. 

Здружението ќе го застапува Кузмановски Томе. 
Од Основниот суд во Кратово. (7376) 

Основниот суд во Кратово со решението Зг.бр. 6/99 
од 28.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации Организацијата на жените 
на Општина Кратово со седиште во Кратово. 

Цели: создавање на поволни услови за остварување 
организиран пристап за постојана активност на жените 
во Општината и Републиката. Следење, проучување и 
иницирање на прашања сврзани со одобрување и уна-
предување на општествено економската и социјалната 
положба на жените. 

Се бори за остварувана на уставните права и сло-
боди на жените, нивна застапеност во сите сфери во 
јавниот и општествениот живот, почитување на лично-
ста и достоинството на жените, ослободување од тради-
ционалните сфаќања од било каков вид на потчинето-
с т на жената, нивно стручно оспособување и работно 
ангажирање во сите сфери на животот. Врши и други 
работи предвидени со Статутот. 

Здружението ќе го застапува Кузмановска Нада. 
Од Основниот суд во Кратово. (7377) 

Основниот суд во Кратово со решението Зг.бр. 13/ 
98 од 28.1.1999 1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Друштвото за гим-
настички спортови „КРАТОВО“ од Кратово со се-
диште во Кратово. 
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Цели: развивање на разни облици и активности во 
областа на спортската рекреација и гимнастичките 
спортови, од машката, женската, ритмичко спорт-
ската, атлетската, спортската акробатика, спортски 
аеробик трамплин и др. Организира часови по спортски 
рекреации и гимнастичките спортови за деца, мла-
динци, возрасни преку научно засновани и концепирани 
долгорочни, среднорочни и годишни програми. 

Воопшто развивање на спортската гимнастика и ху-
мани односи меѓу членството и пошироко базирано на 
другарството, патриотизам, почитување на личноста, 
солидарност и воопшто јакнење на меѓучовечките од-
носи. 

Соработува со други спортски друштва од овој вид. 
Здружението ќе го застапува Кузманова Нада. 

Од Основниот суд во Кратово. (7378) 

Основниот суд во Охрид со решението Рег.Згф.бр. 
17/99 од 8.3.1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб 
„СЛАВЕЈ“ - с. Мешеишта. Скратено име: ФК „СЛА-
ВЕЈ“ с. Мешеишта, Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел овозможување 
услови за афирмација и развиток на фудбалскиот спорт 
преку огранизиран систем на натпревари и водење на 
посебна грижа према младите за нивно воспитување и 
спортско воздигнување. 

Седиштето на здружението е во с. Мешеишта каде и 
дејствува. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Гоце Крчоски и секретарот Васил Алек-
соски. 

Од Основниот суд во Охрид. (7379) 

Основниот суд во Дебар со решение Згф.бр. 13/99 од 
11.01.1999 година го запиша пререгистрирањето на Ли-
тературниот клуб „Арт-клуб" Дебар во судскиот реги-
стар на Здруженијата на граѓаните и фондациите. 

Целта на Здружението е да ги собира во своите 
редови литературните творци и перманентно да го зго-
леми нивниот број со нови талентирани творци потти-
кнувајќи го нивното литературно творештво и афирми-
рајќи го творештвото на своите членови во другите 
средини како во општината така и надвор од неа, преку 
литературни средби и часови и во други средини преку 
форми на литературни манифестации. 

Седиштето на Здружението е во Дебар на ул. „В. 
Влаховиќ“ бб. 

Од Основниот суд во Дебар, Згф.брЛЗ/99. (7380) 

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации со решение 
Рег.Згф.бр.8/99 од 1.3.1999 г. Научно-културните 
средби „Десет дена Крушевска Република“ - Крушево, 
со седиште во Крушево. 

Цели и задачи на научно-културните средби се: да ја 
афирмираат национално-ослободителната борба на ма-
кедонскиот народ во Илинденското востание и Крушев-
ската република и во Народноослободителната борба, 
да ги продлабочи сознанијата за Илинден и Крушев-
ската република да дадат нови, компаративни истражу-
вања, да го поттикнат творештвото на современиците 
инспирирано од Илинден и борбата на македонскиот 
народ за национално ослободување, преку културно 
уметничките контакти, настапи и манифестации да ги 
афирмираат, продлабочуваат и следат културноумет-
ничките дострели инспирирани од борбата на македон-
скиот народ за национално ослободување, да ги забеле-
жуваат, систематизираат, презентираат и објавуваат 
сите нови научни резултати за историјата на македон-
скиот народ. 

Лице овластено за застапување на научно-култур-
ните средби „Десет дена Крушевска република“ - Кру-
шево е професор д-р Ѓорѓи Ј. Цаца - претседател на 
Советот. 

Од Основниот суд во Крушево. (7381) 

Основниот суд во Тетово во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег.згф.бр. 23/99 од 
16.02.1999 година го запиша Здружението на граѓани-
Карате клуб „Супериор“ - Тетово, со седиште во Те-
тово, на ул. „Александар С.“ - 8. 

Лице овластено за застапување е Бране Трпковски. 
Работата и активноста на здружението Карате клуб 

„Супериор“ - Тетово ќе се однесува на: поттикнување, 
омасовување, развој и унапредување на карате спортот, 
координирање и усогласување на програмските актив-
ности и членовите на клубот, учество на сите карате 
натпревари и манифестации. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
карате клубот е територијата на Р. Македонија. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 16.02.1999 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (7382) 

Основниот суд во Тетово во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег.згф.бр. 3/99 од 
16.02.1999 година го запишува Здружението на граѓани-
Сојуз на спортови на општина Тетово, со седиште во 
Тетово, на ул. „И.Р.Лола“ 96. 

Лице овластено за застапување е Крсте Серафимов-
ски - секретар на Сојузот. 

Работата и активноста на здружението - Сојуз на 
спортови на општина Тетово ќе се однесува на: потти-
кнување, омасовување, развој и унапредување на спор-
тот, координирање и усогласување на програмските ак-
тивности на здружените организации, унапредување на 
спортот во Општината, грижа за развој и соработка со 
градовите. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
сојузот е подрачјето на општина Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 16.02.1999 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (7383) 

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации со решение 
Рег.згф.бр. 18/98 од 19.02.1999 год. Здружението на 
инвалидските пензионери на општина Охрид. 

Здружението на граѓаните има за цел заштита на 
интересите на инвалидските пензионери, остварување 
на нивните права утврдени со уставот и законските про-
писи и подобрување на стандардот. 

Седиштето на здружението е на ул. „Борис Кидрич“ 
бр. 46 во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е претседателот Матеја Петрески. 

Од Основниот суд во Охрид. (7384) 

Основниот суд во Радовиш го запиша во регистарот 
на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 14/ 
99, Здружение на граѓани со име Здружение на граѓани 
со дијабетес на Општините Радовиш, Подареш и Конче 
кое е основано заради заштита на граѓаните болни од 
дијабетес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тините: Радовиш, Подареш и Конче, а неговото се-
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диште се наоѓа на ул. „Александар Македонски“ бб во 
Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш (7385) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег.Згф.бр. 108/99 од 15.02.1999 година во здружени-
јата на граѓани и фондациите при Основен суд Тетово 
под Рег.Згф.бр. 108/99 се запишува Стрелачки клуб 
„Тетекс“ од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е разви-
вање, ширење и унапредување на стрелачкиот спорт, 
создавање на поволни материјални, кадровски и други 
услови за развој на стрелаштвото, стручно оспособу-
вање и воспитување на членовите и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово (7386) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации при Основен 
суд Тетово под Рег.бр. 11/98 е запишано „Вирџиија“ 
Здружение на тутунопроизводители на реон Тетово од 
Тетово. 

Работата и активностите на здружението го ини-
цира, помага и насочува развојот и унапредувањето на 
тутунопроизводството, да ги заштитува интересите на 
тутунопроизводителите при откуп на тутунот, да ги 
оспособува за зголемување на квантитетот и квалите-
тот на производството на тутун и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 47, а ќе делува на подрачјето на град 
Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово (7387) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег.Згф.бр. 92/99 од 16.02.1999 година во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондациите при Основен суд 
Тетово под Рег. Згф. бр.92/99 се запишува Женски од-
бојкарски клуб „Љуботен“ - Тетово. 

Работата и активностите на здружението е развој на 
обојкарскиот спорт, донесување на програма за развој, 
реализација на систем на натпревари и организација на 
одбојкарски натпревари и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе 
делува на подрачјето на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово (7388) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
157/98, го запиша во судскиот регистар следново: 

I. Се утврдува дека Програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани Меѓународна манифестација „Го-
цеви денови“ со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 23.03.1998 год. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег.бр. 53 се 
запишува здружението на граѓани Меѓународна мани-
фестација „Гоцеви Денови“ со седиште во Скопје на ул. 
МНТ - Булевар „Гоце Делчев“ б.б. Скопје кое го заста-
пува Круме Цурев - секретар на здружението. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (7389) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
731/99, го запиша во судскиот регистар следново: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 60 се запишува здружението на граѓани 
Авто мото клуб „Мото Скопје“ со скратено име „АМК 
- МОТО СКОПЈЕ“ со седиште во Скопје ДТЦ Палома 
Бјанка бр. 62. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Зоран Наумовски. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на координирање и усогласување на про-
грамските активности во областа на спортот со Авто 
мото сојузот на Македонија, организирање спортски 
натпревари во автомобилизам и мотоциклизам, уче-
ствување со свои членови - натпреварувачи на спортски 
натпревари за државен шампион на Македонија со ав-
томобилизам и мотоциклизам како и учество со свои 
членови - натпреварувачи на меѓународни и други 
спортски натпревари. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 05.03.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (7390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
30/98, го запиша во судскиот регистар следново: 

I. Се утврдува дека програмата на статутот на здру-
жението на граѓани „Сојуз на телесно инвалидизира-
ните лица на Македонија“ со скратено име „СТИЛМ“ 
со седиште во Скопје во својство на правно лице од 
14.04.1987 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

И. Барањето за промена на името на „Сојузот на 
здруженијата на телесно инвалидизираните лица на Ма-
кедонија“ во „Сојуз на телесно инвалидизираните лица 
на Македонија“ се уважува. 

III. Во регистарот на здруженија ца граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I Скопје под рег.број 
51 се запишува здружението на граѓани „Сојуз на те-
лесно инвалидизираните лица на Македонија“ со скра-
тено име „СТИЛМ“ со седиште во Скопје на ул. „11 
Окомври“ број 42-а кое го застапува неговиот претседа-
тел Миодраг Игњатовиќ. 

Од Основниов суд Скопје I - Скопје. (7391) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр.2618/97 од 02.03.1999 година 
се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник Претпријатие за промет и услуги "МАРВЕС“ 
д.о.о. Скопје, со седиште на ул."Маршал Тито“ бр.82 
с.Д.Лисиче, Скопје и жиро сметка бр.40100-601-140600. 

Пц, правосилноста на ова решение стечајниот дол-
жник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П Скопје. (6778) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр.829/98 од 22,02.1999 година 
отворена е стечајната постапка над стечајниот долж-
ник Претпријатие за внатрешна и надворешна трго-
вија на големо и мало "ЗЕНИТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Ско-
пје, со седиште на ул."Ван Гог“ бр.9б и жиро сметка 
бр.40100-601-34889. 

Стечајната постапка нема да се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над над стечајниот 

должник Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија на-големо и мало "ЗЕНИТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. 
Скопје со седиште на ул."Ван Гог“ бр.9б и жирср 
сметка бр.40100-601-34889. 

По правосилноста на ова решение стечајниот дол-
жник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6782) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.47/99 од 
08.03.1999 година над ПП"Жарче' од Битола ул."Вр-
поље“ бр Ј0 , дејност трговија на мало, со жиро сметка 
40300-601-60356 при ЗПП филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7393) 

Основниот суд во Струга со решение Ст.бр,8/99 од, 
04,031999 година према ППТУ "Дарданија“ од с.Радо-
лишта поведе предходна постапка со цел да се утврдат 
причините за отворање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Мими Нанушеска, су-
дија во Основниот суд Струга 

За привремен стечаен управник: се именува Точ-
коска Олгица од Струга, ул.""Македонска“ бр.9. 
-Се повикуваат должниковите должници без одлага-

ње да ги исполнат своите обврски кои должникот. 
Објавата е истакната на Огласна табла во судот на 

ден 04.03.1999 година. 
Од Основниот суд во Струга. (7394) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 40/99 
од 25.02.1999 г. отвори стечајна постапка над должни-
кот АД „Рибопреспа“ од Ресен, ул. „Таше Милошев-
ски“ б.б. дејност рибарство, со жиро сметка 40310-601-
934 при ЗПП- Експозитура во Ресен. 

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, су-
дија на Основниот суд во Битола. 

За стечаен управник се определува Блажевски 
Мите, дипл. екон. од Битола, ул. „Партизанска“ бр.98/ 
4. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања до стечајниот управник на адреса АД „Ри-
бопреспа“ - Ресен во рок од 15 дена од објавувањето на 
решението во „Сл. весник на РМ“ - Скопје. 

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

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања (испитно рочиште) и ро-
чиште на Собранието на доверителите за одлучување 
на натамошниот тек на стечајната постапка (извеш-
тајно рочиште) за ден 06.05.1999 г. во 11 часот судница 
бр. 7 при Основниот суд во Битола. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
ден 25.02.1999 г. во 10 часот. 

Од Основниот суд во Битола. (5703) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 9/99 
од 17.02.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за трговијава големо и мало 
увоз-извоз „Хико Комерц“ Прилеп П.О, со седиште на 
ул. „Димо Наредникот“ Б2/50 запишан во регистарска 
влошка бр. 1-7866 со решение Срег.бр. 4747/92 од 
19.11.1992 година на Окружен стопански суд Битола, со 
жиро сметка 41100-601-20119 од ЗПП - Прилеп Фили-
јала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 357/98 од 26.10.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпријатие 
за производ., преработка и трговија на големо и мало 
„СПАНЦЕВ КОМПАНИ“ експорт-импорт ДОО -
Скопје и жиро-сметка 40100-601-159032. 

Но правосилноста на решението, должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5820) 

Основниот суд во Велес објавува дека стечајната 
постапка над должникот ТП „ЛОКВА“ од Велес, со 
седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр. 14 со жиро с-ка бр. 
41600-601-4746 се заклучува затоа што должникот нема 
имот кој би влегол во стечајна маса ниту средства за 
намирување на трошоците на стечајната постапка. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од судскиот регистар на претпријати-
јата што се води .при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Велес. (5823), 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 1058/96 од 22.4.1997 год. е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУ „БХМ" ек-
спорт-импорт ДОО од Скопје, ул. „Радишанска“ бр. 18. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од 
Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 23 б, телефон 627-892. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република 
Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два при-
мероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 30.3.1999 год. во 9,30 часот, во барака 4, 
соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5775) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 1067/96 од 22.4.1997 год. е отворена 
стечајна постапка над должникот ПГДТ „ГРАФО НА-
ТА“ увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 
55. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од 
Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 23 б, телефон 627-892. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република 
Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два при-
мероци со докази. 1 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 30.3.1999 год. во 9,35 часот, во барака 4, 
соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5776) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 1088/96 од 24.4.1997 год. е отворена 
стечајна постапка над должникот ПГГГУ „ТАХИР 
ПРОМ“ експорт-импорт од Скопје ул. „Дижонска“ б р / 
13-б. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од 
Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 23 б, телефон 627-892. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република 
Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два при-
мероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
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кажува на ден 30.3.1999 год. во 9,40 часот, во барака 4, 
соба бр. 6 при фвој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5777) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
-решението 1.Ст. бр. 307/97 од 18.1.1999 г.: се заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник Претпри-
јатие за трговија^ и услуги „ЕЛКОМ КОМЕРЦ“ од 
Скопје, со седиште на ул. „Димитар Благое“ бр. 13 и со 
жиро-сметка 40100-601-62777. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст. бр. 2251/97 од 25.2.1999 г. се одо-
брува присилното порамнување над должникот Прет-
пријатието „ПЕШНА“ од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 
29-б, со жиро-сметка 40100-601-31114, со неговите дове-
рители. 

Должникот Претпријатие „Пешна“ од Скопје дол-
жен е да ги исплати своите доверители во висина од 
100% главен долг со камата во рок од 2 дена, а времето 
да тече од денот на склучуваното на присилното порам-
нување. 

Ова порамнување има правно дејство и према дове-
рителите на должникот и побарувањата кои стасале за 
наплата на 23.2.1999 г. како и оние кои не учествувале 
во постапката за присилното порамнување и према до-
верители кои учествувале во истата постапка, а чие 
побарување е оспорено доколку дополнително се утвр-
дат. 

Ова решение има сила на извршна исправа према 
сите доверители чии побарувања се утврдени во постап-
ката за присилното порамнување. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5546) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр, 241/97 
од 1.3.1999 година во стечајната постапка што се води 
над Стоковна куќа „КОРЗО“ Битола, свикува рочиште 
за 15.3.1999 год. во 12 часот судница бр. 7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
Стоковна куќа „Корзо“ Битола, на закажаното ро-
чиште да се изјаснат и изгласаат за програмата за фи-
нансиска консолидација и сопственичка трансформа-
ција на должникот. Доверителите можат да гласаат и 
по писмен пат со поднесок што го потпишува овластен 
застапник на доверителот. 

Доверителите можат да извршат увид во програмата 
кај должникот секој работен ден од 7 до 15 часот. 

Од Основниот суд во .Битола. (5699) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 44/99 од 
1.3.1999 год. над ПП „СВЕТА АНА“ од Битола ул. 
„Пслистер“ бр. 31 со дејност услужна, жиро-сметка 
40300-601-51397 при ЗПП Филијала Битола отвори сте-
чајна постапка, не ја „спроведува и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5700) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 42/98 
од 26.2.1999 год. над ПП „ГВАЈАНИ“ од Битола, ул. 
„Кочо Палигора“ бр. 9 со дејност трговија на големо и 
мало, жиро-сметка 40300-601-57156 при ЗПП Филијала 
Битола отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5701) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 37/99 
од 18.2.1999 год. над ПП „ЗОБРУН“ - Битола, ул. 
„Карпош“ бр. 1/3/13 дејност трговија, со жиро-сметка 
40300-601-56519 при ЗПП Битола отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5702) 

Основниот суд во Прилеп, со решенија бр. СТ. 22/99 
23/99, 24/99, 25/99, 26/99, 27/99, 28/99, 29/99, 30/99 од 
4.03.1999 година отвори стечајни постапки над: 

1. АД за производство кооперација и промет „А-
ГРОМАРИОВО ВИТОЛИШТЕ“ со седиште во Вито-
лиште со жиро сметка 41100-601-2757. 

2. ТД АД АГРОМАРИОВО за производство и про-
мет „МАРИОВО; МЕСОПРОДУКТ“ увоз извоз Вито-
лиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште, со жиро -
сметка бр. 41100-601-253. 

3. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и 
промет „МАРИОВО - КОМЕРЦ“ увоз извоз Вито-
лиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро 
сметка бр. 41100-601-40274. 

4. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и 
промет „МАРИОВО - АГРОТРАНС“ увоз-извоз Вито-
лиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро 
сметка 41100-601-40302. , 

5. ТД АД „АГРОМАРИОВО“ за производство и 
промет „МАРИОВО - ТЕКС“ увоз-извоз Витолиште 
ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 
41100-601-40323. 

6. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и 
промет „МАРИОВО-БРЕСТПРОМ“ увоз-извоз Вито-
лиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро 
сметка бр. 41100-601-40339. 

7. ТД АД „АГРОМАРИОВО" за производство и 
промет „МАРИОВО-АНИМАЛ“ увоз извоз Вито-
лиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро 
сметка бр. 41100-601-40318. 

8. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и 
промет „МАРИОВО-НАТРОМ“ увоз-извоз Вито-
лиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро 
сметка бр. 41100-601-40295. 

9. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и 
промет „МАРИОВО-АГРОПРОДУКТ“ увоз - извоз 
Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро 
сметка бр. 41100-601-40248. 

За сите должници ќе се води единствена постапка. 
За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска судија во Основниот суд во Прилеп. 
За стечаен управник се определува Тодор Пашоски 

од Прилеп, ул. „Пелистерска“ бр. 2 тел. 25-702. 
Стечајната постапка над должниците се отвора на 

ден 4.03.1999 година, во 12,00 часот. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“ да ги пријават своите побарувана кај 
стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот) и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од 
објавуваното на огласот во „Службен весник на РМ“ да 
ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да 
означат на кои предмети постои разлачното право, на-
чинот и основата на засновањето на тоа право, како и 
обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должниците 
туку на стечајниот управник за стечајните должници. 

Отвораното на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар во јавните книги во кои се запи-
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шани правата врз недвижностите (катастарот) како и 
правата од индустриска сопственост. 

Се закажуваат рочишта и тоа: Собир на доверители 
за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за собрание на довери-
тели (извештајно рочиште) за ден 5.05.1999 год во 10,00 
часот во судница голема сала при Основниот суд во 
Прилеп. 

Огласот е објавен на огласна табла во судот на ден 
5.03.1999 година. 

Од Основниот суд во Прилеп (2155) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 1059/95 
од 19\02. 1999 год. стечајната постапка над стечајниот 
должник ОП „Живинарска фарма“ од село Белче, Де-
мир Хисар, привремено ја запира и претпријатието про-
должува да работи. 

СЕ формира одбор на доверители во состав: 
1. АДОР „Македонија“ самостојна филијала Би-

тола, 
2. АД Фабрика за добиточна храна с. Радобор-Мо-

гила, 
3. Живинарска фарма „Белимбегово“ - Скопје, 
4. „Хрибос трејд“ Прилеп 
5. Кузмановски Вангел од Демир Хисар, порано вра 

ботен кај стечајниот должник. 
Се задолжува Одборот на доверители да именува 

Управен одбор како орган на управување со претприја-
тието. 

Се задолжува Управниот одбор да го определи ли-
цето (или лица) на кои им го доверува организирањето 
и застапувањето на претпријатието должник. 

Управниот одбор е должен најдоцна во рок од 60 
дена да донесе програма за финансиска и сопственичка 
трансформација, во која ќе ги опфати и мерките, деј-
ствијата и активностите за долгорочна консолидација 
на претпријатието, а посебно од чл. 81 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

Со програмата за финансиска и сопственичка транс-
формација може да се предвиди и принудна конверзија 
на долгот во траен влог. 

Од Основниот суд во Битола. (6148) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 15/99 
од 23.02.1999 година отвори стечајна постапка над 
должникот приватно претпријатие за производство, за-
наетчиство, услуги и транспорт, трговија на големо и 
мало увоз-извоз „Полипром“ Прилеп ПО со седиште на 
ул. „Андон Славејко“ бр. 110 б запишан во регистарска 
влошка бр. 1-11221 со решение Срег. бр. 3375/93 од 
30.08.1993 година на Окружниот стопански суд Битола, 
со жиро сметка бр. 41100-601-19462 во Заводот за пла-
тен промет Филијала Прилеп. Стечајната постапка 
према должникот не се спроведува туку заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6149) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 36/99 
од 26.02.1999 година над ПП „16-ти декември“ с. Ме-
џитлија, Битола, дејност трговија со жиро сметка 
40300-601-48384 при ЗПП Филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6151) 

Основниот суд во Битола објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 33/99 од 15.02.1999 год. над ПП „Стефил 
промет“ претпријатие за увоз и извоз на големо и мало 
од Битола, ул. „Горѓи Сугарев“ бр. 4, со дејност трго-

вија на големо и мало и жиро-сметка 40300 601- 77194 
при ЗИП филијала Битола се отвара стечајна постапка, 
не се спроведува и се заклучува, 

Од Основниот суд во Битола. (6152) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 11/99 од 0103.1999 година с отворена 
стечајна постапка над должникот П УТ „Столе-лром“ 
с. Ораовица, Радовиш, со број на жиро с-ка 41300-601-
44915 која се води при ЗПП Филијала Струмица, Експо-
зитура Радовиш, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот и стечајната постапка над 
должникот ПУТ „Столе пром“ с. Ораовица, Радовиш 
се заклучува. 

Доверителите, горенаведените решенија можат да 
ги напаѓаат со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип, ВО рок од 15 дена сметано од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на ден 
01.03.1999 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (6154) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 544/98 од 26.02.1999 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ „Траст комерц“ 
Струмица, ул. „Мирче Ацев“ бр. 17 со број на жиро с-
ка 41300-601-49152 која се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот и стечајната постапка над должни-
кот ПТ „Траст-комерц“ Струмица, се заклучува. 

Доверителите, горенаведените решенија можат да 
ги напаѓаат со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип^ во рок од 15 дена сметано од објавуваното на 
огласот во „Службен весник на РМ“, 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на ден 
01.03.1999 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (6136) 

Основниот суд во Струмица, со решението на Сте 
чајниот совет Ст. бр, 14/99 од 16.02.1999 г. е отворена 
стечајна постапка над ТП „Снежана“ од Струмица но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот и истата се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву 
вивето на решението во „Службен весник на РМ“. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (6158) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето на овој суд СТ. бр. 160/97 од 22,09.1997 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП „Цуфо 
Пром“ од с. Желино 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредел Атанас Настоски од 
Тетово, ул. „Маршал Тито“ 90/7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите пабарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република 
Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два при-
мерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање, ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
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кажува на деn 6.04.1999 год, во 930 часот, соба број 7/1 
при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (6160) 

Основниот суд во со решението Ст. бр. 
144/97 од 4 03.1999 година, објавува дека привремено се 
запира стечајната постапка над стечајниот должник АД 
„Дафинка“ од Кавадарци поради финансиска и сопстве-
ничка трансформација. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6162) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 153/98 од 27.01.1999 година, ја прифати 
Програмата за финансиска консолидација и сопстве-
ничка трансформација над должникот ПОС „Тиквеш“ 
од Неготино. 

Од Основниот суд со Кавадарци, (6164) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 3/96 од 05.03.1999 година ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ЗЗ „Агроснаб-
дител“ од Кичево со седиште на ул. „Осломешки пат“ 
б.б. согласно член 149 од Законот за присилно порам-
нување, стечај и ликвидација. 

Се брише правното лице од регистарот на правните 
лица во Основниот суд во Битола, по објавувањето и 
правосилноста на решението во ^Службен весник на 
РМ“. 

Од Основниот суд во Кичево. (6948) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 50/99 
од 5.3/1999 година над ПП ч.Пјер - Ќар ден“ од Битола 
ул. „Димче Лахчански“ 43/25 дејност трговија на мало, 
со жиро сметка 40300-601-72962 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6802) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 49/99 
од 5.3.1999 година над ПП „ЗО-ГО-Пром" од Битола 
ул. „Илинденска“ бр. 80, дејност услужна, со жиро 
сметка 40300-601-86800 при ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6804) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 48/99 
од 5/3 1999 година над ПП „МТ-Комерц" од Битола ул. 
„Васил Брклевски“ бр. 38, дејност трговија, со жиро 
сметка 40300-601-70674 при ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6805) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 38/99 
од 3.3.1999 година над Друштвото за трговија на големо 
и мало „Дранито“ - ДОО Битола ул. „Дебарска“ бр. 21, 
дејност трговија со .жиро сметка 40300 601-39960 при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6807) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 39/99 
од 3.3.1999 година над ПТП „Мис-Ема“ од Битола ул. 
„Таќи Даскалот“ бр. 6, дејност трговија на мало со 
жиро сметка 40300-601-81713 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6809) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 240/ 
97 од 21.01.1999 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство, про-
мет и услуги увоз-извоз „Ехо-метал" Прилеп ПО, со 
седиште на ул. „Кумровец“ 11, заведено во регистарска 
влошка бр. 1-11362 со решение Срег.бр. 3596/93 од 
17.09.1993 година на Окружениот стопански суд во Би-
тола, со жиро сметка бр. 41100-601-23953, во Заводот за 
платен промет - Филијала Прилеп. 

Од Основниот суд Прилеп. (6811) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
јата подолу наведени заклучена е стечајната постапка 
спрема следните стечајни должници: 

Со решението Ст.бр. 122/97 од 1.03.1999 година, 
спрема ПТП „ВИЗОС ПРОМЕТ“ од с. Д. Седларце. 

Со решението Ст.бр. 301/97 од 1.03.1999 година 
спрема ППП „АЛДРИ КОМПАНИ“ од Тетово. 

Со решението Ст.бр. 124/97 од 12.02.1999 година 
спрема ПТУТ „ЖА-РЕ“ с. Брвеница. 

Со решението Ст.бр. 231/96 од 24.02.1999 година 
спрема ПТУ „ФОРТУИА 84 ПРОМЕТ“ од Тетово. 

Со решението Ст.бр. 20/% од 24.02.1999 година 
спрема ПТУТ „УНИКАТ КОМЕРЦ“ од Тетово. 

По правосилноста на решенијата, стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (6813) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.4/99 од 27.02.1999 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТ „Секо“ од Струмица, но 
е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот и истата се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето на решението во „Службен весник на РМ“. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (6815) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Л.бр. 310/99 од 18.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало, „Роки-комерц“ ц.о.Скопје, 
на ул. „Македонска бригада“ бр. 33/2-7, со жиро-сметка 
40100-601-369497. 

За ликвидатор се определува Арминовски Мито од 
Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ број 23-б и 
тел.: 627-892. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека СО 
решението Л.бр. 194/98 од 17.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
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за промет на големо и мало, увоз-извоз „Еуроком-Тре-
ид" ц.о. Скопје, на ул. „Александар Македонски“ бр. 
ЗО-б, со жиро-сметка 40120-601-58127. 

За ликвидатор се определува Арминовски Мито од 
Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ број 23-б и 
тел.: 627-892. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5164) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 204/98 од 17.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало, „1-ви Мај“ увоз-извоз ц.о. 
Скопје, Трговски цеитар н. Радишани бр. објект 5/3, 
Скопје со жиро-сметка 40100-601-148885. 

За ликвидатор се определува Арминовски Мито од 
Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ број 23-б и 
тел.: 627-892. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија4,' до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 296/98 од 11.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над. должникот Претпријатие 
за проектирање, производство и промет „Енерго-гас" 
д.о.о. од Скопје, на ул. „Арсо Мицков“ бр. 29, со жиро-
сметка 40120-601-154800. 

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од 
Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски“ број 36/11-2 и 
тел.: 335-634. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 411/99 од 11.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, услуги и трговија на големо и мало, 
„Л.И.К. - Компани“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, на ул. 
„Народен фронт“ бр. 17/4-15, со жиро-сметка 40100-
601-192994. 

За ликвидатор се определува Здравеска Розица од 
Скопје, со стан на ул. „Народен фроит“ број 17/4-15 и 
тел.: 132-069. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот ца 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4718) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 302/99 од 02.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и услуги „АКВА“ д.о.о. увоз-извоз од 
Скопје, на ул. „Сл. Недиќ“ бр.. 14/1, со жиро-сметка 
40100-601-83926. 

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на ул. „Ј. Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 
452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5279) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 214/98 од 18.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет и услуги „Палма-ориент“ експорт-импорт 
д.о.о. од Скопје, на ул. „Папуанска“ бр. 28, со жиро-
сметка 40100-601-346595. 

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на ул. „Ј. Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 
452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5278) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 213/98 од 13.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало „Југо квалитет“ извоз-
увоз ц.о. Скопје ул. „Челопек“ бр. 40 од Скопје, со 
жиро-сметка 40100-601-26154. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 
и тел.: 452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. , ^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје/ ' (5276) 

Основниот суд^Скопје I - Сќопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 212/98 од 13.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало „Хе-ве-ника"| ц.о. извоз-
увоз Скопје ул. „Севастополска? бр. 25 од Скопје, со 
жиро-сметка 40100-601-267516. ' 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 
и тел.: 452-084. ' 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 211/98 од 13.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „Солидност трејд“ 
увоз-извоз д.о.о. Неготино, ул. „Јане Сандански“ б.б. 
од Неготино, со жиро-сметка 41630-601-50935. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 
и тел.: 452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 327/99 од 23.02.1999 година с отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско произ-
водно претпријатие „Шкска“ увоз-извоз ц.о. с. Љубин 
О)Ј Скопје, ул. „100" бр. 41, со жиро-смстка 40120-601-
314902. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 
и тел.: 452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите, побарува!ва во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат дс^лжниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавувано. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 110/98 од 12.11.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Агенција за ту-
ризам, трговија, шпедиција и услуги експорт-импорт 
„Азија-турс“ д.о.о. Гостивар, ул...„Павле Аврамовски“ 
бр. 3-а од Гостивар, со жиро-сметка 41510-601-29322. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Исп-
ировски од Скопје, со стан на бул, „АСНОМ“ број 8-3/ 
36 и тел.: 435-021. ^ 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази-, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавувано. 
- Од Основниот суд СкопјеI - Скопје. (5300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 109/98 од 12.11.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „Кладенец“ ДООЕЛ 
Лилјана увоз извоз Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 37 а 
од Гостивар, со жиро-сметка 41510-601-60195. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ја -
дровски од Скопје, со стан на бул. „АСНОМ“ број 8-3/ 
36 и тел.: 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5301) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 72/98 од 12.11.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги „Металокооп-ко-
мерц“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Никола Па-
рапунов“ б.б. од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав за -
провски од Скопје, со стан на бул. „АСНОМ“ број 8-3/ 
36 и тел.: 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5302) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 298/98 од 12.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало извоз-увоз „Костана-ко-
мерц З.И.“ д.о.о. Скопје, ул. „6" бр. 12, со жиро сметка 
40120-601-126681. 
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За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчи-
новски од Скопје, со стан на ул. „Љуба Петровиќ“ број 
8 и тел.: 617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 
- Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 356/99 од 08.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, услуги и производство „Гиффа“ од Скопје 
експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 11II/ 
13, со жиро сметка 40100-601-243552. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ташев од 
Скопје, со стан на ул. „Зеничка“ број 8 б и тел.: 202-
570. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 246/98 од 12.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „МТС" д.о.о. ек-
спорт-импорт - Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 10, со 
жиро сметка 40110-601-393199. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и 
тел.: 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 247/98 од 12.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и инжинеринг „Примат-фа" 
ц.о. од Скопје ул. Градски Трговски Цеитар к.6 бр. 6/ 
20, со жиро сметка 40100-601-78373. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и 
тел.: 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 208/98 од 17.12.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и посредување, експорт-им-
порт „Фима“ ц.о. - Скопје, бул. Јане Сандански бр. 15/ 
20, со жиро сметка 40100-601-71117. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и 
тел.: 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (5749) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението I Л.бр. 173/98 од 12.09.1998 година заклу-
чена е постапка за ликвидација над ликвидациониот 
должник Претпријатие за градежништво и трговија 
„Блек мек“ увоз-извоз ДОО Скопје, село Марино, 
Илинден, ул. „531" бр. 85 со жиро сметка 40110-601-
244469. 

Во правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5447) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I Л.бр. 101/98 од 12.09.1998 година заклу-
чена е постапка за ликвидација над ликвидациониот 
должник Претпријатие за промет, услуги и производ-
ство „Биби-комерц“ експорт импорт ц.о. Скопје, со 
седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 20/4 со жиро 
сметка 40100-601-150586. 

Во правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје: (5450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 358/99 од 09.02.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „КАРШИЈАКА“ д.о.о. 
Скопје, ул. Емин Дураку Јбр. 3/2-5 Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-279321. 

За ливидатор се определува лицето Ѓурчиновски 
Марко од Скопје, со стан на ул. Емин Дураку број 3/2-5 
и тел. 617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
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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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 402/99 од 09.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало со мешовити 
стоки „ДАЗ-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз од Скопје ул. 
Никола Парапунов со жиро сметка 40120-601-36488. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски 
Илија од Скопје со стан на ул. Рузвелтова број 54 и тел. 
741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок рд 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а 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 рд 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5562) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 324/99 од 19.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатието за правни услуги и промет со недвижности 
„ГАЛИКС“ д.о.о. од Скопје, ул. Ратко Митровиќ 115 
Скопје со жиро сметка 40100-601-199766. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски ул. Рузвелтова 54-а, Скопје и тел. 741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 рд денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 350/99 од 23.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „КОШУТА-
МАК" д.о.о. експорт-импорт ул. Михаил Чаков бр. 7-а 
Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Мирче Димков-
ски со стан на ул. „АСНОМ“ број 10-1-3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два цри-
мерка 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 до денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр, 281/98 од 11.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот за 
промет на големо и мало „ПЕДАКО“ д.о.о. од Скопје, 

ул. Златко Михајловски бр. 14 Скопје со жиро сметка 
40120-601-309440. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито со стан на ул. Петар Манџуков бр. 23-б Скопје, и 
тел. 627-892. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерна 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5166) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 22/98 од 23.09.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
на големо и мало „Работнички трејид“ -г д.о.о. увоз-
извоз - Скопје, од Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36, од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-331501. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќи-
провски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 
и тел.: 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена пр објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава вр два приме-
рока 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 рд 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед 
ното објавувана. „ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5303) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека ро 
решението Л.бр. 89/98 од 09.11.1998 година е отворена 
ликвидациона прстапка над дрлжникот Трговско прет-
пријатие на големо и мало увоз-извоз „Тикус4' д.о.о. 
Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 18-35, од Скопје со жиро 
сметка 40100-601-262712. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќи-
провски од Скопје, со стан на ул, „АСНОМ“ број 8-3/36 
и тел.: 435-021. 

Се "повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву 
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ното објавување. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5304) 

Основниот суд (Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 236/98 од 22Л2.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „Акуариус“ ^ д.о.о. 
увоз-извоз - Скопје, од Скопје ул. „Антон Попов“ бр. 
73, од Скопје'со жиро сметка 40110-601-271461. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќи-
провски од Скопје,.со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 
и тел.: 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
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Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (5305) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 364/99 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на мало и големо „Орбита-комерц“ ц.о. увоз-
извоз - Скопје, од Скопје ул. „Васил Ѓорѓов“ бр. 29, од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-69827. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќи-
провски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 
и тел.: 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ното објавувано. 

Од Основниот суд С копје I - Скопје. (5306) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 365/99 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на стоки и услуги „Либертас“ експорт-им-
порт - д.о.о. од Скопје, ул. „Капиштец“ бр. 1, од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-238001. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќи-
провски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 
и тел.: 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ното објавувано. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 205/98 од 10.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и промет „Роко комерц“ д.о.о. ек-
спорт-импорт од Скопје, ул. „Божин Николов“ бр. 60, 
од Скопје со жиро сметка 40100-601-231063. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановска 
Љиљана од Скопје, со стан на ул. „Васил Главинов“ 
број 16/3-8 и тел.: 135-482. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со предава во два приме-
рока 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 послед-
ното објавувано. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 250/98 од 10.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
заличиш услуги на домаќинствата „Педант“ д.о.о. од 
Скопје, ул. „Анри Барбис“ бр. 20Л-6, од Скопје со жиро 
сметка 40110-601-68349. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановска 
Љиљана од Скопје, со стан на ул. „Васил Главинов“ 
број 16/3-8 и тел.: 135-482. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5360) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 226/98 од 19.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие на големо и мало „СУНИМПЕКС“ 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул. Рокомија бр. 69-б 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-2956%. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров 
- од Скопје со стан на ул. Симеон Кавракиров бр. 4/5 и 
тел. 426-920. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува декц со 
решение на овој суд Л.бр. 441/99 од 22.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, угостителство, туризам и 
трговија „ПАРТНЕР РАДЕ“ увоз-извоз д.о.о. со ПО 
Кавадарци ул. Вардарска број 9 од Кавадарци со жиро 
сметка 40100-601-15101. 

За ликвидатор се определува лицето Лазар Трајков 
со стан на ул. Косовска бр. 12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6243) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 188/99 од 18.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, туризам и услуги „ЏИЛИ“ д.о.о. 
експорт-импорт од Куманово ул.„Ј. Поповиќ“ бр. 6 Ку-
маново, со жиро сметка 40900-601-36883. 
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За ликвидатор се определува лицето Бајрами Авни -
од Куманово со стан на ул. ЈЗктомвриска Револуција^бр. 
52/3 и тел. 0901 411-312 и 413-464. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суД"Скопје I - Скопје (5707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 244/98 од 18.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатието за трговија и услуги „МАКС-ЈУ“ експорт-
импорт д.о,о. Куманово ул. Пиринска Македонија, бр. 
28 Куманово, со жиро сметка 40900-601-34457. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски од Куманово со стан на ул. Трета М.У.Б. број 
67-Ц/9 Куманово и тел. 417-041 и 31-724. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 359/99 од 09.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за книговодствено финансиско работено, 
трговија на големо и мало „МАР1ДИ"ц.о, Скопје, ул 
Душко Поповиќ бр. 17 Скопје, со жиро сметка 40100-
601-168223. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски 
Илија - од Скопје со стан на ул. Рузвелтова број 54 и 
тел. 741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мера 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5560) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 196/98 од 16.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за транспорт и трговија „ДАЛАС М-КОМПАНИ“ 
д.о.о. увоз-извоз од с. Арачиново со жиро-сметка 
40110-601-308256. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на ул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 
454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 228/98 од 22.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги „АВТОПРЕВОЗ-МАКО“ д.о.о. од 
Скопје ул. „Сава Михај лов“ бр. бб, со жиро-сметка 
40110-601-356892. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и 
тел.: 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 203/98 од 16.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги „ЕНГЛАНД-КОМ“ 
експорт-импорт п.о. од Скопје, с. Добри дол бр. 46 со 
жиро-сметка 40100-601-363719. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4 и тел.: 
454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5753) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 281/98 од 10.2.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија „ТОНИ-КО“ 
д.о.о. Скопје од Скопје, с. Црешево со жиро-сметка 
40110-601-285859. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и 
тел.: 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5752) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л„бр„ 323/99 од 15.2.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 

. за маркетинг, промет и услуги „АЛСК“ ц.о. од Скопје, 
ул. „Исаија Мажовски“ бр. 26/24, со жиро-сметка 
40120 601 189822. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Белич-
кови од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/ 
10 и тел.: 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 277/98 од 15.2.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и промет „САЛКО“ д.о.о. од Скопје, 
ул, „Партизански Одреди“ бр. 151/1-53, со жиро-сметка 
40100-601-52680. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Белич-
кови од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 
9/10 и тел.: 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5767) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 328/99 од 15.2.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Автотран-
слортно, производно, трговско и услужно претпријатие 
на големо и мало увоз-извоз „УНИ МАКС“ ц.о. од 
Скопје, ул. „М. Тито 2" бр. 23, со жиро-смстка 40100-
601-148731. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Белич-
кови од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 
9/10 и тел.: 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
нава објава. 

Од Основниот суд Скопје Ј - Скопје. (5768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 231/98 од 22.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало „РАДАР-96" експорт-импорт ц.о.од Скопје ул. 
„Атанас Бабата“ бр. 9 од Скопје со жиро сметка 40100-
601-379128. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел: 
454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава.-' 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 209/98 од 17.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ДЕЈАН“ д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје ул. „Брсјачка буна“ бр. 173 од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-84783. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел: 
454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 229/98 од 22.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско услужно и производно претпријатие „СКАЈ 96" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул. „Дрварска“ бр. 45-а од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-368970. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4, тел: 
454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 280/98 од 02.02.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „КОНДОЛИТЕКС“ 
ц.о. од Скопје бул. „АВНОЈ“ бр. 70 од Скопје со жиро 
сметка 40120-601-46327. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел: 454-808. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот; на 
последната објава. 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 225/98 од 19.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие „ЛАРИС ТРАДИНГ КОМПАНИ“ 
д.о.о. експорт-импорт Скопје од Скопје ул. „Јајце“ бр. 
2 од Скопје со жиро сметка 40100-601-305511. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров 
од Скопје, со стан на ул. „Симеон Кавракирев“ број 4/5 
и тел: 426-920. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 227/98 од 19.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет, услуги, производство и експорт-
импорт „ТЕКБИР-КОМЕРЦ“ ц.о.о. од Скопје ул. 
„Џон Кенеди“ бр. 11а/2-25 од Скопје со жиро сметка 
40100-601-197985. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров 
од Скопје со стан на ул. „Симеон Кавракиров“ број 4/5 
и тел: 426-920. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 234/98 од 19.01.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен промет и надворешно трговско 
работење „ТРАСТ“ д.о.о. Скопје од Скопје ул. „А. 
Македонски“ бр. 38-б од Скопје со жиро сметка 40120-
601-82133. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50/3-4 и 
тел: 425-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувала во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока 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 ликвидацијата, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Основен суд Скопје I - Скопје. (5812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 160/98 од 25.2.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет 
пријатие за производство, транспорт, градежништво, 
услуги и трговија на големо и мало „ЕР КА" експорт-
импорт доо од Скопје ул. „Бајрам Паша Орга Махале“ 
бр. 17/3 со жиро сметка 40100-601-282014. 

За ликвидатор се- определува лицето Заковски 
Илија, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел: 741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I -- Скопје. (5015) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 241/98 од 19.1.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „ДРВО 
ФИН АЛ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул. „5" бр. 2 
со жиро сметка 40120-601-343044 „ 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ бр. 61 и тел: 226-
995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5831) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 123/98 од 30.11.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет 
пријатие за промет и услуги „ЛОРАН“ д.о.о. експорт-
импорт Скопје ул. „Тодор Чангов“ 51 бр, 13 со жиро 
сметка 40100-601-254573. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка со стан на ул. „Рудо“ бр. 61, тел: 226 995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примс 
рока 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 послед 
ната објава. 

Од Основениот суд Скопје I - Скопје. (5833) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 122/98 од 10.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало 
увоз-извоз „БУБИ-МАК“ д.о.о. од Скопје ул. „Георги 
Димитров“ бр. 32 од Скопје со жиро сметка 40100-601-
367258. 

За ликвидатор се определува лицето Белковска Ма-
рица од Скопје со стан на ул. „Петар Делјан“ бр. 3/2-8 и 
тел: 115-446. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5835) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 121/98 од 10.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за надворешна и внатрешна трговија „ЕК-
СПОРТДРВО“ увоз-извоз ц.о. од Скопје ул. „Илинден-
ска“ бр. 48 од Скопје со жиро сметка 40100-601-263301. 

За ликвидатор се определува лицето Манановски 
Дане од Скопје со стан на ул. „АВНОЈ“ број 46/1-6 и 
тел: 134-388. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 178/98 од 10.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за услуги и трговија „БИРОЕКОНОМИКА“ 
д.о.о. Скопје од Скопје ул. „Радишанска“ бр. 1 од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-105490. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ број 61 и тел: 
226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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,љ во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопј е I - Скопје. (5840) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 177/98 од 14.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија, и услуги „ЏИКА-
УНИВЕРЗАЛ“ ц.о. увоз-извоз од Скопје ул. „Маршал 
Тито“ бр. 4/49 од Скопје со жиро сметка 40120-601-
76480. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ број 61 и тел: 
226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 1 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 242/98 од 19.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги „ФАТ КОМЕРЦ“ д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје ул. „100" бр. 73 од Скопје со 
жиро сметка 40120-601-260562. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ број 61 и тел: 
226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока 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 послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.423/99 од 11.02.1999 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за занаетчиски услуги "ЗЛАТОЛИКА“ д.о.о. од 
Скопје, ул."Кочо Рацин“ бр.40/19, Скопје со жиро 
сметка 40100-601-324227. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана 
Дожудиќ од Скопје, со стан на ул."Кочо Рацин“ 
бр.40/19. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација, во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7279) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Л.бр. 228/98 од 22.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги „АВТОПРЕВОЗ-МАКО“ д.о.о. од 
Скопје, на ул. „Сава Михајлов“ бр. бб, со жиро-сметка 
40110-601-356892. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и 
тел.: 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
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Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
роци 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 послед-
ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2443) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.441/99 од 22.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, угостителство, тури-
зам и трговија "ПАРТНЕР РАДЕ“ увоз-извоз д.о.о. со 
ПО Кавадарци, ул/'Вардарска“ бр.9, со жиро сметка 
41620-601-15101. 

За ликвидатор се определува лицето Лазар Трајков, 
ул .''Косовска“ бр Л 2. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.245/98 од 29.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост "ВИКОС“ ц.о. 
увоз-извоз од Скопје ул.''Кавалска“ бр.4-а од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-39079. 

За ликвидатор се определува лицето Среќко Закар 
од Скопје, ул."Трифун Хаџијанев“ бр,7/1-7 и тел: 174-
480. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
цена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6463) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.197/98 од 22.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско услужно претпријатие "ТОБИ-!“ 
увоз-извоз од Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ“ бр.13, 
со жиро сметка 40100-601-366502. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски од Скопје, со стан на ул."Ордан Чопела“ бр. 
116, тел: 260-694. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6467) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.143/98 од 27.11.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и услуги "КС" д.о.о. 
Скопје, ул."Јане Сандански“ бр. 110/3-14 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-306428. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски од Скопје, со стан на ул/'Ордан Чопела“ бр Л 1б 
и тел: 260-694. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.325/99 од 02.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"УГО-МОТО-ТРЕЈД“ п.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Антон Попов'9 бб од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-325864. 

За ликвидатор се определува лицето Виолета Пеш-
коска од Скопје^ со стан на ул."Владимир Комаров“ 
бр.14 и тел: 164-437. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират дблгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

ОдѕОсновниот суд Скопје I - Скопје. (6670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.249/98 од 10.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие "ЕЛЕМ-53“ извоз-увоз, за промет на 
стоки на големо и мало д.о.о. Скопје, ул."Ѓорѓи Суга-
рев" бр.12-1-7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
75831. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, со стан на ул."Ленинова' бр.63-2-7 и 
тел: 132-289. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-^ 
те према претпријатието во ликвидација во рок одве-
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6680) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.392/99^ од 12.02.1999 година е 
суверена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-
извоз, проектирање и инжинеринг "ВИБКОМ“ д.о.о, 
Скопје, ул;"Благоја Страчков“ бр.5 од Скопје, со жиро 
сметка, 40100-601-171511. 
.За ликвидатор се определува лицето Игне Кади-

оски од Скопје, со стан на ул."Торонто" бр.28. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

. пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на ЃМ", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дека, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.279/98 од 15.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мапо "МИНСКО“ Ц.о. Скопје, булЛНА“ 
бр,60 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-45538; 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на уЛ."АВНОЈ" бр.68/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират Долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-

дната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6734) 

Основниот суА Скопје I - Скопје објавува Дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.278/98 од 15,02,1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ПАЛОМИТА“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Лазо Трпевски“ бб од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-352199. 

За ликвидатор се определува Лицето Мирко Петре-
ски, од Скопје, ео стан на ул.“АВНОЈ“' 6^.68/4 и тел: 
454-808. 

Се повикуваат доверителите На должникот да ги 
пријават своите побарувања Во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот' во "Службен весник на 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6951) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје објавува Дека со ре-
шение На овој суд Л.брЛ8/98 од 17Л1Л998 Година е от-
ворена ликвидациона постапка над Должникот Прет-
пријатие за транспорт, трговија и услуги "РАПИД“ 
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ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Плоштад Нова Ма-
кедонија“ бр.24 од Куманово, со жиро сметка 40900-
601-6249. 

За ликвидатор се определува лицето Петринска Хил-
да, од Куманово, со стан на ул "Бајрам Шабани“ бр.98 
и тел: 0901/31-654. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува Дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.243/98 од 12.01.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, услужно и трговско претпријатие на големо 
и мало "Б.Ф.-ПОЛО 1" извоз-увоз п.о. од Куманово, с. 
Проевце бр.8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
32426. 

За ликвидатор се определува лицето Тоде Станков-
ски, од Куманово, с.Проевце бр.8, Куманово. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
Дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7396) 

Н О Т А Р С К И ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште - интензивно лозје 
на КП. 258, план 5, скица 31, МВ Нерезини, класа 1 со 
Површина од 2615 м2 во КО Гевгелија, сопственост на 
Костадинов Д. Васил од Гевгелија, за цена од 48.000,00 
Денари. 

Се Повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со Земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
На РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајани“ бр. 4 во 
Гевгелија. (6845) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Димов Блаже им ја нуди на про-
дажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП 
бр. 468, план 006, скица 037, викакно место пЛагот" 
кат. култура нива, кат. класа 3 со површина од 4004 м2 

заведено во имотен Лист бр. 4 во КО Паликура по цена 
од 25.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купување (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок 
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од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно го губат правото на првенство. (6847) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Блажо Богоев им ја нуди на про-
дажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП 
бр. 4309, план 008, скица 008, викакно место „Бунарче“, 
кат. култура пасиште, кат. класа 5 со површина од 
445м2 и КП бр. 4310, план 008, скица 008, викано место 
„Бунарче“, кат. култура лозје, кат. класа 5 со повр-
шина од 3484 м2 заведено во имотен лист бр. 4155 во КО 
Кавадарци 1 (вон) по цена од 30.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купување (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици и соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно го губат правото на првенство. (6849) 

Се продава 21/22 идеален дел од земјоделско зем-
јиште - нива од 4 класа заведена под к.п. бр. 200/3-4-8 на 
м.в. „Поточани“ која е во вкупна површина од 2096 м2 

по Поседовен лист бр. 472 за К.О. Сенокос сопственост 
на Раифи Риза Рахман од с. Сенокос, Гостиварско за 
цена од 500.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998), имаат право на првенство на купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, 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 (6851) 

Се продава земјоделско земјиште - пасиште од 4 
класа заведена под к.п. бр. 199/2-4-8 на М.В. „Потера-
ни“ во површина од 525 м5 по Поседовен лист бр. 336 за 
К.О. Сенокос сопственост на Селмани Халит Шабан и 
Селмани Хамид Авдираман двајцата од с. Сенокос, Го-
стиварско за цена од 250.000,00 денари, како и 1/3 иде-
ален дел од нивата од 4 класа на м.в. „Поточани“ заве-
дена под к.п. бр. 202/2-4-8 која е во вкупна површина од 
2795 м2 по Поседовен лист бр. 247 за К.О. Сенокос 
сопственост на Адеми (Деари) Шеќибе од с. Сенокос, 
Гостиварско за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот 6о „Службен весник на РМ“, 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. (6854) 

Согласно член 14' од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопствениците Димитар и Јано Ивановски им ја 
нуди на продажба недвижноста (зем, земјиште).. што се 
наоѓа на КП бр. 5841, план 010, скица 010, викано место 
Овчка река, кат. култура лозје, кат. класа 4 со повр-

шина од 6778 м2 заведено во имотен лист бр. 3990 во КО 
Кавадарци 1 (вон) по цена од 150.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купување (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
Службен весник на Р.. Македонија. 

Во спротивно го губат правото на првенство. (6856) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање сопственикот Орешкова Блага им ја нуди на про-
дажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП 
бр. 5111, план 009, скица 009, викакно место Голигаз. 
кат. култура лозје, кат. класа 4 со површина од 2500 м2 

заведено во имотен лист бр. 2689 во КО Кавадарци 1 
(БОН) ПО цена од 55.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купување (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно го губат правото на првенство. (6859) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево. 
Имотен лист "Б" број 136 за КО Прждево парцела бр. 
246, во м.в."Слатина“, интензивно лозје со површина 
од 3404 м2, парцела бр.247 во м.в."Слатина", шума со 
површина од 400 м2, парцела бр.350 во м.в."Врежот", 
интензивно лозје со површина од 6996 м2, парцела 
бр.350 во м.в."Врежот" помошна зграда со површина 
од 35 м2, парцела бр.350 во м.в."Врежот!' помошна 
зграда со површина од 17 м2, парцела бр.398 во м.в. 
"Слатина'9 нива со површина од 450 м2, парцела бр.399 
во м.в."Слатина“ нива со површина од 3961 м2, парце-
ла бр.721 во м.в."Поројот" интензивно лозје со повр-
шина од 3770 м2. Имотен лист "В“ број 136 за КО "Пр-
ждево“, парцела број 350 во м.в."Прждево" помошни 
згради со површина од 22 м2, парцела бр,350 во м.в. 
"Прждево" помошни згради со површина од 15 м2, 
сопственост на Минов Методи од Неготино ул."Илин-
денска“ бр.30, за цена од 400.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
.Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело,ѕ ул."Маршал - Тито“ бр. 138, 
Неготино. (6838) 

Се разменува земјоделско земјиште во КО Демир. 
Капија, парцела бр.3672 во м.в."Церот", нива со повр-
шина од 1815 м2, во КО Демир Капија, сопственост ца 
Димов Љупчо од Демир Капија, ул."Илинденска“ 0р. 
37, парцела бр.3676 во м.в."Церот'\ нива со површина 
од 1289, м2 во КО Демир Капија, сопственост на Траи-
ловиќ, Александар од Демир Капијаул.„Борис Кид-
рич“ бр.1. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр Л 38, 
Неготино. (6840) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
Бон, парцела бр.3023/2 во м.в."Малатенов лак“ нива со 
површина од 1387 м2, парцела бр.3023/14 во м.в."Мала-
тенов лак“ нива со површина од 1587 м2, парцела бр. 
3023/15 во м.в."Малатенов лак“ шума со површина од 
365 м2, сопственост на Здравев Атанас од Неготино 
ул."Партизанска“ бр.242, за цена од 74,795,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито“ бр Л 38, 
Неготино. (6842) 

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува -
њето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковски Трајко ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ 
бб, Прилеп: (6170) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Сопот, 
Кавадарци, КП 2661/3, план 12, скица 584, викано место 
Веселова Падина, к. култура, лозје, класа 2 со повр-
шина од 3462 м2, сопственост на Димова Блажова Ката 
од Кавадарци, „Крсте Мисирков“ 28. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на огласува-
њето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ 
писемно да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенства. 

Се врши продажба на шума од 4-та класа, со повр-
шина од 900 м , што се наоѓа на КП 319/2, план Ј, 4 кица 
7 и ливада од 6-та класа со површина од 1.050 к?, на м.в. 
Кумова рула, КО Патишка река, сопственост на Боев-
ски Зоран и Додевска Лидија од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, на ул. 
„Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа“). 

(5402) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП број 665, план 16, скица 9, место викано Здрачкоец, 
класа 6-та, со површина од 2150 метри квадратни, во 
КО Маврово, сопственост на Зефиќ Грозданка, Киров-
ска Билјана и Кунеска Виолета, за цена од 300.000 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, кеј „Б. Единство“ бр. 41 
во Гостивар. (6172) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 788, место викано Горна река, со површина 
од 39 ари и 86 метри квадратни, КП број 789, место 
викано Горна река, со површина од 27 ари и 84 метри 
квадратни, КП број 790, место викано Горна река, со 
површина од 32 ари и 25 метри квадратни и КП број 
791, место викано Горна река, со површина од 44 ари и 
0,7 метри квадратни, сите во КО Дражилово, сопстве-
ност на Салиовски Шакир Иљаз од с. Дражилово, 
Скопје, за цена од 8.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Понудите да се достават до нотарот Зорица Пулеј-
кова, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, ТЦ Скоп-
јанка. (5588) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 155/3, план 
2, скица 2, м.в. „Локвите“, култура-нива, класа 3, КО-
-Марена, со површина од 3.348 м2 по цена од 25.000 
денари, сопственост на Коцева Добринка од Кава-
дарци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, писмено да се изјаснат "За прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб. 
91430 Кавадарци. (6173) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП број 4568 место викано „Горно Садово“ класа 4 
со површина од 41,04 ари во КО Прилеп II сопственост 
на Димитрија Темелкоски од Прилеп, ул. „Моша Пија-
де“ бр. 15 за цена за 1 декар во противвредност од 500 
ДМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
Се врши продажба на овошна градина од 4 класа, со 

површина од 819 м2, што се наоѓа на КП 1617, план 5, 
скица10, на м.в."Под брег“, КО Горно Соње, сопстве-
ност на Ивановски Иван од Скопје. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Снежана Сарџовска, ул."Иван Козаров“ 
бр.24 лок.23 (ДТЦ "Стара Рампа), Скопје. (7350) 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, 
91430 Кавадарци. (6176) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост дја 
Пијаде Киро, што се наоѓа на КП бр. 1784/1, план 005, 
скица 008, викано место Желков дол. кат. култура 
нива, кат. класа 5 со површина од 6495 и КП бр. 1784/ 
2, план, 005, скица 008, викано место Желков дол,' кат. 
култура пасиште, кат. класа 5 со површина од 520 м2 

заведено во имотен лист бр. 1166 во КО Ваташа по цена 
од 20.000,00 денари. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купување (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици и соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до нотарот Рист о 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно, го губат правото на првенство. (5583) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Ќирило Димов, што се наоѓа на КП бр. 1672, план 005, 
скица 008, викано место Желков дол Чуката, кат. кул-
тура нива, кат. класа 5 со површина од 1990 м2 заведено 
во имотен лист бр. 935 во КО Ваташа по цена од 
7.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купувана (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно го губат правото на првенство. (4492) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Танчева Драгана, што се наоѓа на КП бр.2727, план 11, 
скица 35, викано место Катуниште, кат. култура лозје, 
кат. класа 6 со површина од 5380 м2 заведено во имотен 
лист бр. 1199 во КО Ваташа по цена од 90.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купувана (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно, го губат правото на првенство. (5593) 

Се продава земјоделско земјиште - построено на: 1. 
КП бр. 863/+, план бр. 3, скица бр. 7, на место викано 
„Тумба“, ливада, класа 3, која мери површина од 897 
метри квадратни; 2. КП број 865/+, план број 3, скица 
бр. 4, на место викано „Тумба“, нива, класа 3, која мери 
површина од 1514 метри квадратни и 3. КП бр. 992/+, 
план бр. 3, скица бр. 4, на место викано „Исмаиница“, 
нива, класа 3, која мери површина од 579 метри ква-
дратни, сите по поседовен лист бр. 791, во КО Јан 
чиштс - Тетово, сопственост на Савески Трпко Зако, 
од Скопје, ул. „М. Митевски“ бр. 8/1-9, за цена од 
70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 

понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за^ прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул. „ЈНА“ број 61, Те-
тово. (5596) 

Се Продава земјоделско земјиште - и тоа: 374/490 
идеални делови од парцела КП. бр. 1162 - нива класа 
четврта чија вкупна површина изнесува 7065 метри ква-
дратни на место викано „Орешино“, заведена во посе-
довен лист број 116 за КО Велушина, сопственост на 
лицата Мајковска Велика од Битола, ул. „Вардар“ бр. 
10, во големина од 129/490 идеални делови, Јовановска 
Софија од Сиракјус, САД - застапувана од полномош-“ 
никот Мајковска' Велика, во големина од 129/490 иде-
ални делови и Николиќ Дафинка од Сокобања, СР Ју-
гославија, застапувана од полномошникот Мајковска 
Велика, во големина од 116/490 идеални делови за 
вкупна цена на земјиштето што се продава од 150.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок до 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. Изјавите за прифаќање на понудите 
да се достават до продавачот - полномошник Мајковска 
Велика од Битола, ул. „Вардар“ бр. 10 или нотарот 
Веселинка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. 

(5597) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Ќиро Гелев, што се наоѓа на КП бр. 406/4 план 004, 
скица 002, викано место Секавица, кат. култура овош-

тарник, кат. класа 2 со површина од 1482 кг заведено во 
имотен лист бр. 10 во КО Шивец, Кавадарци, по цена 
од 15.000,00 ден. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купувана (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за. прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алесков“ бб, Кавадарци, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 

Во спротивно, го губат правото на првенство. (5599) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 1137, план 2, скица 10, место викано „Ливадица“, 
со вкупна површина 1943 м2 во КО Отља, сосопстве-
ност на Аљиљи Нејази, Аљиљи Ремзи и Аљиљи Назми, 
за цена од 2 ДМ по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавата за прифаќана на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска плоштад „Маршал Тито44 

бр. 35-1/2 во Куманово. (5642) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Димитров Ѓорѓи, што се наоѓа на КП бр. 569, план 005, 
скица 006 викано место Сопотски пат, кат. култура 
нива, кат. класа 2 со површина од 2834 м2 на имотен 
лист бр. 848 во КО Глишиќ, Кавадарци по цена од 
20.000,00 денари. 
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Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купувано (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно го 
губат правото на првенство. (6177) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП 4055, 
план 5, скица 25, МВ Моински Пат, класа 2 со повр-' 
шина од 2078 м2 во КО Гевгелија, сопственост на Ри-
стева Павлина од Гевгелија, за цена од 160.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 4, 
Гевгелија. (6178) 

Се продава 1/2 (една идеална половина) од земјодел 
еко земјиште - построев) на КП број 1675, на место 
викано „Кучарица“, ливада, класа 6, вкупно површина 
од 1404 метри квадратни, и КП бр. 1676, на место ви-
кано „Кучарица“, ливада, класа 6, вкупно површина од 
3249 метри квадратни, по поседовен лист бр. 22, во КО 
Шипковица, сопственост на Арифи Џемаил Шаиб, од 
село Шишарица, Тетово, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
поилата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул. „ЈНА“ бр. 61, Те-
товб. (6179) 

Се разменува земјоделско земјиште КП бр. 8 0 1 1 / 2 на 
м.в. „Котариште“ нива 4 класа, со површина од 4 3 7 5 м2 

по ПЛ бр. 11497 на КО Тетово, сопственост на Алии 
Абдурезак с. М. Речица - Тетово и КП бр. 7319 на м.в. 
„Деребој“ нива 3 класа во површина од 4 5 0 7 М 2 по ПЛ 
бр. 8615 на КО Тетово, сопственост на Беџети Неџбе-
дин с. М. Речица - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тата што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А Тетово. 

(5581) 

Се продава земјоделско земјиште 9/10 (девет иде-
ални десетини) од КП бр. 6982/1 на м.в. „Ќусијол“, 
нива, 2 класа, со површина од 7224 м2 на КО Тетово, по 
ПЛ бр. 10721, за цена 850.000,00 денари сопственост на 
Исени Исен Илми од Тетово, ул. „Л.Б. Пит“, бр. 14. 

Се продава земјоделско земјиште 1/3 (една идеална 
третина) од КП бр. 7159/дел на м.в. „Ќусејол“, нива 2 
класа, со површина од 5204 м2 по ПЛ бр. 4001 на КО 
Тетово, за цена 279.000,00 денари, сопственост на Спа-
сеновски Сребре од Скопје, ул. „Петар Чајковски“ бр. 
5Ц 2/2. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето 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 прифаќа-
њето на понудата во спротивно, го губат правото на 
•дрвен ство, 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Закириѕ ул. „ЈНА“ бр. 41, 'Гетово. 

(5582) 

М А Л И ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати; 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за производство промет и услуги "Електро - промет“ 
ц.о. увоз - извоз Скопје. (7528) 
Тркалезен печат под назив: Производно трговско 

претпријатие експорт-импорт 'Тобакко Траде“ д.о.о, 
Скопје. (7535) 

Се огласуваат за неважна следните документи; 
Пасош бр.679585/95 издаден од УВР Скопје на име 

Мирослав Дилевски, ул,Серава бр„56, Скопје. (6952) 
Пасош бр Л123007/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Шабан Селмани, ул ЛЗ Лепел а бр.60, Скопје, (6955) 
Пасош бр .743122/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Џеврие Ќаили, ул.О.Чопела бр.87, Скопје. (6957) 
Пасош брЛ 122329 издаден од УВР - Скопје на име 

Зоран Ѓорѓиев, ул.А.Ѓорѓиев бр.20, Скопје. (7047) 
Пасош бр.0998906 на име Недеска Благуна, с.Косел, 

Охрид. (7096) 
Пасош бр .4063 22/94 издаден од УВР - Гостивар на 

име Илиески Јово, ул .Браќа Гиноски бр.64/2-19, 
Гостивар. (7154) 
Пасош бр ,648850 издаден од УВР - Струмица на име 

Христов Никола,-ул о Елка Ј а м к о в а бр Л /6, Струмица, 
Пасош бр.230786/94 издаден од ОВР - Гостивар на 

име Таири Бастрије, с.Лакавица, Гостивар, (7150) 
Пасош бр.277697/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Теовски Божидар, ул Ј.Сандански бр.64, Скопје. (7169) 
Пасош бр.1157588/98 издаден од УВР - Велес на име 

Панов Оливер, ул.В.Циривири бр.26, Велес. (7170) 
Пасош бр.562314/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Богески Дејан, ул.Д.Тасковиќ бр.42/60, Скопје. (7293) 
Пасош бр.343876/94 издаден од УВР - Куманово на 

име Весељи Феми, ул.И.Паликуќа бр Л 8, Куманово. 
Пасош бр.740883/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Шора Муртезан, ул.Преспанска бб, Тетово. (7399) 
Пасош бр.980009/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Руфат Дураки, ул.Ресенска бр.7/1-9, Скопје, (7422) 
Пасош бр. 147993 на име Шаини Нагип, с,Челопек, 

Тетово, . (7520) 
Пасош бр.478125/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Несторовски Дејан, ул.Саса бр.ЗО/5 б9 Скопје. (7527) 
Пасош бр.736360/95 на име Мустафи Сирмијете, 

с.Синичане, Тетово. (7531) 
Пасош бр Л 79726 издаден од УВР Кочани на име -
Соколов Владо, нас.Оризари Кочани.^ (7532) 
Пасош бр.784693 на име Бајрамоски Ќазим, 

ул.Н.Нездобински бр.7, Струга. (7533) 
Пасош брЛ 169216/99 издаден од УВР - Куманово на 

име Радуловиќ Марија, ул.Ш Макед.уд.бр.31 -2/9, 
Куманово. (7534) 
Пасош бр.0565593/95 издаден од УВР - Велес на име 

Петкова Валентина, ул.Орце Мартинов, бр.29у Велес. 
Пасош бр.473365 на име Петре Кумановски, 

ул.Ѓ.Наумов бр.7, Битола. (7537) 
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Пасош бр-79019 на име Ибраими Назиме, ул.4 Јули 
бр. 190-1''2. Кичево. (7538) 
Пасош на име Алексова Ал олеандра, ул.Железничка 

бр Л 8, Гевгелија. (7558) 
Пасош бр678692/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Вита Караџовска, бул.Партиз.одреди бр Л13/2-8, 
Скопје. ' (7559) 
Пасош бр.081210 на име Станкоски Александар, 

ул.С.Војвода бр. 94, Охрид. (7560) 
Чекови од тековна сметка бр.74393=46 Чекови од бр. 

4125257 до 4125260 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Бранка Атанасовска, Скопје. (6954) 4 
Чекови од тековна сметка бр.59161-60 Чек бр. 1146 ,, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име ' 
Ќар јановски Глигор, Скопје. (7302) 
Чекови од тековна сметка бр Л 293 89-97 Чек бр.343440 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име! 
Панковска Невена, Скопје. (7366) 
Чекови од тековна сметка бр Л 2483799 Чекови бџ 
2974294, 2974296 и 2974297 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Најдановски Цветан, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.790745 Чек бр. 2913211, 

2992141. 3033781,3101551, 3156881, 2264051, 2264061/ 
3312671 и 3327641 издадени од Поштарка 
Штедилница - Скопје на име Анчевски Љубомир, 
Скопје. (7541) 
Чекови од тековна сметка бр.27930= 14 Чек од бр. 

2256506 до 2256520, 2125710. 2125717, 2125718 и 2004864 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јадранка Марос - Каракашева, Скопје, (7562) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Зоран 

Николов, Скопје. (6777) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана 

Чипова, Скопје. (6956) 
Работна книшка на име Џемаиловски Нурија, 

ул.Дабничка, Прилеп. (7129) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Димовски 

Игор, Скопје, (7156) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Илиевска 

Маја, Скопје. (7158) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Емил 

Милев, Скопје. (7163) 
Работна книшка издадена од Тутин на име Лековиќ 

Арслан, Скопје. (7287) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Хашкољи 

Ирфета, Скопје. (7401) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Крунислав Спасовски, Скопје. (7433) 
Работна книшка на име Милка Спасова, Радовиш. 
Работна книшка на име Весна Јованова, Прилеп. 
Воена книшка издадена од Охрид на име Јосифовски 

Климе, Скопје. (7046) 
Воена книшка на име Ѓеорѓиоски Ѓорѓија, ул ЈЈорда-

носки бр.32, Прилеп. (7119) 
Воена книшка на име Авдили Ридван, ул.Васка 
Петревска, Куманово. (7539) 
Свидетелство за 8 одд. на име Садику Хамиде, 

с.Добридол, Неготино. (7133) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мустајбашиќ Р.Исмет, 

Г.Оризари, Велес., (7135) 
Свидетелство за 5одд. издаден од ОУ "Драга Стоја-

новска' Скопје на име. Трајчевски Борче, Скопје. 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Иднина'' 
Скопје на име Хашкољи Ирфета, Скопје. (7402) 

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "25 Мај“ 
Скопје на име Миџевер Ибиш, Скопје. (7492) 
Свидетелство на име Мехмедоски Сафет, с.Лабуни-

шта, Струга. (7549) 
Свидетелство на име Шерифоски Незир,. 

с.Лабуништа, Струга. ' (7550) 
Свидетелство за 8 одд. на име Васе Спасов, Радовиш. 
Свидетелство за 5 одд. на име (^танкоска Тања, 

Прилеп. ( 7 5 5 3 ) 
Свидетелство за 8 одд. на име Чадески Менде, 

с.Воѓани, Прилеп. (7554) 
Свидетелство на име Беќири Абдула, Гостивар.(7555) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јашарова Мал ја, 

ул:Васил Доганџиски бр.58, Штип. (7556) 
Свидетелство за 8 одд. на име Хасиде Јусуфи, Тетово. 
Диплома издадена од фак.за интердисциплинарни 

студии по новинарство на име Гордана Стојановска, 
Скопје. (7139) 
Чекови од тек. сметка бр.4034-87 чек бр.2395929 на 

име Ташковски Ѓоша, ул.Бранко Б.Гуцман бр.2-1-8, 
Куманово. (7147) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 

град Скопје на име Исљам Ибровиќ, Скопје. (6950) 
Решение уп. бр.25-2689 издадено од С.'О. Центар -

Скопје на име Петар Миленовски, Скопје. (6949) 
Решение уп. бр.25-1689 издаден од С О Центар - . 

Скопје на име Заковска Сузана и Христовски Ристо, 
Скопје. (7049) 
Уверение на име Костовски Ристо, ул.Бутелска 31 

бр.Н, Велес. (7542) 
Избирачка легитимација на име Симјановски 

Ангелко ул.180 бр.5-13, Тетово. (7544) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Маке-
донски фолклор“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 1.03.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на бул. „Александар Ма-
кедониев“ бр. 8 во време од 10 до 12 часот. (7304) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Теле-
фонмонтажа“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 1.03.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 
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- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста; 

- Документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака, со 
која би можело да се идентификува понудувачот, 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден. 
4. Документацијата се доставува до набавувачот -

корисник на услугата, град Скопје - Градски комитет за 
урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и 
заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, 
Скопје. 

5. Ограничениот повик трае 21 ден од денот на по-
следното објавување во јавно гласило. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетиран, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, кому-
нално-станбени работи, сообраќај и заштита на човеко-
вата околина. 

Комисија за јавни набавки на град Скопје 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на град Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-2/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувачот на јавниот повик е град Скопје -
Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени ра-
боти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
„Илинденска“ бб, Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-2/99 е 
прибирање на документацијата за претходно утврду-
вана на подобност на понудувачите како можни носи-, 
тели на набавката за ревитализација на мостот Гоце 
Делчев и санација на мостот на реката Вардар, кај Са-
рај-

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

4. Поради обемот и динамиката на набавката, наба-
вувачот ќе изврши избор на повеќе понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на град Скопје има 
потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (преквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката, од кои 
ќе се побара понуда 

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават за извр-

шување на предметот на набавката врз основа на 
оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во чле-
нот 35 од Законот за јавни набавки, 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи; 
- Документ за техничко технолошки бонитет; 
- Документ за економско-финансиски бонитет; 
- Документ за расположива опрема и други физички 

капацитети потребни за реализација на набавката, 
- Документ за досегашно искуство (референтни ли-

ста) и стручен кадар за извршување на набавката; 
- Документ за менаџерски способност; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која $ 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста; 

- Документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака, со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден. 
4. Документацијата се доставува до набавувачот -

корисник на услугата, град Скопје - Градски комитет за 
урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и 
заштита на човековата околина, ул. „Илинденска44 бб, 
Скопје. 

5. Ограничениот повик трае 21 ден од денот на по-
следното објавување во јавно гласило. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетиран, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, кому 
нално-станбени работи, сообраќај" заштита на човеко-
вата околина. 

Комисија за јавни набавки на град Скопје 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на град Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР, 18-3/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈ А), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувачот на јавниот повик е град Скопје -
Градски комитет за урбанизам, комунално станбени ра-
боти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
„Илинденска“ бб, Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18- 3/99 е 
прибирање на документацијата за претходно утврду-
вање на подобност на понудувачите како можни носи-
тели на набавката за: 

- изградба на јавни паркиралишта, изведени од 
префабрикувани бетонски елементи со дебелина од 
8 см, врз слој од ситен песок д=5 ен и тампонски слој 
д-=35 см, обработени со бетонски рабник 18/24/100 
см; 

- реконструкција на тротоари (пешачки патеки 
од преф.бет. елементи со д - 6 см, армиранобетон-
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ски жардињери обложени со преф.бет. елементи и 
велосипедска патека со асфалтен коловоз). 
3. Повикот е јавен, отворен ^анонимен цправо на 

учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Поради обемот и динамиката на набавката, наба-
вувачот ќе изврши избор на повеќе понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

П. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на град Скопје има 
потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката, од кои 
ќе се побара понуда. 

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето' 
учество на јавниот повик можат да го пријават за извр-
шување на предметот на набавката врз основа на 
оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во чле-
нот 35 од Законот за јавни набавки. 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-
вуваат следните документи: 

- Документ за техничко-технолошки бонитет; 
- Документ за економско-финансиски бонитет; 
- Документ за расположива опрема и други физички 

капацитети потребни за реализација на набавката; 
- Документ за досегашно искуство (референтна ли-

ста) и стручен кадар за извршување на набавката; 
- Документ за менаџерска способност; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедниов - забрана за вршење на 
дејноста; 

- Документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Понудувачите задолжително треба да достават 

доказ за физичките и јакостните карактеристики на 
бехатон елементите - атест на производот, како и доказ 
за преземените мерки за обезбедување на контрола на 
квалитетот на бехатон елементите во текот на произ-
водствениот процес. 

3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

4. Рок за прием на докумеитац1дата изнесува 10 
дена. 

5. Докумеитацијата се доставува до набавувачот -
корисник на услугата, град Скопје - Градски комитет за 
урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и 
заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, 
Скопје. 

6. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
последното објавување во јавно гласило. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 119:154, Градски комитет за урбанизам, кому-
нално-станбени работи, сообраќај и заштита на човеко-
вата околина. 

Комисија за јавни набавки на град Скопје 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за 
јавни набавки на град Скопје - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-8/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА АВИОНСКА ДЕ-
ЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, 
Скопје. 
1.2. Предмет на Набавката: прибирање понуди за 
избор на средство за аеросолна дезинсекција и не-
гова апликација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност што ги опфаќа работите од набав-
ката. 
1.4. Отворање на понудите ќе се изврши јавно. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за 
уништување на комарци во урбана средина. 
2.2. Средството треба да биде регистрирано за 
вршење на аеросолна дезинсекција во урбана сре-
дина на територијата на Р. Македонија. 
2.3. Понудувачот на средството треба да биде реги-
стиран за вршење на оваа дејност (производство и/ 
или промет на отрови). 
2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната де-
зинсекција треба да биде регистриран за вршење на 
таков вид дејност и да располага со соодветен стру-
чен кадар, авиони и опрема која соодветствува на 
начинот на аплицирање на средството. 
2.5. Аеросолната дезинсекција ќе се врши на терито-
ријата на град Скопје и ќе опфати површина од 
10.000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и 
ќе се одвива во месеците јуни, јули и август 1999 
година, во дополнително утврдени термини. 
2.6. Изведувањето на работите е спрема прописите и 
стандардите, предвидени за овој вид работа, во Репу-
блика Македонија и со странски стандарди прифа-
тени во Република Македонија. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на сред-
ството за аеросолна дезинсекција; 
3.2. Регистрација на средството за авионско запра-
шување во урбана средина за територија на Репу-
блика Македонија, издадена од Министерството за 
здравство; 
3.3. Соодветна документација за средството од 
страна на надлежните институции за: 1 

- извршена физичко-хемиска анализа, 
- оценка на ефикасноста на препаратот, 
- токсиколошка оценка на средството. 

3.4. Податоци за производителот на средството; 
3.5. Рефереитна документација за употреба и ефи-
касноста на средството; 
3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудува-
чот на средството; 
3.7. Потребно количество од средството за трети-
рање на 1 хектар; 
3.8. Начин на негово приготвување за апликација; 
3.9. Начин на аплицирање на средството; 
3.10. Едннечна цена по хектар и вкупна цена за еден 
третман од 10.000 ха и вкупна цена за три третмани, 
односно за 30.000 ха. 
3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на услу-
гата за аплицирање на средството; 
3.12. Регистрација на дејноста на фирмата; 
3.13. Атест на опремата за аплицирање; 
3.14. Референтна листа на понудувачот на авион-
ските услуги; 
3.15. Единечна цена за авиотретирање по хектар, 
вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и 
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ж^рдањери обложени со преф.бет. елементи и 
велосипедска патека со асфалтен коловоз). 
3 Повикот е јавен, отворен ^анонимен ц право на 

учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-, 
ветеа, стопанска дејност. 

4. Поради обемот и динамиката на набавката, каба-
'П ^ изврши избор на повеќе понудувачи. 

\ Јкоа ретката на повикот се спроведува согласно 
^лвд 31 од Законот за јавни набавки:. 

Им ОДРЖАНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на град Скопје има 
потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката, од кои 
ќе се побара понуда. 

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават за извр-
шување на предметот на набавката врз основа на 
оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во чле-
нот 35 од Законот за јавни набавки. 

Ш ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Ј. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-
вуваат следните документи: 

- Документ за техничко-технолошки бонитет; 
- Документ за економско-финансиски бонитет; 

Документ за расположива опрема и други физички 
капацитети потребни за реализација на набавката; 

Документ за досегашно искуство (референтна ли-
ста) и стручен кадар за извршување на набавката; 

- Документ за менаџерска способност; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедниов - забрана за вршење на 
дејноста; 

Документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Понудувачите задолжително треба да достават 

доказ за физичките и јакостшгге карактеристики на 
бехатон елементите - атест на производот, како и доказ 
за преземените мерки за обезбедување на контрола на 
квалитетот на бехатон елементите во текот на произ-
водствениот процес. 

3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

4. Рок за прием на документацијата изнесува 10 
дена. 

5. Документацијата се доставува до набавувачот -
корисник на услугата, град Скопје - Градски комитет за 
урбанизам, комунатшо-станбени работи, сообраќај и 
заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, 
Скопје. 

6. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
последното објавување во јавно гласило. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, кому-
нално -станбени работи, сообраќај и заштита на човеко-
вата околина. 

Комисија за јавни набавки на град Скопје 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за 
јавни набавки на град Скопје - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР,18-8/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА АВИОНСКА ДЕ-
ЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: прибирање понуди за 
избор на средство за аеросолна дезинсекција и не-
гава апликација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност што ги опфаќа работите од набав-
ката. 
1.4. Отворање на понудите ќе се изврши јавно. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за 
уништување на комарци во урбана средина. 
2.2. Средството треба да биде регистрирано за 
вршење на аеросолна дезинсекција во урбана сре-
дина на територијата на Р. Македонија. 
2.3. Понудувачот на средството треба да биде реги-
стиран за вршење на оваа дејност (производство и/ 
или промет на отрови). 
2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната де-
зинсекција треба да биде регистриран за вршење на 
таков вид дејност и да располага со соодветен стру-
чен кадар, авиони и опрема која соодветствува на 
начинот на аплицирање на средството. 
2.5. Аеросолната дезинсекција ќе се врши на терито-
ријата на град Скопје и ќе опфати површина од 
10.000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и 
ќе се одвива во месеците јуни, јули и август 1999 
година, во дополнително утврдени термини. 
2.6. Изведувањето на работите е спрема прописите и 
стандардите, предвидени за овој вид работа, во Репу-
блика Македонија и со странски стандарди прифа-
тени во Република Македонија. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на сред-
ството за аеросолна дезинсекција; 
3.2. Регистрација на средството за авионско запра-
шување во урбана средина за територија на Репу-
блика Македонија, издадена од Министерството за 
здравство; 
3.3. Соодветна докумеитација за средството од 
страна на надлежните институции за: 

- извршена физичко-хемиска анализа, 
- оценка на ефикасноста на препаратот, 
- токсиколошка оценка на средството. 

3.4. Податоци за производителот на средството; 
3.5. Рефереитна документација за употреба и ефи-
касноста на средството; 
3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудува-
чот на средството; 
3.7. Потребно количество од средството за трети-
рање на 1 хектар; 
3.8. Начин на негово приготвување за апликација; 
3.9. Начин на аплицирање на средството; 
3.10. Единечна цена по хектар и вкупна цена за еден 
третман од 10.000 ха и вкупна цена за три третмани, 
односно за 30.000 ха. 
3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на услу-
гата за аплицирање на средството; 
3.12. Регистрација на дејноста на фирмата; 
3.13. Атест на опремата за аплицирање; 
3.14. Референтна листа на понудувачот на авион-
ските услуги; 
3.15. Единечна цена за авиотретирање по хектар, 
вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и 
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вкупна цена за три авиотретирања, односно 30.000 
ха. 
3.16. Начин и рок на плаќање. 

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СОГЛАСНО 
ЧЛЕН 22 И 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

4.1. Документ за бонитетот од носителот на платен 
промет. 
4.2. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорно лице на понудувачот. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПОДО-
БЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Вкупната вредност на понудените работи и еди-
вечните цени на работите. 
5.2. Рок на извршување ца работите. 
5.3. Начин на плаќање. 
5.4. Гаранција за квалитет на извршените работи. 

VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
6.1. Петнаесет (15) дена од денот на објавувањето, 
или до терминот на јавното отворање. 
6.2. Доставувањето на понудите е преку пошта или 
во архивата на град Скопје, а согласно чл. 52,53 и 54 
од Законот за јавни набавки, во затворен плик, кој 
во горниот лев агол треба да носи ознака „не отво-
рај“, како и бројот ца јавниот повик и истиот не 
треба да содржи никаква ознака со која би можело 
да се идентификува понудувачот. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на адреса: град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, или 
во архивата на град Скопје (барака 6). 
6.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
15.04.1999 година, во 10,00 часот, во салата за соста-
ноци, барака 2 - град Скопје, ул. „Илинденска“ бб. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени согласно 
барањето за прибирана понуди и ја немаат севкуп-
ната документација која со овој повик се бара, нема 
да се разгледуваат. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
7.3. Дополнителни информации и појаснувања мо-
жат да се добијат во Градскиот комитет за урбани-
зам, комунално-станбени работи, сообраќај и заш-
тита на човековата околина (барака тел. 233-337). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМи бр. 26/98), Агенци-
јата на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК 
СО ПРЕТХОДНО ПРИБИРАЈТЕ НА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по јавниот повик е Агенцијата на Репу-

блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, ул- „Никола Вапцаров“ бр. 
7, Скопје. 

2. Предмет на јавниот повик е прибирање докумен-
тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите како можни консултанти за извршување на 
услуга - длабинско снимање на група македонски прет-

пријатија, нивна промоција и изнаоѓање стратегиски 
инвеститори за нивна продажба. 

3. Повикот е јавен. Право на учество на јавниот 
повик имаат сите домашни правни и физички лица. 
Повикот ќе се спроведува според Законот за јавни на 
бавки. 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Кон пријавата за преквалификација понудувачите 
треба да ја приложат следната документација; 

1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се 
диште, овластено лице, телефон, факс). 

2. Економско-финансиски бонитет на понудувачот, 
3. Искуство (работа на слични проекти со име на 

проектите и клиентите) и стручен кадар (со Curriculum 
Vitae) за изврн!ување на услугата - предмет на набав-

ката. 
Документацијата за преквалификација се доста-

вува во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „Понуда за консултантски услуги, 
не отворај“. Рок за прием на документацијата изнесува 
десет дена од денот на објавувањето на повикот. Доку-
ментацијата се доставува на адреса: Агенција на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, ул. „Никола Бандаров бр. 
7, Скопје. 

Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ , 

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

Врз основа на'член 10 од Законот за јавни набавка 
(Службен весник“,на РМ бр. 26/98), Комисијлта За јавни 
набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство 
на Македонија“ - Скопје објавува 

. ОТВОРЕН ПОВИК БР, 02-189/99 
СО ЈАВНО О Т В А Р А Ј 

ЗА ПРИБИРАЊЕ -НА ПОНУДИ ЗА РЕМОНТНИ 
АКТИВНОСТИ НА - ЕЛЕКТРО-МАШИНСКАТА 
ОПРЕМА и ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ПО-
ДРУЖНИЦАТА „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРИ Ј. П. 
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО МА МАКЕДОНИЈА“ -
СКОПЈЕ. 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувачот на јавниот повик бр. 02-189/99 е По-
дружницата „Енергетика“, при Ј.П. „Електросто-
панство на Македонија“ - Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
ремонтни активности на електро-машинската 
опрема и градежните објекти во Подружницата 
„Енергетика“, при ЈП. „Електростопанство на 
Македонија“ ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 
18, 91000 - Скопје. 

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 Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Комплетната тендер документација припремена од 

набавувачот, заинтересираните можат да ја подиг-
нат во подружницата „Енергетика“, на ул. ?,1б-та 
Македонска бригада“ бр. 18, 91000 Скопје, каде 
што воедно можат да се запознаат со објектите и 
постројките на кои е предвиден овај ремонт. 
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2.2. Информации во врска со ремонтот заинтересира-
ните понудувачи можат да добијат на тел .091/173 
351. 

3. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - РЕМОНТОТ 
3.1. Обемот на ремонтот е даден во тендер документа-

цијата со предмер и пресметка. 
3.2. Понудувачите не се обврзани да дадат понуда за 

целиот обем на ремонтот. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот на ремонтните услуги 
како и евентуалните подизведувачи. 

4 2, Понудувачот треба да приложи референтна листа 
за досегашната изведба на ваков вид работи. 

4.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени на чинење со рекапмтулација за пози-
циите што ги нуди, а во се според барањата од 
тендер документацијата. 

4.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
4.5. Понудата треба да го содржи рокот на изведба на 

ремонтните активности во периодот од 15. 04. 1999 
г. до 30. 10. 1999 година. 

4.6. Понудата треба да има рок на важност. 
4.7. Понудите и придружната документација од стран-

ските понудувачи треба да бидат преведени на ма-
кедонски јазик и заверени од овластена организа-
ција во Р. Македонија. 

4.8. Понудувачот треба да достави список на изврши-
тели со квалификациона структура. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

5.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

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

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

5.2. Понудувачот треба да достави докумеит за реги-
страција на фирмата. 

5.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката . 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- список на извршени услуги во последните три 
години со износите, датумите и примачите. 

- опис на техничките постројки на понудувачот, 
и мерките што ги презел за обезбедување на ква-
литетот. 

- посочувана на вклучени технички лица, осо-
бено на оние задолжени за контрола на квалите-
тот. 

5.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на истиот 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Претставниците на понудувачите трбба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

6:1. Цена на чинење 50 
6.2. Начин на плаќање 30 
6.3. Квалитет 20 
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Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се мак-
симални за освоено прво место по секој критериум. 

7. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ АН-
ГАЖИРАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА РЕМОНТНИТЕ АКТИВНОСТИ 

7.1. Квалификувана и квалитетна структура на изврши-
тели, според карактерот на ремонтните работи за 
ваков вид објекти, со соодветно искуство во рабо-
тата. 

7.2. Сите потребни средства и алат за работа. 
7.3. Потребни важечки атести за заварување, работи на 

висина и други цертификат за поедини специјал-
ности во зависност од природата на работата. 

7.4. Ситен потрошен материјал (разредувач, средство 
за одмастување, пуцвал и др.) 

7.5. Потрошен материјал за заварување (електроди и 
гасови). 

7.6. Извршителот назначува раководител на објектот 
(раководителот треба да има соодветен степен на 
квалификација според одредбите на Законот за 
енергетика). 

7.7. Распоредот на времето за работа и бројот на извр-
шителите се дефинира посебно за секој ремонтен 
зафат и според терминот - рокот за завршување на 
работата. 

7.8. Начинот на плаќањето ќе се врши во согласност со 
договорот. 

7.9. Воведувањето на извршителот во работа го врши 
нарачателот, записнички со извршена дефектажа 
и утврдување на обемот на работата. 

7.10. Извршителот нема право за договорениот обем на 
работа да ангажира други субјекти без согласност 
на нарачателот. 

8. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

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

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

8.3. Доставувањето на понудата ќе се изврши на самото 
јавното отварање. 

8.4. Отварање на понудите ќе се изврши на ден 31\ 03. 
1999 г. во 10 часот, во просториите на „Енергети-
ка“ ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. 
„16-та Македонска бригада“ бр. 18, 91000 Скопје, 
во присуство на овластените претставници на по-
нудувачите. 

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

9.1. Понудите кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна докумеитација која се бара во отворен по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ 
НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ 
(ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Заводот за стати-

стика на Република Македонија, ул. „Даме Груев“ бр. 4 
- Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА М АКЕЛОНИ УЛ. 
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2. Предмет на јавниот повик бр. 1/99 е прибирање на 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на јавната на-
бавка на интелектуални услуги кои се состојат во да-
вање на стручна помош на Заводот за статистика, во 
својство на подизведувач, на спроведувањето на Пилот-
проектот „Хармонизација на енергетските статисти-
ки“. 

3. Интелектуалните услуги - стручната помош се 
состои во: 

- дизајнирање на истражувањето од точка 2 (изра-
ботка на прашалници и методологија); 

- контакти го извештајни единици во фазата на по1-
полнувањето на прашалниците и давање на стручна по-
мош; 

- контрола на квалитетот на прибраните податоци и 
- анализа на обработените податоци. 
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 

учество имаат сите правни и физички лица. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите своето учество на јавниот повик мо-

жат да го пријават за извршување на предметот на 
набавката во дел I точка 2 од овој повик, врз основа на 
оценка дали располагаат со работен тим кој има: 

- висок степен на познавање на енергетскиот систем 
и енергетските биланси; 

- севкупно познавање на проблемите од областа на 
енергетиката како што се: енергетската ефикасност, 
енергетската сигурност, приватизацијата и контрола на 
емисиите во околината; 

- искуство во спроведување на исти или слични про-
екти; 

- одлично знаење на англискиот јазик. 
Покрај наведените податоци понудувачите треба да 

достават и: 
- документ дека немаат правосилна пресуда за изре-

чена мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност; 

- документ за регистрација за вршење на соодветна 
дејност. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите треба да ги приложат документите 

и податоците кои се приложуваат кон пријавата од дел 
И на овој повик. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рокот за прием на докумеитацијата изнесува 10 
дена од денот на објавувањето на јавниот повик во 
„Службен весник на Република Македонија“ и во днев-
ниот печат. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот -
Завод за статистика на Република Македонија, ул. 
„Даме Груев“ бр. 4 - Скопје, секој работен ден од 7-15 
часот, преку архивата на Заводот за статистика до Ко-
мисијата за јавни набавки. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и оние што нема да бидат изработени 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледуваат. 

" За дополнителни информации понудувачот може да 
контактира на телефон 122-040. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на општина Виница, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1У99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ПЛОШ-

ТАД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ВИНИЦА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач на отворениот повик е општина Ви-
ница, со седиште во Виница на ул. „Бел Камен“ бб. 

1.2. Предмет на набавката е изведба на партерно 
уредување на плоштад „Гоце Делчев“ - Виница. 

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 со Законот за јавни набавки. 

1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на барањето во средствата за 
јавно информирање. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
по позиции како и вкупната цена на понудата изразена 
во денари. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на партер-
ното уредување на плоштадот „Гоце Делчев“ - Виница. 

2.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.6. Понудата со придружната докумеитација од 
странските понудувачи мора да биде преведена на маке-
донски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финанси-
ска и економска способност, согласно чл. 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет кој го издава институцијата 
за платен промет, а странските понудувачи, согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Преставниците на понудувачот треба да доста-
ват писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
ќе бидат во согласност со член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно 

1. Рок и начин на плаќање. 
2. Квалитет. 
3. Понудено најекономично решение. 
4. Висина на цена. 
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5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот на 
повикот. Ковертот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

5,2.. Во здаворенит коверт треба да има уште 2 за-
твррени и запечатени коверти. Првиот внатрешен ќо 
верт ја содржи понудата со финансиска документација и 
носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи техничката документација и носи ознака 
„ДОКУМЕНТАЦИЈА“ и точната адреса на понудува-
чот. 

5.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде затворен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот, 

5.4. Писмените понуди се доставуваат преку пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: 
општина Виница ул. „Бел камен“ бб, Виница. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. При изготвување и доставување на понудите 
задолжително да се применуваат одредбите на Законот 
за јавни набавки, 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. ^комплетните понуди во согласност со Зако-

нот за јавни набавки нема да бидат разгледувани. 
6.4. Тендерската документација може да се подигне 

во зградата на општина Виница, на III спрат, соба бр. 6. 
На име паушал при подигањето на тендерот, за негова 
подготовка се плаќаат 500 денари. 

За подетални информации може да се образите на 
тел. бр. 0903/361-945 локал 15. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 и член 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки општината Виница објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН НАТ С. 
ТРСТИЈА - ПЕТРЕВСКА МААЛА ВО ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Општина Ви-

ница, со седиште во Виница на ул. „Бел Камен“ бб. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на локален пат 

с. Трстија-Петревска маала во општина Виница. 
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 отворениот повик се спроведува 
согласно со одредбите на Законот за јавни набавки. 

1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на бараното во средствата за 
јавно информирана. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

по позиции како и вкупната цена на понудата изразена 
во денари. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќана. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот т изградба 
на локалниот пат с. Трстија-Петревска маала -- опш-
тина Виница. 

2.5. Понудувачот треба да даде покуда за целокуп-
ниот "обем на набавката. 

2.6. Понудата со придружната документација од 
странските понудувачи мора да биде преведена на маке-
донски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финанси-
ска и економска способност, согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
достават документ за бонитет кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22 став З 071 Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 24 ст. 1 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Преставниците на понудувачот треба да доста-
ват писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
ќе бидат во согласност со член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно 

1. Рок и начин на плаќање, 
2. Квалитет, 
3. Понудено најекономично решение, 
4. Висина на цена. 

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката „НЕ ОТВАРАЈ“ и бројот на 
повикот. Ковертот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можела да се идентификува понудувачот. 

5.2. Во затворениот коверт треба да има уште 2 
затворени и запечатени коверти. Првиот внатрешен 
коверт ја содржи понудата со финансиска документа-
ција и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен 
коверт ја содржи техничката документација и носи оз-
нака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“ и точната адреса на пону-
дувачот. 

5.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде затворен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.4. Писмените понуди се доставуваат преку пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: 
Општина Виница, ул. „Бел Камен“ бб - Виница. 

6. ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

6.1. При изготвување и доставување на понудите 
задолжително да се применуваат одредбите на Законот 
за јавни набавки, 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Некомплетните понуди во согласност со зако-

нот за јавни набавки нема да бидат разгледувани. 
6.4. Тендерската документација може да се подигне 

во зградата на општина Виница, на III спрат, соба бр. 6, 
на име паушал при подигањето на тендерот, за негова 
подготовка се плаќаат 500 денари. 

За подетални информации може да се обратите на 
тел. број 0903-361-945 локал 15. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комнен 
јата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат - Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/99 
ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗВЕДБА 

НА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот по овој отворен повик бр. 3/99 е ЈП 

„Македонијапат“ - Скопје со седиште на ул. „Даме 
Груев“ бр. 14 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: набавка на материјали за 
изведба на хоризонтална сигнализација: 
а) бела боја 85 Т 
б) жолта боја . .25Т 
в) разредувач 11Т 
г) рефлексит (перла) 33 Т 

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен по-
вик треба да го задоволуваат стандардот МКЅ 
2.Ѕ2.240. 

1.4. Материјалите да бидат испорачани со динамика 
дадена во тендерската документација. 

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

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно член 16 од Законот за јавни на-
бавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка „Т" (тони) испорачан материјал до секција 
„Прилеп“ - „Македонијапат“. 

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во денар 
ска вредност. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат 
вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од на 
бавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до секцијата, ца-
рина, даноци, давачки за патишта, осигурување и 
сите останати давачки кои би ја теретеле цената. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го оп-
фати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерската документација да се подигне во про-

сториите на Дирекцијата на ЈП ,,Маке докијалат 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави докази за финанси-

ската и економската способност согласно член 22 
од Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи документ 
спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Со побудата треба да се достави банковна гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки како и други докази - потврди и тоа: 

4.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на 
предлогот на понудата, односно список на главни 
испораки во последните три години, со износите, 
датумите и набавувачите. 

4.3.2. Атест за квалитетот на материјалите издаден од 
институција во Република Македонија. 

4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки, 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно ччен 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 
- квалитет на производот . . . . . . . . . . .40 бодови 
-цена . . . . . . . 30бодови 
- начин на плаќање ,30 бодови 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ 
ДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и,54 од 

Законот за јавни набавки („Службен весник на 
РМ“ бр. 26/98). 

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

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

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
5.04.1999 година во 12,00 часот во просториите на 
ЈП „Македонката“, ул. „Даме Груев“ бр. 14 
Скопје, во салата на VI кат. 

6.5. На ден 12.04.1999 година ќе се изврши тестирање на 
бојата на понудувачите во подружница „Битола“ 
со количина од 150 кгр. боја и соодветна потребна 
количина на разредувач и перл а према, Упатството 
за работа на понудувачот. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се 

"изработени согласно Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98) нема да се 
разгледуваат. 

ЈП „Македонкана!“ - Скопје 

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/9Ѕ), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ - Скопје, обја-
вува , 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 
ЗА НАБАВКА НА БИТУМЕН, АНЈОНСКА БИТУ-

ЖЕНСКА ЕМУЛЗИЈА НЕСТАБИЛНА ЕН-56 И 
РАЗРЕДЕН БИТУМЕН РБ-200 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 4/99 е ЈП 

„Македонијапат“ - Скопје, со седшите на ул. 
„Даме Груев“ бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
а) битумен БИТ-60 и БИТ-90. 5500 Т 
б) анјонска битуменска 
емулзија нестабилна ЕН-56. . . . . . . . . . . .100 Т 
в) разреден битумен РБ-200 5,5 X 



Стр. 694-Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА М АКЕЛОНИ УЛ. 15 март 1999 

1.3. Материјалите што се предмет на Отворениот повик 
треба да ги задоволуваат следните стандарди: 

а) битумен кој ги задоволува стандардите МКЅ 
1Ј.МЗ.010 

б) ЕН-56 кој ги задоволува стандардите МКЅ 
1Ј.МЗ.022 

в). РБ-200 кој ги задоволува стандардите МКЅ 
1Ј.МЗ.0З0 

1.4. Материјалите да бидат испорачани сукцесивно во 
текот на 1999 год. со динамика која ќе биде дефи-
нирана со договорот. 

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

1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 16 од Законот за јавни на-
бавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка „Т" (тони) испорачан материјал до подруж-
ниците во „Македонијапат“ во: „Скопје“, „Бито-
ла“, „Велес“ и „Штип“, а спрема диспозицијата 
која ќе биде составен дел од договорот. 

2.4. Вкупната единечна цена за битумен да биде изра-
зена во УСА долари, а за емулзијата и разреден 
битумен во денари. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат 
вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од на-
бавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до подружници, 
царина, даноци, давачки за патишта, осигурување 
и сите останати давачки кои би ја теретеле цената. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го оп-
фати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави докази за финанси-

ската и економската способност согласно со член 
22 од Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи документ 
спрема став З, член 22 од Законот За јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Со понудата треба да се достави банковна гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки како и други докази - потврда и тоа: 

3.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на 
предлогот на понудата, односно список на главни 
испораки во последните три години, со износите, 
датумите и набавувачите. 

3.3.2. Гаранција за квалитет на производот. 
3.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот 

не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно со член 29 став 2 од Законот за јавни 
набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет на производот 50 бодови 
-цена 25 бодови 
- начин на плаќање 25 бодови 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ 
бр. 26/98). 

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

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе. се изврши на ден 
2.04.1999 година во 12,00 часот во просториите на 
ЈП „Македонијапат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14 
Скопје, во салата на VI кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се 
изработени согласно со Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) нема да се разгледу-
ваат. 

ЈП „Македонијапат“ - Скопје 

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ - Скопје, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/99 
ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО 

БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТОН 
МЕШАВИНИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 5/99 е ЈП 
„Македонија пат“ - Скопје со седиште на ул. „Даме 
Груев“ бр. 14 Скопје 
1.2. Предмет на набавката е: 
- камен агрегат за изработка на асфалтни мешавини 

1. од0-4мм 35000 Т 
2. од 4-8 мм 19000 Т 
3. од 8-16 мм 26000 Т 
- камено брашно (филер) 5000 Т 

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен по-
вик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 

- Камениот агрегат да ги задоволува следните стан-
дарди: МКЅ В, ВЗ. 100, МКЅ В.В8.0З2, МКЅ 
В.В8.040, МКЅ В.В8.044, МКЅ В.В8.045, МКЅ 
В.В2.009, 
- филерот да го задоволува стандардот МКЅ 
В.ВЗ.045. 

1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтон бази 
се дадени во следната табела: 

Асвалтна база 

Фракција Скопје Битола Велес Штип 

0-4 мм 10000 Т 8000 Т 7000 10000 Т 

4-8 мм 5000 Т 4000 Т 3000 5000 Т 

8-16 мм 7000 Т 6000 Т 5000 7000 Т 
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1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е сукцесивно во 
текот на 1999 година со динамика која ќе се регулира со дого-
ворот. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето 

на понудувачот, 
2.2. Понудата треба да ги содржи ед млечните цени за позици-

ите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Вкупната единечна цена да биде изразена во денарска 

вредност. 
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкал-

кулиран сите трошоци на понудувачот од набавка до 
утовар на материјалот вклучувајќи го чинењето за на-
бавка, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите 
останати давачки кои би ја те р етел е цената. 

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати цело-
купниот обем на набавката или одредени делови од 
истата. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и 

економската способност согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки. 

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

Документот за бонитет треба да биде оргинал или заве-
рена копија верна 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способ-
ност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како 
и други докази - потврда и тоа: 

3.2.1. Доказ за техничка способност за извршување на предло-
гот на понудата, односно список на главни испораки во 
последните три години, со износите, датумите и набаву-
вачите. 

3.2.3. Атест за квалитетот на материјалот. 
3.3. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се 

однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од 
член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено 
овластување за учество во јавниот повик, согласно член 
29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУ-
ДУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во 
согласност со член 25 од Законот за јавни набавки: -

- квалитет, 
- оддалеченост на произведениот материјал до асфалтната 
база на ЈП „Максдонијапат“ 
- начин на плаќање, 
- цена. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Зако-
нот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98). 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и 

часот на јавното отворање. 
5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 1.04.1999 

година во 12.00 часот во просториите на ЈП „Македонија-
пат", ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје, во салата на VI кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок 
и оние кои не се изработени според бара!Бата од Отворе-
ниот повик, како и оние кои не се изработени согласно 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), 
нема да се разгледуваат. 

ЈП „Македонијапат“ - Скопје 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за од-
бранана Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-42/139 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 
I. За набавка на материјални средства, но вид и коли-
чина наведени во списоците и тоа: 

1. Реконструкција на бојаџилница, со замена на те-
пловоден котел, горилник за нафта и останати цевни 
арматури и опрема за централно греење - Список бр. 1. 

2. Церади, вградување на клупи за седете во мо-
торни возила ц изработка на метални арњеви-Список 
бр. 2. 

3. Јажиња за чистење на пушки - Список бр. 3. 
4. Торбици за- резервен алат и прибор за пушки 

Список бр. 4. 
5. Синџири со навлака од скај 38 парчиња. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во 
член 31 од Законот за јавни набавки. 
II. Тендерска документација за предметот на набавка е 
дадена во наведените списоци од реден бр. 1 до 4, кои 
можат да се добијат во Министерството за одбрана на 
Р. Македонија, ул. „Орце Николов“ бб. соба 711, во 
работен ден од 07.00 до 10,00 часот. 

1П. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена, 
3. Начин и услови на плаќање, 
4. Рок на испорака, 
5. Технички и функционални карактеристики, ква-

литет и стандард (производител на понудените матери-
јални средства), 

6. Гарант рок, и 
7. Рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави документа-
ција: 

1. За финансиската и економска способност со-
гласно член 22 од Законот односно документ за бонитет 
издаден од носителот на платниот промет, после 
18.11.1998 година (оригинал или заверена копија од но-
тар). 

2. Доказ за техничката способност на понудувачот 
согласно член 23 од Законот (специфицирани податоци 
во прилог на списоците од реден бр. 1 до 4). 

3. Докази согласно член 24 од Законот. 

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот се 
наведени во прилог на списоците од реден бр. 1 до 4. 
VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-42/139, 
во оригинален примерок и потпишана од овластено 
лице на понудувачот и придружната документација 
треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 
54 од Законот, на адреса Министерство за одбрана на 
Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје 
или со предавање на Комисијата на самото јавно отво-
рање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, (за секој реден број се доставува посебна по-
нуда). 
VII. Рок за доставување на понудите. 

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а 
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денот, времето и местото на отворањето на понудите во 
присуство на понудувачите ќе бидат наведени Во прилог 
за секој список. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци од прилогот на 
списоците од реден бр. 1 до 4 и кои немаат документи за 
бонитет и техничка способност нема да се разгледу-
ваат. ; 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/10 21 69. ^ 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-42/140 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. За набавка ма материјални средства, но вид в коли-
чина наведени во списоците и тоа: 

1. Масла- моторни - Список бр. 1. 
2. Масла за заштита на вооружување - Список бр. 2. 
3. Гуми за: патнички, теренски и теретни возила -

Список бр. 3. 
4. Акумулатори, оловни за моторни возила и уреди -

Список бр, 4. 
5. Ni-Cd акумулатори (батерии) - Список бр. 5. 
6. Суви батерии - Список бр. 6. 
7. Акумулаторов резервно напојување за 60 часа, 

за репетитор или телефонски линк (Список бр. 7) 
10 парчиња. 

8. Акумулаторов резервно напојување за 10 часа, за 
АТЦ „Панасоник“ 12/32 (Список бр. 8 ) . . . . 5 парчиња. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. Тендерска документација за предметот на набавка е 
дадена во наведените списоци од реден бр. 1 до 8, може 
да се добие во Министерството за одбрана на Р, Маке-
донија, ул. „Орце Николов“ бб, соба 711, во работен 
ден од 07,00 до 10,00 часот. 

Ш. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цени за наведените видови и количини на матери-

јални средства во списоците од бр. 1 до 8, без пресметан 
данок на промет и царина, (можност за набавка преку 
увозник со дадени услови за увоз), 

3. Начин и услови на плаќање, 
4. Рок на испорака, 
5. Технички и функционални карактеристики, ква-

литет и стандард (производител на понудените матери-
јални средства), 

6. Гарантен рок, 
7. Рок на важност на понудата. 

' IV. Со понудата потребно е да се достави документа-
ција; 

1. За финансиската и економската способност со-
гласно член 22 од Законот односно документ за бонитет 
издаден од носителот на платниот промет, после 
18.11 1998 година (оригинал или заверена копија од но-
тар), 

2. Доказ за техничката способност на понудувачот 
согласно член 23 од Законот (специфицирани податоци 
во прилог на Списковите од реден бр. 1 до 8), и 

3. Докази согласно член 24 од Законот. 

V. Критериумите за;избор на најповолен понудувач 
согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот се 
наведени во прилог на списоците од реден бр. 1 до 8. 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-42/ 

140, во оригинален примерок и потпишана од овластено 
лице на понудувачот и придружната докумеитација 
треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 
54 од Законот, на адреса Министерство за одбрана на 
Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје 
или со предавање на Комисијата за самото јавно отво-
рање. I 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, (за секој реден број се доставува посебна по-
нуда). 

VII. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 20 дена од денот на објаву-

вањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а 
Денот, времето И местото на отворањето на понудите во 
присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилог 
на секој список. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци од прилогот на 
списоците од реден бр. 1 до 8 и кои немаат документи за 
бонитет и техничка способност нема да се разгледу-
ваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/10 21 69. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 од Законот За јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ број 26/98) Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-43/95 

1. Предмет на јавниот повик: 

- Кошула службена со долги ракави и 
навлаки за еполети . .6.000 парчиња 
- Вратоврска за службена униформа 500 парчиња 

Производот на реден број 1 да биде со сировински 
состав 67% памук И 33% ПЕ и со тежина од 110 до 120 
грама/м2 и со боја и модел на презентирана мостра, 
како и производот на реден број 2 од страна на Мини-
стерството за одбрана. 

Презентираните мостри може да се видат во дено-
вите од 23 до 26 март во време од 11,00 до 13,00 часот во 
Министерството за одбрана во соба 414 и врз основа на 
кои понудувачите се должни да изработат своја мостра 
и да ја достават заедно со понудата. 

Испораката на бараните производи е франко Скопје 
во рок од 30 дена по склучување на договорот. 

2. Во Понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, без пресметан данок на промет, 
- рок на испорака, и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената, 
- квалитет на доставената мостра, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет во согласност со „Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет44 („Службен весник на 
РМ44 бр. 32/98), 
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- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган, 

- мостра на производот што го нудат. 
Бараната документација да се достави во оригинал 

примерок или заверена копија од нотар. 
5. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 10.00 часот, петна-
есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. Во случај 
петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела 
или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса „Министерство за 
одбрана на Република Македонија“ ул. „Орце Нико-
лов“ бб Скопје, по пошта или преку архива, или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи 
ознака „документација“ и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
во истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 10 21 67. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/102 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачателот на отворениот повик е Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и 

јогурт, за потребите на гарнизонот Струмица - (видови 
и количини наведена во Список бр. 1) 

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
по гребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во 
просториите на гарнизонот Струмица. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

- цена, (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација и истата да биде по 
оригинал или заведена кај нотар и тоа: 

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

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р. Македо-
нија“ бр. 32/98). 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот; 

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

-доказ за техничка-технолошка способност на пону-
дувачот за производство на бараните производи (расно 
ложливи производни капацитети, број на вработени, 
стручни технички лица и друго). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата и придружната документација се доста 
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не;отварај“ и број на овој јавен повик. 

Ковертот насмее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и заме 
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен 
коверт ја содржи докумеитацијата и носи ознака „доку 
ментација“ и точна адреса на понудувачот. 

3. Јавното отварање на понудите во присуство 
понудувачите ќе се изврши во просторите на гарнизо-
нот Струмица, со почеток во 12 часот петнаесетте , 
ден сметајќи од денот на објавувањето во ...Службен 
весник на Р. Македонка“. Во случај да петнаесеттиот 
ден се паѓа во деновите за викендот или државен праз-
ник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен 
ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќање,,, 
- техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите што ќе бидат предадени или ќе престигнаг 
по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една прнуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92. 
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Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија,, обја-
вува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/103 

ОПШТИ ОДРЕДБИ. 
1. Нарачателот на отворениот повик е Министер-

ство за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и 

јогурт, за потребите на гарнизонот Прилеп - (видови и 
количини наве де ни во список бр. I) 
3 Списокот бр. 1 со одредените количини и други 

потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орде Николов“ бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во 
просторите на гарнизонот Прилеп. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- цена (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација и истата да биде во 
оригинал или заведена кај нотар и тоа: 

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

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р. Македо-
нија“ бр. 32/98); 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот; 

документ дека не с изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на дејност; 

доказ за техиичка-технолошка способност на полу-
дувачот за производство на бараните производи (распо-
ложливи производни капацитети, број на вработени, 
стручни технички лица и друго). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ: 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата и придружената документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во^горниот лев агол 
стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и нози ознака „понуда“ а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и носи ознака „доку-
ментација44 и точната адреса на понудувачот. 

3. Јавното отварање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизо-
нот Прилеп со почеток во 9,30 часот дваесеттиот ден 
сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Р. Македонија“. Во случај да дваесеттиот ден се паѓа 
во деновите за викендот или државен празник отвора-
њето на понудите ќе биде наредниот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отварање на понудите. 
КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ. 

- квалитет, 
- цена, 

- начин и услови на плаќана, 
- техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 

Понудите ипо ќе бидат предадени или ќе пристигнат 
по истекување на рокот, Како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани, Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувана можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за Јавен 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини 
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 16-45/104 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачателот на отворениот повик е Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и 

јогурт, за потребите на гарнизонот Крива Паланка -
(видови и количини наведени во с п и с о к бр. 1). 

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во 
просториите на гарнизонот Крива Паланка. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

- цена, (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет, 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот с должен да ја достави 
следната придружна документација и истата да биде во 
оригинал или заведена кај нотар и тоа: 

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

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р. Македо-
нија“ бр. 32/98); 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот; 

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

- доказ за техничка-технолошка способност на пону-
дувачот за производство и бараните производи (распон 
ложливи производни капацитети, број на вработени, 
стручни технички лица и друго). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се индентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
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понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и носи ознака „доку-
меитација“ и точната адреса на понудувачот. 

3. Јавното отварање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизо-
нот Крива Паланка, со почеток во 12 часот, дваесет и 
петтиот ден сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да два-
есет и петтиот ден се паѓа во деновите за викендот или 
државен празник отворањето на понудите ќе биде на-
редниот работен лен. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отварање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 
по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува, 

ПОВТОРЕН О Т В О Р Е Н ПОВИК Бр. 1645/105 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачателот на отворениот повик е Министер-
ство за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и 

јогурт, за потребите на гарнизонот Охрид - (видови и 
количини наведени во список бр. 1. 

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во 
просториите на гарнизонот Охрид. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

- цена, (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација и истата да биде во 
оригинал или заведена кај нотар и тоа: 

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

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет. („Службен весник на Р. Маке-
донија“ бр. 32/98); 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот; 

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

-доказ за техничка-технолошка способност на пону-
дувачот за производство и бараните производи (распо-
ложливи производни капацитети, број на вработени, 
стручни технички лица и друго). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата треба да се достави во еден оргинален 
примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен 
коверт ја содржи докумеитацијата и носи ознака „доку-
ментација“ и точната адреса на понудувачот. 

3. Јавното отварање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизо-
нот Охрид, со почеток во 12 часот осумнаесеттиот ден 
сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Р. Македонија“. Во случај да осумнаесеттиот ден се 
паѓа во деновите за викендот или државен празник 
отворањето на понудите ќе биде наредниот работен 
ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отварање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 
по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ПОВТОРЕН О Т В О Р Е Н П О В И К Бр. 16=45/106 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачателот на отворениот повик е Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
Свежо овошје, зеленчук, за потребите на гарнизонот 

Битола - (видови и количини наведени во С П И С О К 
бр. 1.) 

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во 
просториите на гарнизонот Битола. 
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СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- цена, (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна докумеитација и истата да биде во 
оригинал или заведена кај нотар и тоа: 

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

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р. Македо-
нија“ бр. 32/98); ^ 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот; 

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

- доказ за техничка-технолошка способност на пону-
дувачот за производство и бараните производи (распо-
ложливи производни капацитети, број на вработени, 
стручни технички лица и друго). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се индеитификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен 
коверт ја содржи докумеитацијата и носи ознака „доку-
ментација“ и точната адреса на понудувачот. 

3. Јавното отварање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизо-
нот Битола, со почеток во 13 часот дваесеттиот ден 
сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Р. Македонија“. Во случај да дваесеттиот ден се паѓа 
во деновите за викендот или државен празник отвора-
њето на понудите ќе биде наредниот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отварана на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќана, 
- техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 
по истекување налогот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1, Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

февруари 1999 година во однос на месец јануари 1999 
година е повисока за 0,3%, а планираната за 0,6% пови-
сока во однос на месец јануари 1999 година. 

2. Порастот на платите за месец февруари 1999 го-
дина во однос на месец јануари 1999 година за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,3%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите за месец февруари 1999 
година ја вршат на нивото на правото утврдено за прет-
ходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

445. Одлука за изработувана на пригодни 
ковани пари 637 

446. Одлука за санација на комплекс сту-
дентски бараки „Стив Наумов“ - Скопје 637 

447. Одлука за адаптација на комплекс ба-
раки на ул. „Босна и Херцеговина“ . . . . 637 

448. Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за дополнување Стату-
тот на Заводот за вработување на Репу-
блика Македонија 638 

449. Одлука за распределба на регистарски 
таблици со АА ознаки 638 

450. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во АД „Одлика - Ремонт“ - Го 
стивар 638 

451. Одлука за измена на Одлуката за про 
дажба на државниот кашлал во „Од-
лика - Алумосиликат“ - Гостивар . . . . . 639 

452. Одлука за објавување оглас за финанси-
рање проекти од јавен интерес 639 

453. Решение за утврдување на опремата 
која може да се увезе без плаќање ца-
рина 640 

454. Правилник за изменување на Правилни-
кот за постапка и начин за утврдување 
на пловидбеноста на воздухопловите. . . 640 

455. Наредба за преземање мерки за заш-
тита на животните од заразни болести 
во 1999 година 640 

456. Решение за количест вата на суров тутун 
во лист што ќе се произведуваат во 1999 
година 642 

457. Листа на прифатени земји како рафе 
реитни за издавање на одобрение за ста 
вање во промет на лек по скратена по-
стапка 642 

458. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 180/98 од 24 февру-
ари 1999 година 642 

Објава за стварната стапка на трошо-
ците на живот за месец февруари 1999 
година 
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