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

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

Среда, 26 мај 1999 
Скопје 

Број 32 Год. LV 

Аконтацијата за 1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

965. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/ 
98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 20/ 
97) и член 45 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ број 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 мај 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - ЦЕНТАР ЗА ПЕЧАТИ 

РАДИО - ОХРИД 

1. Стојан Савевски, се разрешува од должноста ди-
ректор на Центарот за печат и радио - Охрид. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето ,а ќе се објави во „Службен весник на Репу-

блика Македонија“. 

Бр. 17-2507/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

967. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основале 

Јавно претпријатие Македонска радио-телсвизија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/ 
98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 20/ 
97) и член 45 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ број 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 мај 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО РАДОВИШ 

1. Стојан Николов, се разрешува од должноста ди-
ректор на Радио - Радовиш. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блкка Македонија“. 

Бр. 17-2430/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

966. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/ 
98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 20/ 
97) и член 45 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ број 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 мај 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНО-

СТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - ЦЕНТАР 

ЗА ПЕЧАТ И РАДИО - ОХРИД 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво - Центар 
за печат и радио - Охрид, се именува Томе Џамтоски, 
дипл. новинар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2508/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

968. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевнзија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/ 
98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 20/ 
97) и член 45 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ број 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 мај 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО 

РАДОВИШ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Ра-
довиш, се именува Станој Петров, дипл. социолог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2429/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

"Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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969. 
Врз основа на член 2 точка 6 став 2 од Одлуката за 

основање на постојани работни тела на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 61/98), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 мај 1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕДАКЦИСКИОТ ОДБОР ЗА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА МОНОГРАФИЈА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
' I. За претседател и членови на Редакцискиот одбор 

за подготвување на монографија на Собранието на Ре-
публика Македонија, се именуваат: 

За претседател: 
Томислав Стојановски, потпретседател на Собрани-

ето на Република Македонија. 
За членови: 
Радомир Карангелески, координатор на Пратенич-

ката група на Демократска алтернатива, 
Исмет Рамадани, претседател на Комисијата за еко-

логија, млади и спорт, 
Сејфедин Харуни, претседател на Комисијата за ме-

ѓунационални односи, 
Васе Манчев, пратеник, 
Валентина Божиновска, пратеник, 
Ѓорѓи Котевски, пратеник, 
Љубомир Поповски, претседател на Комисијата за 

надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, 

д-р Нано Ружин, пратеник, 
Радмила Шекеринска, пратеник, 
Наталија Марковиќ-Димова, пратеник, 
Исни Шаќири, пратеник, 
Фатмир Етеми, пратеник, 
Латиф Пајкоски, пратеник, 
Каролина Огњановиќ-Чукалиева, секретар на Со-

бранието на Република Македонија, 
м-р Љубомир Варошлија, републички советник во 

Собранието на Република Македонија, 
Никола Тодоровска виш советник во Кабинетот на 

претседателот на Собранието на Република Македо-
нија, 

д-р Јован Пејковски, раководител на Секторот за 
меѓународна соработка и 

Горѓи Поповски, советник, шеф на Отсекот за ин-
формирање. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 14-2013/1 Претседател 

14 мај 1999 година на Комисијата за прашања на 
Скопје изборите и именувањата, 

Чедомир Краљевски, с.р. 
970. 

Врз основа на член 24 став 1,од Законот за стандар-
дизација („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 23/ 
95), министерот за стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБРА-

БОТКА НА ПОДАТОЦИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува македонскиот стан-
дард за обработка на податоци, кој го има следниот 
назив и ознака: 

1. Обработка на податоци. Единици за внес на 
податоци: 

Комбинирана тастатура со 48 тастери за маке-
донско кирилично писмо и за предавање на македон^ 
ското кирилично писмо“ со меѓународно множество 
на знаци МКСИ.К1.015 

Член 2 
Македонскиот стандард од член 1 на овој правилник 

е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Заводот за стандардизација и метро-
логија. 

Член 3 
Применувањето на македонскиот стандард од член 1 

од овој правилник не е задолжително. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 02-3434 Министер за стопанство, 
18 мај 1999 година Жанко Чадо, с.р. 

Скопје 

971. 
Врз основа на член 24 став 1 и член 85 од Законот за 

стандардизација („Сл. весник на Република Македони-
ја“ бр. 23/95), министерот за стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЧНИ 

ГОРИВА И ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ 
ГОРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат македонските 

стандарди за течни горива и нормите за квалитет на 
течните горива и тоа: моторниот бензин, безоловниот 
моторен бензин, горивото за дизел мотори, маслата за 
горење и горивото за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1). 

Член 2 
Македонските стандарди за течни горива ги имаат 

следниве називи и ознаки: 
1. Течни горива - Моторен бензин МКС Б.Х 2.220 
2. Течни горива - Бе зол опи и моторни 
бензини МКСБ.Х 2.210 
3. Течни горива - Гориво за млазни 
мотори, тип 1 (ГМ-1) МКС Б.Х 2.331 
4. Течни горива - Гориво за дизел мотори 

МКСБ.Х 2.410 
5. Течни горива - Масла за горење МКС Б.Х 2.430 

Член 3 
Се смета дека моторниот бензин е со соодветен ква-

литет ако содржината на оловото во него не е поголема 
од вредноста пропишана во стандардот МКС Б.Х 2.220: 
1999 Течни горива - Моторен бензин. 

Се смета дека горивото за дизел мотори е со соодве-
тен квалитет ако содржината на сулфурот во него не е 
поголема од вредноста пропишана во стандардот МКС 
Б.Х 2.410:1999 Течни горива - Гориво за дизел мотори. 

Се смета дека маслото за горење „Екстра лесно“ 
(ЕЛ) е со соодветен квалитет ако содржината на сулфу-
рот во него не е поголема од вредноста пропишана во 
стандардот МКС Б.Х 2.430:1999 Течни горива - Масла 
за горење. 
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Член 4 
Моторниот бензин, безоловниот моторен бензин, 

дизел горивото, маслата за горење и горивото за 
млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), се пакуваат и испорачу-
ваат во чисти танкери, вагонска или автоцистерни или 
во буриња од челичен лим изработени по стандардот 
МКС М.32.201: 1991. Бурињата треба да бидат снаб-
дени со затворачи. Затворачите на полните буриња 
треба да бидат пломбирани. 

Член 5 
Секоја испорака на моторен бензин, безоловен мо-

торен бензин, гориво за дизел мотори, масла за горење 
и гориво за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), треба да биде 
проследена со соодветна документација и уверение за 
квалитет, издадено од страна на производителот или 
испорачувачот. 

Член 6 
Моторниот бензин, безоловниот моторен бензин, 

дизел горивото, маслото за горена и горивото за 
млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), се складираат и се чуваат 
во резервоари или други соодветни садови во соглас-
ност со важечките прописи за складирање, чување и 
манипулација со запаливи и експлозивни материи. 

Контрола на квалитетот на горивото за млазни мо-
тори, тип 1 (ГМ-1), складирано во резервоари, се врши 
најмалку еднаш во шест месеци, а во буриња најмалку 
еднаш во три месеци. 

При складирање, манипулација и транспорт на гори-
вото за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), не смее да дојде до 
мешана со други течни горива. 

Член 7 
Нормите за квалитет на моторниот бензин, утвр-

дени во член 3, став 1 од овој правилник, ќе се примену-
ваат од 1 јануари 2001 година. 

По истекот на шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник не може да се пушта во 
промет моторен бензин произведен според стандардот 
МКС Б.Х 2.220: 1973. 

По истекот на шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник до 31 декември 2000 година 
не може да се пушта во промет моторен бензин со 
содржина на олово поголема од 0,3 ^ Р6/1. 

Член 8 
Нормите за квалитет на горивото за дизел мотори, 

утврдени со член 3, став 2 од овој правилник ќе се 
применуваат од 1 јули 2000 година. 

По истекот на шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник не може да се пушта во 
промет гориво за дизел мотори, произведено според 
стандардот МКС Б.Х 2.410: 1973. 

По истекот на шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник до 30 јули 2000 година, не 
може да се пушта во промет гориво за дизел мотори со 
содржина на сулфур поголема од 0,3% m/m. 

Член 9 
Нормите за квалитет на маслото за горење „Екстра 

лесно“ (ЕЛ), утврдени со член 3, став 3 од овој правил-
ник, ќе се применуваат од 1 јули 2000 година. 

По истекот на шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник не може да се пушта во 
промет масло за горена „Екстра лесно“ (ЕЛ), произве-
дено според Правилникот за квалитет на маслата за 
годење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 49/83, 57/83, 36/90 и 
„Сл. весник на РМ“ бр. 81/93). 

По истекот на шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник до 30 јули 2000 година, не 
може да се пушта во промет масло за горена Екстра 
лссно со содржина на сулфур поголема од 0,4% m/m. 

. Член 10 
Со денот на влегува! г,сто во сила на овој правилник 

престануваат да важат: 
1. Точка 1, став 1 од Решението бр. 08-758/1, од 
06.02.1973 („Сл. лист на СФРЈ", бр. 18/73), за Југосло-
венските стандарди од областа на преработка на нафта, 
во однос на стандардот МКС К.Х 2.220 Течни горива -
Моторен бензин; 
2. Решението бр. 08-751/1, од 06.02.1973 („Сл. лист на 
СФРЈ“, бр. 9/73) за Југословенскиот стандард за брзо-
одни дизел мотори МКС Б.Х 2.410; 
3. Правилникот за квалитетот на бсзоловниот моторен 
бензин („Сл. ЛИСТ на СФРЈ", бр. 13/86), 
4. Правилникот за квалитетот на маслата за горење 
(„Сл. ЛИСТ на СФРЈ", бр. 49/83, 57/83, 36/90 и „Сл. вес-
ник на РМ" бр. 81/93), и 
5. Правилникот за квалитетот на горивото за млазни 
мотори („Сл. лист на СФРЈ", бр. 24/82, 84/89). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 02-3459 Министер за стопанство, 
18 мај 1999 година Жанко Чадо, с.р. 

Скопје 

972. 
Врз основа ма член 24 став I од Законот за стандар-

дизација („Сл. весник на Република Македонија" бр. 23/ 
95), министерот за стопанство донесува 

П Р А В И Л НИ К 
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОПЛИН-

СКА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат македонските 

стандарди за топлинска техника во градежништво, кој 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Градежни конструкции и компоненти - Топлински 
отпор н коефициент на пренесувана на топлината -
Пресметковен метод МКС ЕН ИСО 6946 (МКЅ EN ISO 
6946) 

2. Топлинска изолација - Физички големини и дефи-
ниции МКС ЕН ИСО 7345 (МКЅ EN ISO 7345) 

3. Топлинска изолација - Состојби при пренесува-
њето на топлина и својства на материјалите - Речник 
МКС ЕН ИСО 9251 (МКЅ EN ISO 9251) 

4. Топлинска изолација - Пренесување на маса -
Физички големини и дефиниции МКС ЕН ИСО 9346 
(МКЅ EN ISO 9346) 

Топлинска изолација - Пренесување на маса - Фи-
зички големини и дефиниции Амандман 1 МКС ЕН 
ИСО 9346/Амд. 1 (МКЅ EN ISO 9346/AMD. 1) 

5. Топлинска изолација - Материјали, производи и 
системи - Речник МКС ИСО 9229 (МКЅ ISO 9229) 

6. Топлински мостови во градежна конструкција -
Топлински протоци и површински температури Дел 1: 
Основни методи за пресметка МКС ЕН ИСО 10211 - 1 
(МКЅ EN ISO 10211-1) 

Член 2 
Македонските стандарди од член 1 на овој правилник 

се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Заводот за стандардизација и ме-
трологија. 

Член 3 
Применувањето на македонските стандарди од член 1 

од овој правилник не е задолжително. 
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и 

Член 4 
Со влегувавте во сила на овој правилник преста-

нува да важи стандардот МКС.У.Ј5.510. 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 02-3460 Министер за стопанство, 
18 мај 1999 година Жанко Чадо, с.р. 

Скопје 
973. 

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инва-
лиди од војната („Службен весник ;на СРМ“ бр. 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИД-
НИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 
Месечните износи на цивилната инвалиднина на 

цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, 
февруари и март 1999 година се определуваат од осно-
вата која се утврдува во висина на просечната месечна 
нето плата остварена во Републиката во претходното 
тримесечје од 9.668,00 денари и изнесуваат: 

I група 
II група 

III група 
-IV; група 
- V група 

4.834,00 денари 
3.867,00 денари 
3.093,00 денари 
2.417,00 денари 
1.933,00 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе. бидат усогласени но утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот октомври-декември 1998 година, објавена од 
'Страна на Заводот за статистика на Република Македо-
нија. 
' 2. Месечните износи на висината на цивилната инва-

лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
октомври, ноември и декември 1998 година конечно се 
определуваат од основата која се утврдува на просеч-
ната месечна плата остварена во Републиката во пери-
одот јули, август и септември 1998 година од 9.436,00 
денари и изнесуваат: 
I група 4.718,00 денари 
II група 3.774,00 денари 
III група 3.020,00 денари 
IV група 2.359,00 денари 
V група 1.887,00 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-

. кедонија“. 
" Број 10-2842/99 Министер, 

11 мај 1999 година Бедредин Ибраими, с.р. 
Скопје 

974. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 12 мај 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 5 став 4 од Правилникот за 

издавано и продажба на поштенски марки и вреднос-
ници донесен од Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ -
Скопје на 26 декември 1997 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по соп-
ствена иницијатива поведе постапка за оценување 
уставноста на член 5 став 4 од Правилникот означен во 
точката 1 од оваа одлука. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 5 став 
4 од Правилникот при издавање на една марка текстот 
„Република Македонија“ и „Македонска пошта“ се пи-
шува со кирилско писмо, а на изданијата што имаат 
повеќе од една марка текстот „Република Македонија“ 
и „Македонска пошта“ се пишува наизменично со ла-
тинско и кирилско писмо. 

5. Според член 7 став 1 од Уставот во Република 
Македонија службен јазик е македонскиот јазик и него-
вото кирилско писмо. 

Тргнувајќи од содржината на наведената уставна 
одредба, а имајќи ја предвид содржината на оспорената 
одредба, според мислењето на Судот, поштенските 
марки претставуваат јавни ознаки и како такви се дел 
од јавната комуникација во Републиката, што се оства-
рува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 
Несомнено, како еден'од белезите на државноста е и 
службениот јазик на државата, поради што со поштен-
ските марки што ги издава ЈП „Македонска пошта“ не 
може да биде изземена употребата на македонскиот 
јазик и неговото кирилско писмо. 

Со оглед на тоа што оспорената одредба предвидува 
на изданијата што имаат повеќе од една марка текстот 
„Република Македонија“ и „Македонската пошта“ да 
се пишуваат наизменично со латинско и кирилско пи-
смо, со што всушност се исклучува употребата на ки-
рилското писмо на изданијата на одделни марки, Судот 
оцени дека член 5 став 4 од Правилникот не е во соглас-
ност со член 7 став 1 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 74/99 
12 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

975. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 12 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ: . 
а. Одлуката за усвојување на измени на дел од Ос-

новниот урбанистички план за град Струга; 
б. Програмата за изработка, измени и дополнување 

на урбанистичката документација; 
в. Одлуката за утврдувано бројот на членови на 

Управниот одбор и начинот и постапката на изборот на 
членовите на Управниот одбор во Фондот за локални 
патишта и улици на општина Струга; 

г. Одлуката за определувано бројот на членовите на 
Управниот одбор и начинот и постапката за избор на 
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членови на Управниот одбор на Фондот за уредувано 
на градежното неизградено земјиште на општина 
Струга; 

Л. Одлуката за формирано одбор за контрола на 
материјал но-финанснското работено на Фондот за уре-
дување на градежно неизградено земјиште на општина 
Струга; 

ѓ. Одлуката за измени и дополнувани на Програ-
мата за условите и начинот на поставувано и отстрану-
вано на времени објекти на подрачјето на општина 
Струга; 

с. Одлуката за прогласувано на почесни граѓани на 
градот .Струга на добитниците на Златен венец на 
Струшките вечери на поезијата; 

ж. Одлуката за формирање Одбор за контрола на 
матернјално-финансиското работење во Јавното прет-

- пријатие „Водовод и канализација“ - Струга; 
з. Одлуката за отстранувано на возила со употреба 

на пајак возило; 
ѕ. Одлуката за прогласувано на транзитни улици и 
и. Одлуката за ставање под надлежност на Репу-

бличкиот фонд за магистрални и регионални патишта 
на транзитни улици со целосна патна сигнализаода -
хоризонтална и вертикална. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Слободан Јовановски и други советници на 
ВМРО-ДПМНЕ, ПДП и ПДПА и НДП во Советот на 
општина Струга, поведе постапка за оценувано закони-
тоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашаното за нивната согласност 
со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека: 
- со Одлуката за усвојување на измена на дел од 

Основниот урбанистички план за град Струга со врши 
пренамена на зелената површина (дефинирана во Ос-
новниот урбанистички план) во простор наменет за 
градба на противпожарен дом и регионален пункт за 
потребите на „Македонија пат“. 

Според Одлуката, површината што се пренаменува 
е дел од КП. бр. 2823 и истата с дефинирана во графич-
киот дел кој с составен дел на Одлуката. 

Одлуката е донесена врз основа на член 22 став 3 од 
Законот за просторното и урбанистичкото планирање 
според кој општината донесува урбанистички планови 
како што се: генералниот урбанистички план, детал-
ниот урбанистички план и урбанистичката документа-
ција за населено место во општината. 

Согласно член 10 став 2 од овој закон, генералниот 
урбанистички план содржи, меѓу другото, намена на 
земјиштето и функционална организација на подрач-
јето опфатено со планот. 

Со оглед на тоа што со Основниот урбанистички 
план за град Струга овој простор на КП. бр. 2823 бил 
предвиден како зелена површина, а со оспорената од-
лука истиот се пренаменува за изградба на противпожа-
рсн дом и регионален пункт за потребите на „Македо-
нија пат“, всушност се врши измена на урбанистичкиот 
план без да се спроведе постапката предвидена во Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирано, Судот 
оцени дека истата е несогласна со Законот за простор-
ното и урбанистичкото планирано и со Законот за ло-
калната самоуправа од аспект на постапката за нејзи-
ното донесувано; 

- со Програмата за изработка, измени и дополну-
вало на урбанистичката документација се предвидуваат 
парцелни измени на постојниот Основен урбанистички 
план, парцелни измени на деталните урбанистички пла-
нови; изработка на урбанистички проект на определен 
потег, исправки на деталните урбанистички планови во 

определени населби, се определуваат' локалитетите 
што ќе бидат дел од урбанистичката документација и 
сл. 

Инаку, основ за нејзино донесувано с членот 29 став 
1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа според 
кој, советот на единицата на локалната самоуправа, 
меѓу другото, е надлежен да донесува програми и пла-
нови за соодветното подрачје на единицата на локал-
ната самоуправа, но со оглед на тоа дека истата с доне-
сена на седница без потребен кворум, Судот оцени дека 
с донесена во постапка спротивна на закон. 

- со Одлуката за утврдување бројот на членови на 
Управниот одбор и начинот и постапката за изборот на 
членовите на Управниот одбор во Фондот за локални 
патишта и улици на општина Струга се определува дека 
управниот одбор на Фондот брои 7 членови кои, на 
предлог на градоначалникот на општина Струга, ги 
именува советот на општина Струга од редот на афир-
мирани стручњаци во областа на предметот на работа 
на овој фонд. 

Основ за донесувано на оваа одлука с членот 29 став 
1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа според 
кој советот на единицата на локалната самоуправа, на 
предлог на градоначалникот, именува и разрешува.ра-
ководни орган!! на јавните служби, уста новите и прет-
пријатијата што ги основа советот на единицава на ло-
калната самоуправа, но, независно од постоењето на 
.законскиот основ за нејзиното донесувано, Судот 
оцени дека е донесена во постапка спротивна на закон. 

- со Одлуката за формирано Одбор за контролна ма . 
материјално-фииансиското работење во Јавното прет-
пријатие „Водовод и канализација“ - Струга се опреде-
лува бројот на членовите на Одборот, начинот мр. нив-
ното именувано и условите што треба да ги исполну-
ваат лицата за да можат да бидат менувани за членови 
на Одборот. 

Основ за донесувано на Одлуката е член 29 точка. 8 
од Законот за локалната самоуправа според кого сове-
тот на единицата на локалната самоуправа основа 
управни!! административни органи и членот 26 од Зако-
нот за јавните претпријатија кој предвидува за вршење 
на контрола на материјално-фииансиското работење на 
Јавното претпријатие да се формира одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење. 

Но, независно од тоа нгго постои законски основ за 
нејзино донесувано, Судот оцени дека е донесена во 
постапка спротивна на закон. 

- со Одлуката за определување бројот на членовите 
на Управниот одбор и начинот и постапката за избор на 
членови на Управниот одбор на фондот за уредување 
на градежното неизградено земјиште гс определува 
бројот на членовите на Управниот одбор на Фондот (7 
членови), кои, на предлог на градоначалникот на опш-
тината Струга, ги именува советот на Општината. 

Основ за донесуваа на оваа одлука с членот 29 став 
1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа според 
кого советот на единката на локалната самоуправа, на 
предлог на градоначалникот, именува и разрешува ра-
ководни орган!! на јавните служби, установите и прет-
пријатијата што ги основа советот на единицата на ло-
калната самоуправа. 

Основ за донесувано на оваа одлука е и членот 16 од 
Законот за јавните претпријатија според кого органи на 
јавното претпријатие се: управниот одбор, одборот за 
контрола на материјално-финансиското работење и ди-
ректорот.. 

Исто така, основ за нејзино донесувано с и членот 
17 став 1 од овој закон според кого управниот одбор на 
јавното претпријатие се состои најмалку од 5, а најм-
ногу од 15 членови. 

Од изнесеното произлегува дека оспорената одлука 
има законски основ за донесување, но позависно од тоа, 
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Судот оцени дека е донесена во постапка спротивна на 
закон. 

- со Одлуката за формирано на одбор за контрола 
на материјал но-финансиското работење на Фондот за 
уредување на градежно земјиште на општина Струга, 
се определува бројот на членовите на Одборот, начи-
нот на нивното именувано и условите што треба да ги 
исполнуваат лицата за да можат да бидат именувани за 
членови на Одборот. 

Основ за донесувано на Одлуката е член 29 точка 8 
од Законот за локалната самоуправа според кого сове-
тот на единицата на локалната самоуправа основа 
управни и административни органи и членот 26 од Зако-
нот за јавните претпријатија според кого за вршење на 
контрола на материјал но-фннансиското работење на 
Јавното претпријатие се формира одбор за контрола на 
матсријално-финансиското работење. 

Но, независно од тоа што постои законски основ за 
нејзино донесувано, Судот оцени дека с донесена во 
постапка спротивна на закон; 

- со Одлуката за измени и дополнувања на програ-
мата за условите и начинот за поставувано и отстрану-
в а в на времени објекти на подрачјето на општина 

с Струга се врши измена и дополнувало на графичкиот 
дел за времено користење на градежно -неизградено 
земјиште од погоре означената програма на КП-2232, 
,КП-2230/1, КП-2659/1 (женска плажа) во смисла на от-
странувано на постојните времени и сезонско-времени 
објекти, а со цел за реализација на дел од Програмата 
за уредувано, рекултивира^, ревитализација и еко-
лошка заштита на крајбрежието на Охридското Езеро 
и истекот на кејовите на реката Црн Дрим на просторот 
на градот и општината Струга за 1998, 1999 и 2000 
година. 

Основ за донесувано на оваа одлука е членот 29 став 
1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа според 
кого г;о надлежност на советот на логиката самоу-
права, меѓу другото, спаѓа донесувано на програми и 
планови во согласност со Законот. 

Согласно член 34-а од Законот за изградба на инве-
стициони објекти (..Службен весник на СРМ'4 бр. 15/90 
и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 11/94) како времени објекти се сметаат објекти од 
монтажно-дсмонтажна конструкција или изградени од 
материјали погодни за отстранување. 

Согласно членот 34-б од Законот за поставување на 
времени објекти, собранието на општината, односно 
собранието на Градот Скопје донесува програма, по 
претходна согласност на Републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на урбанизмот. 

Членот 34-в од Законот предвидува дека за поставу-
вано на времен објект, републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на градежништвото издава 
одобрение со кое се утврдуваат условите, начинот на 
поставувањето и отстрануваното на времениот објект, 
при што инвеститорот нема право на надоместок при 
неговото отстранувано. 

Во конкретниов случај, постоечката Програма за 
поставување и отстранувано на времените објекти, 
која е донесена согласно законски предвидената по-
стапка се менува и дополнува во смисла што предвидува 
отстранувано на достојните, времени и сезонско-вре-
мсни објекти на подрачјето на општина Струга на опре-
делени катастарски парцели (женска плажа) со цел да 
се реализира дел од Програмата за уредувано, рекулти-
вирање, ревитализација и еколошка заштита на крај-
брежието на Охридското Езеро и истекот на кејовите 
на реката Црн Дрим на просторот на градот и општи-
ната Струга. 

И под претпоставка дека Советот на општина 
Струга, пред донесувањето на Програмата, добил прет-
ходна согласност од Републичкиот орган на управата 

надлежен за работите на урбанизмот, со оглед на тоа 
дека седницата била одржана без потребниот кворум, 
Судот оцени дека истата е донесена во постапка спро-
тивна на закон; 

- со Одлуката за прогласување на почесни граѓани 
на градот Струга и добитниците на Златен венец на 
Струшките вечери на поезијата се определува дека, 
како почесни граѓани на градот Струга ќе се сметаат 
добитниците на најголемото признание „Златен венец“ 
на Струшките вечери на поезијата. 

Со Одлуката се востановува почесното признание 
„Клуч на градот Струга“ со грб на градот Струга и 
„Повелба на градот Струга“ со грбот на градот Струга 
кое ќе им биде врачувано на почесните граѓани на гра-
дот Струга. 

Со оваа одлука, исто така, се одобрува именување 
на улици со имиња на добитниците на „Златен венец“ 
на Струшките вечери на посзијата-почссни граѓани на 
градот Струга. 

Основ за донесувано на оваа одлука с членот 17 став 
1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа според 
кого единиците на локалната самоуправа ги определу-
ваат имшигга на улиците, плоштадите, мостовите и 
други инфраструктурни објекти од локално значење во 
согласност со закон, но, со оглед на тоа дека истата е 
донесена на седница на советот на општината што е 
одржана без потребниот кворум, Судот оцени дека е 
донесена во шчтапка спротивна на закон; 

- со Одлуката за отстранување на возило со упо-
треба на пајак возило, Советот на општина Струга во-
ведува пајак возило како средство за отстранувано на 
возила од места кои не се наменети за тоа, односно од 
моста на кон би се загрозувала безбедноста на другите 
учесници во сообраќајот или би претставувало пречка 
за негово нормално одвивање и движено на пешаци, 
како И отстранувано на возила кои не се употребуваат 
1.0 сообраќаји! поради остареност, дотраеност и др)ги 
предмети со кои се попречува одвиваното на сообраќа-
јот и се загрозува човековата околина. 

Отстранувањето на возилата и другите предмети, 
според Одлуката, го врши 'Претпријатието за одржу-
ва њс на сообраќајниците. 

Одлуката с донесена врз основа на членот 61 став 4 
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
според кого доколку сопствениците на возилата и на 
други предмети со кои се попречува одвивањето на соо-
браќајот, не ги отстранат како и во случаи кога се 
отсутни, возилата и предметите ќе бидат отстранети на 
сметка на нивните сопственици. 

Во таа смисла, ставот 2 на член 61 од Законот пред-
видува отстрануваното на овие возила и предмети да го 
врши Претпријатието за одржување на сообраќајни-
ците на простори што се посебно уредени за тоа. 

Независно од постоењето на законски основ за доне-
сување на оспорената одлука, имајќи го предвид фак-
тот дека таа е донесена на седница што немала потре-
бен кворум за одржување, Судот оцени дека е донесена 
во постапка спротивна на закон; 

- со Одлуката за прогласување на транзитни улици 
во град Струга се прогласува улицата од раскрсницата 
М-4 стационажа 6+900, ул. „Пролетерски бригади“, ул. 
„15 Корпус“ во должина од 1030 м до спој со Р-420 на 
стациоиажа 7+350 на раскрсница ул. „Владо Малески“ 
- „Партизанска“ со ширина на коловозот од 8 м. 

Основ за донесувано на оваа одлука е, покрај чле-
нот 29 од Законот за локалната самоуправа, членот 5 
став 3 од Законот за јавни патишта според кого, кои 
патишта ќе се сметаат за дел од магистрален или реги-
онален пат определува општината, во согласност со 
Министерството за сообраќај и врски. 

Независно од постоењето на законски основ за неј-
зино донесувано, со оглед на тоа дека истата е донесена 
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на седница на Советот на општината која била одржана 
без 'постоење на потребниот кворум, Судот оцени дека 
е донесена во постапка спротивна на закон; 

- со Одлуката за ставање под надлежност на Репу-
бличкиот фонд... бр. 07-471 од 14 јули 1998 година, се 
ставаат во надлежност на Републичкиот фонд за маги-
стрални и регионални патишта целосната патна сигна-
лизација - хоризонтална и вертикална на транзитните 
улици во градот Струга и тоа: (1) Улицата од раскрс-
ница М-4 стационажа 6+900, ул. „Пролетерски брига-
ди“, ул. „15 Корпус“ во должина до 1030 м до спој со Р-
420 на стационажа 7-1-350 на раскрсница ул. „Владо 
Малески“ - „Партизанска“ со ширина на коловозот од 8 
м.; (2) Улицата „Туристичка“ од стационажа 2.950 на 
патниот правец Р-420 „Подмоље-Струга-Радожда“ до 
раскрсница „Маркс и Е:нгелс" до раскрсница со ул. 
„Партизанска“ до стацнонажа Р-420, 6+866 во должина 
од'500 м. на Р-420 до стационажа 8+177 со широчина на 
коловозот од 8 м. 

Основ за донесување на оваа одлука со членот 5 од 
Законот за јавните патишта кој ја овластува општината 
да определува кои патишта ќе се сметаат за дел од 
магистрален или регионален пат и членот 120 од овој 
закон според кого за работите во врска со планира-
њето, финансирањето, изградбата, реконструкцијата, 
одржувањето и заштитата на магистралните и реги-

оналните патишта се основа Фонд за магистрални и 
регионални патишта. 

Меѓутоа, независно од постоењето на законскиот 
основ за нејзино донесување, со оглед на тоа дека Одлу-
ката е донесена на седница на Советот на општината 
која се одржала без постоен,е на потребниот кворум, 
Судот оцени дека е донесена во постапка спротивна на 
закон. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
сите акти, наведени во точката 1 од оваа одлука, се 
дон.сени по постапка спротивна на закон, затоа што на 
седницата присуствувале само 9 советници (потребно е 
10) кои не биле овластени да го верификуваат мандатот 
на истата седница на десеттиот член и да продолжат да 
работат со, според' нив, потребен кворум. Ова затоа 
што и за верификација на тој десетти член е потребен 
кворум од 10 советници, односно мнозинство од тие 10 
советници. Фактот што сите 9 присутни членови биле 
едногласни при верификацијата на мандатот на десе-
тиот член, во случајов, с ирелевантен затоа што за да 
биде верификуван мандатот на десеттиот член, по-
требно е седницата да биде одржана со кворум од 10 
члена, а одлуката да биде донесена со мнозинство од тој 
кворум. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Јован 
Проевски, д-р Стојмен Михајловски, Бесим Селими, 
Д"Р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 215/98 Претседател 
12 мај 1999 година на Уставниот суд на Република 

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

976. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
однија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 12 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определувана на 

услови за градба на хотелски комплекс „Лабино“ -

Охрид (одморалиште за ретардирани деца и пензи-
онери) на подрачјето на општина Охрид, бр. 23-311/1, 
донесена од Владата на Република Македонија на 11 
февруари 1997 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/97). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на нејзиното објавување во Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Стефан, Петар и Томислав Стефоски од 
Охрид, со Решение У.бр. 233/9Ѕ од 7 април 1999 година 
поведе постапка за,оценувана законитоста на одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашаното за нејзината согласност со одред-
бите од Законот за просторното и урбанистичкото пла-
нирање. 

Владата на Република Македонија, како доносител 
на оспорената одлука, не достави одговор на наводите 
во Решението за поведување на постапка. 

4. На седницата Судот утврди дека Одлуката е доне-
сена врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 4/96). 

Според точка 1, „со оваа одлука се определуваат 
услови за градба на хотелски комплекс „Лабино“ -
Охрид (одморалиште за ретардирани деца и пензи-
онери), што треба да се. гради на КП. бр. 14021, КО 
Охрид, со вкупна површина од 7.544 м.кв на подрачјето 
на Општината Охрид, чиј инвеститор ќе биде Претпри-
јатието за трговија на големо и мало и изведувале 
услуги, увоз-извоз „Цуцул“ од Охрид и се определува 
земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба“. 

Според точката 2, „составен дел на оваа одлука е 
графичкиот прилог - ситуација во МГ.500 кој не се 
објавува, а се наоѓа во Министерството за (Урбанизам, 

градежништво и заштита на животната средина. 
Според точката 3, „оваа одлука влегува во сила на-

редниот ден од денот на објавуваното во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Понатаму, Судот утврди дека, според Одлуката из-
градбата на хотелскиот комплекс е предвидена на лока-
литет за кој (1) постои Генерален урбанистички план, 

/донесен 1990 година и според кој План на дел од тој 
локалитет е определена зона на зеленило, потоа ком-
плекс на културно-историски и природни споменици, 
како и сообраќајници, (2) за тој локалитет не постои 
детален урбанистички план и (3) наведениот објект (од-
моралиште за ретардирани деца и пензионери) е од 
јавен интерес согласно член 2 став 1 алинеја 12 од Зако-
нот за експропријација. 

5. Според член 34 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 4/96 и 28/97), „по исклучок за простори 
вон населено место за кои е донесен просторен план 
или во населено место за кое е донесен генерален урба-
нистички план, а не е донесен детален урбанистички 
план, услови за градба на објект од јавен интерес утвр-
ден со закон и за стопански објекти од значено за Репу-
бликата можат да се определат со акт на Владата на 
Република Македонија“. 

Од изнесената законска одредба, според мислењето 
на Судот, произлегува дека одлуката на Владата, која е 
на ниво на детално планирано, со оглед дека таа се 
донесува за населено место односно за дел од населено 
место за кое е донесен генерален урбанистички план, а 
не е донесен детален урбанистички план, не може содр-
жински да го дезавуира генералниот урбанистички 
план, во ниту една негова одредба, туку само може и 
треба да ги утврди односно замени оние елементи од-
носно услови за градба што треба да ги содржи детал-
ниот урбанистички план, кој за населеното место од-
носно дел од населеното место на кое во даден момент 
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постои потреба од изградба на објект од јавен иитерес 
не е донесен во регуларна постапка. Значи актот на-

Владата, кој во случаите од членот 34 го заменува од-
носно надоместува деталниот урбанистички план, во 
секој случај треба да произлегува од генералниот урба-
нистички план и со него не може да се менува содржи-
ната на тој план, затоа што се работи за ист простор кој 
со овие два плана с разработен на различни нивоа. 
Имено, генералниот урбанистички план просторот го 
третира во поголеми размери, односно тој обезбедува 
хармонизација на односите на пошироко подрачје и тој 
е оној што го штити општиот интерес и утврдува ос-
новни услови, односно насоки за користење на тој про-
стор, а додека деталниот урбанистички план ги дефи-
нира елемеитите на генералниот урбанистички план во 
онаа размера што овој план не можел да ги дефинира со 
оглед на размерот на планираното, така што сите еле-
менти односно услови за градба се дефтшраат во де-
талните урбанистички планови, без кои практично не 
можат да функционираат односно да се реализираат 
генералните урбанистички планови. Ова со други збо-
рови значи дека овластувањето на Владата од член 34 
на законот може да со реализира само како допрецизи-
раио и доразработување на рамковните претпоставки 
кои се дадени за намената на просторот со генералниот 
урбанистички план. 
^ Имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека 

оспорената одлука на Владата не е донесена во функ-
ција на определувано услови за изградба на објект, 
туку значи предвидување изградба на објект надвор од 
Генералниот урбанистички план, со што се врши изме-
нување на тој план надвор од постапката пропишана со 
Законот за просторното и урбанистичкото планирано, 
поради што Судот оцени дека Одлуката не е во соглас-
ност со член 34 од Законот. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.б. 233/98 
12 мај 1999 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води извршна постапка за населу-

вање од стан на ул."Мирче Ацев“ бр.171/2-12 во Ско-
пје, против должникот Горги Димчевски од Скопје, со 
познато последно живеалиште на ул."Мирче Ацев“ 
бр. 171/2-12, а за сметка на доверителите Камелија и 
Ристо Пиперковски од Скопје, ул."Ратко Митровиќ“ 
бр.61. 

Бидејќи должникот моментално е во странство со 
непозната адреса на живеење, судот донесе решение 
со кое за привремен застапник на должникот го по-
стави Драган Малиновски, адвокат од Скопје, кој ќе 
го застапува должникот или доколку полномошник 
назначен од него не се јави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,И.бр. 1671/99. 
(16397) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по 

тужбата на тужителот Фериз Бајрами од село Ара-
чиново, против тужената Дагмар Хилдегард Холдми-
лср која се наоѓа во Република Германија со непо-
зната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот, да се јави во Основниот суд Скопје П-
Скопје или, пак, со писмен поднесок да го извести су-
дот за адресата и живеалиштето. Во спротивно, судот 

\ ќе го постави за привремен застапник адвокатот Бо-
рис Нишнал, ул."29 Ноември“ бр.5б, Скопје, кој што 
ќе ги заштитува нејзините интереси во постапката до 
правосилното завршување на спо- рот. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје,ХПШ.бр.983/99. 
(16466) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведена постапка за утврдување на 

право на сопственост на недвижен имот по тужбата на 
тужителот Аслани Абдилазис од с.Виштица, против 
тужените: Аќнфи Мемет од Куманово, Алилова Рами-
зе од Куманово л Сали Зумије од Скопје, сите со непо-
зната адреса. 

За привремен застапник на тужените се поставува 
адвокатот Среќко Младеновски од Куманово до окон-
чувањето на постапката или до појавувањето на туже-
ните во судот. 

Од Основниот суд во КумановоДП.бр.2182'98. 
(16458) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ, РЕГИСТАР 

Основниот -суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13009/98, на регистарска влошка бр. 
0200113047-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
претвораното на Друтшвото за производство, трговија 
и услуги „МЛЕКОПРОДУКТ“ Чедо и други доо ул. 
„АВНОЈ“ бр. 173, Куманово. 

Основачи: Чедо Јордановски и Лидија Јордановска 
од Куманово. ^ 

Дејности: 01.41.01.42, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.81/1, 15.98/2, 16.00/1, 25.22, 25.24, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 
51.11, 51.12, 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, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22 52.23, 52.24, 52.25, 52.36, 52.27, 52.32,. 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, , 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.84, тури-4 

етички агенции, туристички бироа, други услуги од ме-
талопреработувачкото занаетчиство, надворешна 
трговија со-прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во областа на прометот со стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, реек-
спорт, малограничен промет со соседните држави. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Чедо Јордановски, управител без ограничувања во 

овластувањето. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13009/98. (15143) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
808/99, на регистарска влошка бр. 006951, го запиша во 
трговскиот регистар основано Друштво за машински и 
други услуги на ДОО „РЕМОНТ4 Ремонт-машинска 
обработка Битола ДООЕЛ ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 8 
Битола. 

Дејности: 256.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52 , 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75 , 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 
51.66, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43,52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.63, 52.74, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.84. 
, Автопазар Во правниот промет со трети лица наста-
пува за свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Петрески Методија Управител без ограничувања. 
Друштвото во надворешниот промет го застапува Пе-
трески Методија Управител без ограничувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сито свои-средства. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 808/99. 
(14850) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
807/99, на регистарска влошка бр. 006952, го запиша во 
трговскиот регистар основано Друштво за автомехани-
чарски услуги на ДОО „РЕМОНТ“ - Ремоит-сервнс 
Битола ДООЕЛ ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 8 Би хола. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 560.20, 650.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.62, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65 , 51.66, 
52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 5.26, 52.27, 52.44, 5.41, 52.42, 
52.43,52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.63, 52.74, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 563.21, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.84 и Автопазар Во правниот промет со 
трети лица настапува за свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Атанасовски Димче управител без ограничувања. 
Друштвото во надворешниот промет го застапува Ата-
насовски Димче Управител без ограничувања. 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 807/99. 
(14851) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
649/99, на регистарска влошка бр. 006796, го запиша во 
трговскиот регистар основано на ДООЕЛ Друштво за 
трговија на мало Ј1А САРА“ Лидија ДООЕЛ Битола, 
ул. „Пожаревачка“ број 6. 

Основач: Лидија Стојаноска, од Битола. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 5233, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.30/2, 50,40/2, 
50.50. 

Основачки влог: вкупен износ од 5.000,00 ДЕМ или 
155.000,00 денарска противредност, во денари. 

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

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

Лидија Стојаноска - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 649/99. 
(14852) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3662/98, на регистарска влошка бр. 010048517-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за 
трговија на мало со мешовита стока Сејхан Менан Аме-
доски „ЏЕМАЛ“ Прилеп Т. П. Прилеп ул. „Богомил-
с к и бр. 17. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.123, 52.14, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28. 

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

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица за превземените обврски одговара со сите свои 
средства со кои располага - полни одговорности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3662/98. 
(14852) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
на регистарска влошка бр. , го Запиша во 

трговскиот регистар запишување на трговец поединец 
за трговија на мало со текстил и конфекција Адријана 
Владимир Јаќимоска „ДЕСПИНА“ Прилеп ул. „Ген. 
Васко Карангелески“ бр. 35. ' 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.12, 52.44/3, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања. Трговецот поединец во правниот промет 
со трети лица за превземените обврски одговара со сите 
свои средства со кои располага - полни одговорности. 
Овластено лице е Адријана Јаќимоска. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. /98. 
(14855) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3654/98, на регистарска влошка бр. 010048437-6-01-ООО, 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за 
трговија на мало со прехранбени производи Снежана 
Рампо Цветкоска „ПРИСАД“ Прилеп, Т. П. ул. „Вој-
водинска“ бр. 33. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.26, 52.27, 52.62, 52.63. V 

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

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица за превземените обврски одговара со сите свои 
средства со кои располага - полни одговорности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3654/98. 
(15856) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3354/98, на регистарска влошка бр. 004149, го запиша 
во трговскиот регистар основано Друштво за производ-
ство, угостителство и трговија на Снежана Бобаноска 
и др. „СЕЈУЛ“ - увоз-извоз ДОО Прилеп. 

Основано на трговско друпггво согласно ЗТД со 
фирма: Друштво за производство, угостителство, и 
трговија на Снежана Бобаноска и др. „СЕЈУЛ“ увоз 
извоз ДОО Прилеп: 

Со седингге на Друштвото во Прилеп на ул. „Кеј 1-
ви Мај“ бр. 29 Прилеп. 

Основачи: Снежана Боданоска М.Б. 1302960445015 
УВР Прилеп, и Томислав Богданоски М. Б. 
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2601959440019 УВР Прилеп со основачки влог во про-
тиввредност од 10.250 ДЕМ со учество 50 со 50% според 
извештајот на овластен проценител бр. 260. 

Дејности кои ќе ги обавува Друштвото:01.11/4, 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 05.02, 
Ј5.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 
15.32,15.61, 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, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.94, 15.96, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2/ 17.53, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18:21, 18.22, 18.23,-
18.24, 19.20, 19.30, 20.40, 20.40, 20.51, 21.12 , 21.21, 
21.22, 21.23, 212.24, 21.25, 22.11, 22.25 , 24.156, 24.30, 
24.41, 24:42, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.40, 26.61, 26.652, 26.63,26.66, 26.70, 50.10 , 50.20, 
50,30/1, 50.30/3, 50.30/2, 50,50, 51.13, 51.15, 51.156, 
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, 512.37, 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, 51.563, 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, 52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25; 52.26, 52.32, 
52.33, 52.44/1, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4.52.45,52.46,52.47,52.50, 52.62,52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.46,^60.21, 60,223, 60,23, 60,24, 63.11, Д63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.04, 
93.05. 

Земјоделски аптеки, откуп на лековити билки, и 
шумски плодови, пчеларство, мелење на житарица 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на патници и стоки, меѓународна шпеди-
ција, посредување и застапување по прометот на стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странски стоки, реекспорт, малограничен про-
мет. 

Друштвото има полни овластувања и полна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
Друштвото и во надворешно трговскиот промет е Сне-
жана Богданоска - Управител без ограничувана во 
рамките на запишаните дејности со М. Б. 1302960445015 
УВР Прилеп. 

. Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3354/98. 
(15857) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
432/99, на регистарска влошка бр. 006574, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговско друштво 
за производство, промет и услуги Игор Трајкоски 
„КОНТЕ-ЕКСКЛУЗИВ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
ул. „Димо Наредниот“ Б3/53. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.19, 51.22, 
52.11, 52.12, 52.13, 52.22, 52.52, 52.54, 52.55, 52.26. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства со 
кои располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Игор Трајкоски, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 432/99. 
(14859) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3657/98, на регистарска влошка бр. 0048487-6-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Тргов-
ско друштво за производство, промет и услуги Маке-
донка ЈакиМоска „НИКИТА-М“ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. „Пере Тошев“ бб. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37С, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.34, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 50.50, 50.40. 

Друштвото во правниот промет со трети лида иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со сите свои средства со кои 
располага - полни одговорности. 

Управител е Македонка Јакимоска. 
Основна главнина на друштвото е 10.000 ДЕМ во 

предмети по приложен извештај од овластен процени-
тел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3657/98. 
(14860) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
14/99, на регистарска влошка бр. 006079, го запиша во 
трговскиот регистар основаното на ДООЕЛ Трговско 
друштво за производство, услуги и трговија на големо и 
мало Димко Колески „ВУТРИ“ увоз-извоз Прилеп, 
ДООЕЛ, ул. „Блаже Темелкоски“ бр. 9. 

Дејности: 01.02,02.02,15.33,15.81/1,15.81/2,15.82/1, 
15.85, 15.86, 15.87,. 15.89, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 
17.15, 17,16, 17,178, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17,30,17,40/1,17.40/1,17.40/2,17.51, 17.72,18.21,18.22, 
18.23, 18.24, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24 , 21.25, 
22.21, 22.22, 22.13, 22.24, 22.25, 22.30, 24.51, 24.52, 
25.21,25.22,25.23,25.24,26.21,26.22,26.23,26.24,26.26, 
26.30, 28.71, 28.72, 33.10/2,33.40, 25.12, 36.21, 36.22, 
36.30, 36.40, 36.50, 36.561, 36.62 , 36.63, 45.21/1, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 4.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51,42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53 , 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62 , 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60,21, 60.22, 650,23, 
60.24 , 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 565.12/3, 65.12/4, 
65.21, 65.23, 70.31, 71.10, 71.21, .71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, 93.04; над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓуна-
родна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони 
складишта за странски стока, малограничен промет, 
реекспорт. 

ДИМКО КОЛЕСКИ, управител на друштвото со 
нео!раничени овластуваа во рамките на запишаните 
дејности, со лична карта број 246327 и ЕМБ 
2401971440009 издадена од УВР - Прилеп. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 14/99. (14862) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
629/99, на регистарска влошка бр. 006775, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за трговија на 
малко со прехранбени производи, Седат Фуат Шазима-
носки „МЕРЛИНА“Т. П., Лабуништа. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, а за обврските сторени во прометот со 
трети лица одговара лично со целиот свој имот. \ 
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Шазиманоски Седат - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 629/99. 

(14863) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
320/94. на регистарска влошка бр. 006461, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство и трговија на големо и мало „ЕНЏИ ГУ-
ЗИМТАР“ дооел ул. „Боро Шаин“ 19, Струга. 

Основач: Татеши Гузимтар од Струга. 
Дејности: 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, 52.4441, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.6.\ 51.31, 
.51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.70, 51.41, 50.20, 45.21/2, 
45.21/1, 45.25, 45.31, 45.42, 45.41, 45.43, 60.22, 55.30/1, 
55.30/2 , 20.30, 20.51, 25.24, 65.12/3, 63.30, 15.9Ѕ/2, 
74.12 , 36.13, 36.14, 36.63, 52.50, 52.62, 60.24 , 60.23, 
55.40, 52.72/1, 52.72,/2, 61.20, 70.31, 51.32, 92.34, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Полна одговорност, полни овластувања. 
Лице овластено за потпис с Беќири Шќипс. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 320/99. 

(14876) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
772/99, на регистарска влошка бр. 006918, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Производно, 
трговско и услужно друштво Нагиб Винца, „НАГИБ-
КОМПАНИ“ дооел с. Добовјани, Велешта. 

Дејности: 02.02, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13 , 36.14, 
36.15, 45.21/1, 45.42, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2. 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
522.3, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 55.30/1, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.30, 
74.20/2, 74.2043, 74.84, надворешна трговија со про- х 
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, услуги во меѓународниот транспорт на сто-
ки и патнииц, малограничен промет, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, застапување и посредување во 
прометот на стоки и патници, угостителски и тури-
стички услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
чки. Друштвото во правниот промет, со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Управител е Нагиб Винца со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Основна главница на друштвото изнесува 5.100 
ДЕМ или 163.200,00 ден, во предмети према извештај 
на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 772/99. 
(14877) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
578/99, на регистарска влошка бр. 006725, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Производно, 
трговско, транспортно, градежно и услужно друштво 
Бејадин Арифовски и други „МУСАФИР-БЕЈАДИН“ 
увоз-извоз доо с. Октиси Струга. 

Основачи и содружници на друштвото се: Бсјадин 
Арифоски и Мусафир Арифоски од с. Октиси, Стру-
га. 

Дејности: 15.51, 15.52, 17.30, 17.40, 32.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 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, 52.11, 52.12, 52.21. 52.22, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.35, 51.34, 51.35, 51.3Л. 51.37, 51.38, 51.39, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47. 51.56, 52.23, 52.24. 
52.26, 52.27, 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, 52.4Ѕ, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.3041, 55.30/2, 55,40, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, услуги во меѓународен транспорт, малогра-
ничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, из-
ведување инвестициони работи во странство. 

Секој од основачите вложуваат но 2.500 ДЕМ -
вкупна главница 5.(Х)0 ДЕМ. 

Друштвото во правниот промет има полни овласту-
вања и полна одговорност. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува Осман Шајноскп, управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот СУД во Битола, Трег. бр. 578/99. 
(1487К) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
808/99, на регистарска влошка бр. Ш6953, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, трговија и услуги Здравко По-
поски, ,.АНТОНИО-КО\1ЕРЦ" дооел с. Враништа. 
Струга. 

Основач и управител с Здравко Попоски од с. Бра-
ни шта, Струга. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 45.2!'!, 45.21/2, 45.2V 6').?4, 50.30, 50.30/1. 
50.30/2, 51.21, 51.23, 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, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 65.12/3, 92.33, 92.34, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет. 

Главнината на друштвото е 5000 ДЕМ односно 
155.000,00 денари во предмети но проценка од овла-
стен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 808/99. 
(14880) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
757/99, на регистарска влошка бр. 006903, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за градежништво, трговија и услуги Мустафа 
Касапоски „КАСАПОСКИ 99" дооел с. Октиси, Стру-
га. 

Основач: Мустафа Касапоски од с. Октиси, Струга. 
Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.41, 45.45, 

50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 
51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 522.6, 52.33, 52.41, 52.^2, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.23, 60.24, 63.21, 60.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничен промет, реекспорт. 

' Главнината на друштвото е 5000 ДЕМ односно 
155.000,00 денари во предмети по проценка од овла-
стен проценител. 

Управител е Мустафа Касапоски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 757/9?. 

(14881) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
253/99, на регистарска влошка бр. 3-113, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Фонд за локални 
патишта и улици на Општина Струга - Струга п.о. ул. 
„Борче Хаџиески“ бб, Струга. 

Основач: Совет на Општина Струга. 
Дејности: планирано изградба, реконструкција, од-

ржување и заштита на локалните патишта и улици. 
Извршувано на годишната програма за изградба, ре-
конструкција, одржување и заштита на локалните па-
тишта и улици. Презема мерки за рационално кори-
стење на средствата потребни за развој на локалните 
патишта и улици. Ја предлагаат висината на надоме-
стоците на средствата утврдени со Закон и акти во 
Советот на општина Струга. Врши инвеститорски ра-
боти од областа на локалните патишта и улици. Се 
задолжува кај домашни и странски финансиски инсти-
туции. Врши отстапуваа на работи на соодветни 
претпријатија во врска со проектирање, изградба и ре-
конструкција на локалните патишта и улици. Органи-
зира изработка на студии и проекти од областа на ло-
калните патишта и улици и објектите на нив. Доверува ^ 
работи на одржување и заштита на локалните пати-
шта на јавно претпријатие за патишта и уредувано на 
меѓусебни права и обврски. 

Предлага норми за одржување и заштита на локал-
ните патишта. Предлага најпогодни коцесионсри. Утв-
рдуваат мислење и ставови за начелни прашања од 
областа на локалните патишта и улици. Одредува ме-
тодологија за утврдување на вредноста на локалните 
патишта и улици и амортизација на истите. Врши ин-
веститорон и технички надзор над изградбата, ре-
конструкцијата, одржуваното и заштитата на локал-
ните, патишта и врши технички преглед на извршените 
работи од инвестиционо одржување. Донесува општи 

акти на фондот. Донесува финансиски план на фон-
дот. Врши други работи утврдени со закон. 

Фондот за локални патишта во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застанување на фондот е Марин 
Хаџиевски, директор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 253/99. 
(14884) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3691/98, на регистарска влошка бр. 004880, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во Дру-
штво за трговија на големо и мало Љубе Ѓорѓиовски 
„ПРИБИЛЦИ ПРОМ“ увоз-извоз дооел ул. „Битол-
ска“ бб. Демир Хисар. 

Друштвото е основано со одлука за претворано на 
приватното претпријатие во дооел од 10.12.1998 год., 
а основач е Љубе Ѓорѓиовски со основачки влог од 
10.060 ДЕМ во денарска противвредност по приложен 
извештај на .овластен проценител. 

Дејности: 15.11, 15.13, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 
51.23, 51.24, 51.32, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44,. 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 
55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска стока. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња, додека за своите обврски одговара со целиот свој 
имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет с Љубе Ѓорѓиовски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3691/98. 
(14895) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3178/98, на регистарска влошка бр. 004003, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
Трговско друштво за транспорт и шпедиција „ИНТЕР-
СОНИК Т Р А Н С Верка Накоска доо увоз-извоз 
дооел ул. „Питу Гули“ бр. 34, Крушево. 

Содружник с Верка Накоска, која внесува основни 
средства во висина од 10.000 ДЕМ во противвредност 
согласно извештајот за проценка на овластен процени-
тели . 

Дејности: 52.11, 52.24/ 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.43, 52.46, 52.48, 52.26, 50.50, 50.10, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24 , 51.54, 
51.53, 51.70, 51.35, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 
74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, полни 
овластувања. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица за преземените обврски одговара со сите свои 
средства со кои располага. 

Верка Накоска, управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности ќе го застапува дру-
штвото во внатрешното и надворешното трговско ра-
ботење. . 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3178/98. 
(14896) 

Основниот суд во Битола, со решението Трс!г. бр. 
4128/98, на регистарска влошка бр. 005316, го запиша 
во трговскиот регистар претвора и. сто на Трговското 
друштво за 1рговија на големо и мало Ксмал-ШКОР 
ДООЕЛ, ул. „Миќо Гилиќ“ бр. 28, Охрид. 

Претворање на Прометното претпријатие на голе-
мо и мало „ШКОР“ Охрид п.о. во друштво. 

Содружник с Јахја Кемал. 
Дејности: 2971, 2972, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 

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, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.46, 51.63, 51.54, 51.55, 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, 52.4Ѕ, 52.72, 52.72/1, 52.72/ 
2, 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.04, 93.05 , 51.70, малограничен промет 
и застапување со стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка со полно овла-
стување и одговара со целиот свој имот. 

Управител е Јахја Кемал. 
Основна главнина на друштвото 1.097.817 денари 

по билансна состојба. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4128/98. 

(14901) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6988/98, на регистарска влошка бр. 
0200105297-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласуваното по ЗТД, Друштво за издавачка дејност, 
внатрешна и надворешна трговија „АУРА“, Никола 
Димушевски и др. д.о.о. Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 
40. 

Дејности: 22.14, 51.18, 51.24, 51.41, 51.43, 51.46, 
51.47, 51.53 , 51.55, 51.56, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42/1, 
52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 63.40, 71.34, 
72.30, 74.12, 74.30, 74.40, 74.84, 92.31/2, 92.31. 

Управител е Билјана Солдатовиќ - Димушевска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6988/ 

98. (14246) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3859/9Ѕ, на регистарска влошка бр. 005048, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговско 
друштво за градежништво, трговија и услуги Славчо 
Цветковски „ТАТИС“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „29 
Ноември“ бр. 76, Ресен. 

Основач: Славчо Цветковски од Ресен. 
Дејности: 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/50.30/2, 50.30/3, 51.19, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.54, 51.35, 51.41, 51,42, 51.43, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 72.30, 74.12, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2 , 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5 , 74.40, 74.85, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски сто-
ки, меѓународен транспорт на патници и стоки, реек-
спорт. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и сметка и за своите обв-
рски одговара со целиот ѓвој имот. 

Управител с Татјана Цветковска со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Основна главнина 312.918 денари по предмети по 
проценка од овластен проценител. 

Од .Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3859/98. 
(14899) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4111/98, на регистарска влошка бр. 005299, го запиша 
во трговскиот регистар продолжуваното на ТП Трго-
вец поединец за трговија на мало со мешовити стоки 
и прехранбени производи Васко Илија Бојковски 
„БВБ" ТП с. Јанковсц, Ресен. 

Претворање на Претпријатие за производство, 
трговија и услуги увоз-извоз „БВБ" п.о. с. Јанковец, 
Ресен, во Трговец поединец за трговија на мало со ме-
шовити стоки прехранбени производи Васко Илија 
Бојковски „БВБ" ТП с. Јанковец, Ресен. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27. 

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

Трговецот поединец за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. 

Овластен застапник со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности е Васко Бојков-
ски, управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4111/98. 
(14900) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3278/98, на регистарска влошка бр. 004078, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги ЈУЛДАНРЕ-КОМЕРЦ“ Видиќсска 
Рената увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Македонска“ бр. 5, 
Охрид. 

Основач: Видиќсска Рената од Охрид. 
Управител: Видиќсска Рената, со неограничени 

овластувања. 
Полна одговорност со целиот имот. 
Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/ 

2, 15.85, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.3Ѕ, 51.39, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 

51.57, 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, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 93.0Г, 93.04, 93.05. 

Основна главнина е 16.500 ДЕМ односно 
519.750,00. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3278/98. 
(14902) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4204/98, на регистарска влошка бр. 005392, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на п.п. во 
ДООЕЛ на Друштво за трговија и угостителство 
„КЉУКИ“ увоз-извоз ДООЕЛ, Љубчо, ул. „7-ми 
Ноември“ бр. 15, Охрид. 

Друштвото за трговија и угостителство „КЉУКИ“ 
увоз-извоз ДООЕЛ, Љубчо, с настанато со претвора-
ње на приватното претпријатие за трговија на големо 
и мало увоз-извоз „КЉУКИ“ Охрид со п.о. 

Единствен содружник с Ѓоргиевски Љубчо. 
Основна главнина: 321.300,00 денари или 10.200 

ДЕМ, а се состои од ствари. 
Дејности: 50.10, 51.57, 51.70, 51.21, 51.31, 51-.94, 

51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.35, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
52.26, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи: 

Основна главнина на друштвото с 10.200 дем во 
предмети по приложен извештај од овластен процени- ' 
тел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4204/98. 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
418Ѕ/98, на регистарска влошка бр. 005376, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на п.п. во . 
ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, производ-
ство и услуги на големо и мало „ВЕСПРОМ“ увоз-из^ 
воз с. Лескоец ДООЕЛ, Миле, ул. „Гоце Делчев“ бр. 
201, с. Лескоец. 

Трговското друштво за трговија, производство и ус-
луги на големо и мало „ВЕСПРОМ“4 с настанато со 
претворање на Приватното трговско претпријатие 
„ВЕСПРОМ“ Охрид, со п.о. с. Лескоец, Охрид. 

Единствен содружник: Мојсовски Миле. 
Основна главнина 10.200 ДЕМ или 316.200 денари, 

а се состои од ствари. 
Дејности: 26.70, 14.21, 26.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/ 

3, 01.12/1, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 52.22, 52.23, 52.26, 
63.21, 63.30, 63.40, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.34, 51.31, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.35, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи. 

. Овластен застапник е Моловски Миле, управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4188/98. 

(14905) , 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4187/9Ѕ, на регистарска влошка бр. 005375, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на п.п. во 
ДООЕЛ на Друштвото за трговија и угостителство 
„ФИЛИПИНА“ увоз-извоз ДООЕЛ, Сретко, ул. 
„Марко Цепенков“ бр. 17, Охрид. 

Друштво за трговија и .угостителство „ФИЛИПИ-
НА“ увоз-извоз Охрид, ДООЕЛ, Сретко, е настанато 
со претворање на Приватното претпријатие за прои-
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зводство, угостителство, туризам, трговија на големо 
и мало и увоз-извоз „ФИЛИПИНА“ Охрид, п.о. 

Единствен содружник: Павлоски Сретко. 
Основна главнина: 313.100 денари или 10.100 ДЕМ, 

а се состои од ствари. 
Дејности: 32.10, 45.21/1, 45.41, 52.11, 52.21, 52.22, 

52.23, 52.25, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.48, 52.47, 
52.26, 52.12, 51.10, 51.21, 51.23, 51.24, 50.30/.1, 51.31, 
51.34, 51.39, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.74, 52.43, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехран-
бени прбизводи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Од Основниот суд во Битрла, Трег. бр. 4187/98. 
(14907) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4205/9Ѕ, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето Трговец поединец за вршење на угостителска 
дејност Василоска Владо Менка „БОБИ“ ТП ул. „Же-
лезничка“ бр. 98, Охрид. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51,/55.52, 60.22. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4205/9Ѕ. 
(14909) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
200/99, на регистарска влошка бр. 006431, го запиша 
во трговскиот регистар претвораното на друштво со 
ограничена одговорност на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги Владимир Алексијо-
ски, „ВЛАДО“, ДООЕЛ, „Питу Гули“ 31, Охрид. 

Претворање на друштво со ограничена одговорност 
на Уаслужното прометно претпријатие „ВЛАДО“ 
Охрид, п.о. „Питу Гули“ бр. 31, Охрид. 

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги Владимир Алекси-
јоски, ВЛАДО, ДООЕЛ, ул. „Питу Гули“ бр. 31, 
Охрид. 

Управител на друштвото с Владимир Алексијоски 
од Охрид. 

Дејности: 51.16, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.32, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 
52.44/1, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски сто-
ки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, со полни овла-
стувања, а за своите обврски одговара со целиот свој 
имот. 

Основна главнина: 5.400 ДЕМ во предмети. 
Од,Основниот суд во Битола, Трег. бр. 290/99. 

(14910) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
716/99, на регистарска влошка бр. 006Ѕ63, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПО во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги Костески Трајче „КРОМЕКСИМ“ 
увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Богомилска“ бр. 47, Охрид. 

Приватното претпријатие за производство и промет 
„КРОМЕКСИМ“ Охрид, п.о. се претвора во трговско 

друштво и во иднина во правниот промет со трети ли-
ца ќе настапува под горната фирма. 

Основач с Костески Трајче од Охрид. 
Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 

17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18:43. 18.24, 19.30, 50.10. 
50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.30/2, 50.40/1, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 

' 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 51.61, 52.63, 
74.11, 74.12 , 74.13, 74.14, 74.15, 75.13, 75.14, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, посредување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, а за превземените обврски во теј промет 
одговара со сите свои средства со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во рамките на запи-
шаните дејности и во надворешно трговскиот промет 
с Костеска Менка, управител со неограничени овла-
стувања. 

Основна главнина на друштвото изнесува 
227.850,00 денари во предмети по проценка на овла-
стен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 716/98. 
(1491П 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3778/98, на регистарска влошка бр. 004967, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговско 
друштво за трговија, Боева Јованка, „БОЕВ КОМПА-
НИ“ ДООЕЛ, ул. „Петар Чаулев“ бр. 60, Охрид. 

Претворање на трговско претпријатие „БОЕВ 
КОМПАНИ“ Охрид, п.о. во друштво со ограничена 
одговорност со фирма: Трговско друштво за трговија 
Боева Јованка „БОЕВ КОМПАНИ“ Охрид ДООЕЛ. 

Содружник: Боева Јованка од Охрид. 
Дејности: 50.50, 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, 52.4444, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 19.10, 19.20, 19.30, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39-, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.70, 51.57, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки, изведување на инве-
стициони работи во странство и отстапување од инве-
стициони'работи на странски лица во РМ, угостител-
ски и туристички услуги, реекспорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување с Боева Јованка, 

управител со неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување во надворешно-

трговскиот промет е Боева Јованка, управител со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3778/98. 
(14912) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
345Ѕ/98, на регистарска влошка бр. 004254, го запиша 
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во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на „О-
ТЕКС-ТУРС“ Друштво со ограничена одговорност за 
туристичко посредување, ул. „Македонски просвети-
тели“ бб, Охрид. ' 

Усогласување на „ОТЕКС-ТУРС“ ДОО за тури-
стичко посредувало - Охрид, со ЗТД и зголемување 
на основната главнина на Друштвото со внесување на 
парични средства во износ 527,00 ден. 

Новата фирма гласи: „ОТЕКС-ТУРС“ Друштво со 
ограничена одговорност за туристичко посредување. 

Содружници: Холдинг компанија А.Д. „ОТЕКС“ 
Охрид, застапуваш од Претседателот на Управниот 
одбор Томе Миткоски и Елида Битрак од Охрид. 

Дејности: 6.3.30, 51.42, 51.45 , 52.12, 52.33 , 52.44, 
52,27, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74, 74.1, 74.40. 

Во прометот со трети лица друштвото има полни 
овластувања и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување с Елида Битрак, 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3458/9Ѕ. 
(14913) 

Основниот суд во Битола, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, трговија и услу-
ги „ТЕМБЕКО“ Ристе и Роберт ДОО увоз-извоз ул. 
„Булевар Туристички комплекс“ 3 стан 5, Охрид. 

Основачи - содружници се Ристе Тембслсски и Ро-
берт Тембелески од Охрид. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.1?.?., 01.13, 01.14/1. 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.81, 15.81/1, 15.81/ 
2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 189.24; 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23 / 21.25, 
25.21, 25.22 , 25.23, 25.24, 29.71, 29.72, 32.20, 32.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2 , 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43 , 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12/52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 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 , 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, превоз на стоки во меѓународниот патен 
сообраќај, превоз на патници во меѓународниот патен 
сообраќај, услуги во меѓународниот транспорт на сто-
ки и патници, агенциски услуги во транспортот, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југослави-
ја. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целиот свој имот. 

Тс.мбслески Роберт, управител без ограничување 
во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд во Битола. (14914) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
7ЅЗ/99, на регистарска влошка бр. 006928, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето во ДОО на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-

ги Марија Иваноска „КРИС-ПЕТ КОМПАНИ“ 
ДООЕЛ, ул. „Питу Гули“ бр. 91, Охрид. 

Основач с Марија Иваноска од Охрид. 
Дејности: 26.21, 26.12, 26.22, 26.23, 26.24, 26.30,' 

26.26, 26.40, 26.82/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.52, 17.60, 17.51, 17.72, 17.71, 17.40/1, 17.40/2. 17.53, 
17.54/1, -17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.24, 24.42, 
36.63, 74.12, 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, 52.44/3, 
52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21. 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.46, 50.30/1, 50.40/1, 
50.10, 51.57, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, .малограничен 
промет, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, угостителски и туристички услуги, 
агенциски услуги во транспортот. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, полни овласту-
вања. _ 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства, полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Марија Ивано-
ска, управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 
^ Основачот како основачки влог внесува 8.(ХХ) ДЕМ 
во денарска противвредност, според изјавата на овла-
стен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 783/99. 
(14915) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2Ѕ06/99, на регистарска влошка бр. 003620, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на 
Трговското друштво за трговија и услуги „МАЏАР 
ЗОРАН“ „АВТО СЕРВИС МАЏАР“ с. Косел, село ч 
Косел, општина Косел. 

Основач с .Маџар Зоран од Охрид, со изјава од 
03.12.199Ѕ година. 

Основната главница с 397.110,00 ден во предмети 
по извештај од овластен проценител. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.62, 74.12, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, малогра-
ничен промет и посредување и застапување во проме-. 
тот на стоки и услуги. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот. 

Маџар Зоран, управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2806/99. 

(14916) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 301/99, на регистерска влошка бр. 1-65222-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на се-
диште, основачи, основачки влог, директор и усогласу-
вање на дејности со НКД на Претпријатие за професи-
онална рехабилитација и вработување на инвалиди 
„ХУМАН“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Јајце“ бр. 75. 

Истапува основачот Му харем Амет, а пристапуваат 
Неџмедин Абази и Исмаил Абази. 

Се брише Малиќ Бучи, се запишува Неџмедии 
Абази. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 301/ 
99. (15283) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8426/98, на регистарска влошка бр. 
0200111177-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за надворешен 
и внатрешен промет на големо и мало „ФОРТУИА“ 
Ќенан и Ридван ДОО експорт-импорт с. Челопек, Ку-
маново. 

Претпријатието с претворено во Трговско друштво" 
согласно со Закон за трговски друштва и договор за 
основање на доо од 28.11.1998 год. Содружници на 
друштвото се Кенан Азири и Ридван Азири од с. Че-
лопек, Куманово. 

Дејности: 01.21,01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41/3, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.86, 17.51, 17.71, 17.72, 1Ѕ.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52,' 26.61, 26.62; 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 
45.31, .45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2 , 50.40/1, 50.40/2/ 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 511.5, 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, 5М2/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.5, 
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, 
52.4Ѕ, 52.50, ' 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.11,55.22,55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12 , 70.20, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи,надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапништво и.посредни-
штво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓунаро-
ден транспорт на патници и стоки, малограничен про-
мет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја светка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет е Кенан Азири, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8426/ 
98. (15139) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.Рег. 
зг.бр. 6/99 од 7.IV. 1999 година, го заниша следното. 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани ц фондации на Противпожарни^ сојуз на 
Македонија - Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
"Романија“ бб 

Дејноста на Противпожарниот сојуз на Македонија с 
преземање активности од организациониот нормати-
вен, оперативен, технички, образовен, воспитен и пре-
вентивен пропаганден карактер за заштита од пожари 
И спасување на луѓе п имот, загрозени од пожари и 
други непогоди 

Со денот на запишување во регистарот, Протпв-
пожарнпот сојуз на Македонија стекнува својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13177) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Л бр. 148/98 од 25.06.1998 година с заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Новинско Из-
давачко Штампарско Претпријатие „АРЕНА“ Скопје, 
ул. ^Никола Тесла“ бр. 8/3/2 и жиро сметка број 40120-
601-17816. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14713) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.590/99 од 04.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство, услуги'ЧГЦТ 
Интернационал“ д.о.о. од Скопје уЈ1."Васил Главинов“ 
бр.36 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-374093. 
За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, 

ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весних 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. (16754) 

Основниот суд Скопје 1-СкопЈе, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.393/99 од 24.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги 
во прометот "Александрија Промет“ увоз-извоз од 
Скопје, ул."Хо Ши Мин“ бр.102-а од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-116267. 

За ликвидатор се определува лицето Цветаноска 
Александра, ул."Хо Ши Мин“ бр.102. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, 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. (16902) 

Основниот суд Скопје 1-Скопјс, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.636/99 од 29.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги 
д.о.о. "Мултн-Форм“ увоз-извоз од Скопје ул."Бојами-
ја" бр.6/52 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-159849. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Ду-
шко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (1553к4) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.615/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "Прима Сорте-Комерц“ од Куманово 
с.Карпош од Куманово со жиро сметка 40900-601-
40505. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ресавска, 
ул."Алекса Дундиќ“ бр. 147-6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 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. (14376) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.486/98 од 25.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги на 
големо и мало "Хума-Пром“ извоз-увоз ц.о. од Кума-
ново ул."Франц Розман“ бр.104 од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-16642. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски, ул/Трета М.У.Б.“ бр.67-ц/9 и тел.417-041 и 31-724. 

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. (13640) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.388/99 од 29,03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и консалтинг 
"Елвас“ увоз-извоз ц.о. од Скопје ул."Букурешка" 
бр Л 0/23 од Скопјс, со жиро сметка 40120 -601-242896. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.256-250. 

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. (13821) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.326'99 од 13.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, посредување и 
услуги "Бисива“ л.о. од Куманово ул."Драган Огопаре-
внќ" бр.21 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
54320. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски, ул/7'рста М.У.Б/ 0р.6?-ц/9 и тел.417-041 и 31-724. 

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 3(1 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13645) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.306'99 од 25.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и транспорт "Лукман-Транс" 
ц.о. Куманово ул."Крсте Мисирков“ бр-22-а од Кума-
ново, со жиро сметка 40900-601-45148. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски, ул."Трета М.У.Б.“ бр.67-ц/9 и тел.417-041 и 31-724. 

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. ' (13643) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.387/99 од 01.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Бач-



Стр. 181Ѕ - Бр. 32 . СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 мај 1999 

Пром“ ц.о. експорт-импорт од Скопје ул."Бојмија" 
бр.6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-85728. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански“ бр.50/3-4 и тел.452-084. 

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 1 - Скопје. (13584) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.405'99 од 21.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "Аником“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје бул."Пар-
тизански одреди“ бр. 155/1-98 од Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-235980. 
За ликвидатор се определува лицето Илија Димитри-

јевски, ул."Димо Хаџидимов“ бр.41-а и тел.203-937. 
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 но рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суџ Скопје I - Скопје. (14055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 337/99 од 30. 03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и производство „АЛФА“ Д. О. О. 
од Скопје, ул. „Будимпештанска“ бр. 27-а, со жиро-
смстка 40120-601-315226. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 1 

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. (13741) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.362/99 од 29.03.1999 година е 

отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "Алди“ увоз-
извоз од Скопје ул."7 Јули“ бр.2 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-47179. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко. ул ."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.256-250. 

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. (13822) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.293/99 од 22.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за консалтинг "ФАМ" д.о.о. од Скопје 
ул."Варшавска“ бр. 18 Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15. 

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. I 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 334/99 од 30.03.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и трговија ,Ленин“ д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје,, бул. „Крсте Мисирков“ бб, 
со жиро-сметка 40100-601-269344. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 330/99 од 26.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „СОБОР 95" 
д.о.о. експорт - импорт Скопје, Булевар „АВНОЈ“ бр. 
60/1-7, со жиро сметка 40100-601-350558. 

- За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 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. (13763) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 608/99 од 15.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско услужно претпријатие „ГАБИ ПРОМи д.о.о. увоз-
извоз Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 68-1/2315 Скопје со 
жиро сметка 40100-601-99564. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 л и к в и д а ц и ј а , в о рОК од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје! - Скопје. (13764) 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со 
решеше на овој суд Л.бр. 335/99 од 30.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет на големо 
и мало и услуги „Б.Б.Е. КОМЕРЦ“ ц.о. од Скопје, ул. 
„Антон Попов44 бр. 776 со жиро сметка 40110-601-
336186. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска44 бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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. (13761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 273/98 од 16.2.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги „ЕУРОБАЈТ - КОМЕРЦ44 

д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Кочо Рацин44 бр. 15 со 
жиро сметка 40100-601-241815. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска44 бр. 2-2/15 и 
тел:'526-250. 

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 
Македонија44 до ликвидаторот со првава 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 рсопје I - Скопје. (13759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л .бр. 554/99 од 06.04.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија „Ор-
бита 2000" експорт-импорт од Скопје, ул. „Марко 
Орешковиќ“ бр. 4/6, со жиро-смстка 40100-601-90670. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска44 број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (13746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 364/99 од 31.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало експорт - импорт 
„БАЛИ44 д.о.о. Скопје од Скопје, ул. „Титоградска“ бр. 
1 со жиро сметка 40100-601-250020. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска44 бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
п р а в а т своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното 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 према претпр^атието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје!-Скопје. (13760) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 264/98 од 08. 02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало, извоз-увоз „ГА-
ВРИЛОВИЌ-КОМЕРЦ44 Д.О.О. од Скопје, ул. „Пуш-
кинова“ бр. 11/2-28, со жиро-сметка 40110-601-109047. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска44 број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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 
Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од дено? 
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. (13758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 265/98 од 15.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги, на големо и мало експорт-
импорт „САША-КОМЕРЦ“ Д.О.О. од Скопје, ул. 
„Лондонска44 бр. 12 од Скопје, со жиро-сметка 40120-
601-258200. 

За ликвидатор, се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска44 број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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 
Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два при-
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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. (13756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 272/98 од 16. 02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за услуги, производство, трговија на мало и 
големо „СТИЛ-ПРОМ“ Д. О. О. увоз-извоз од Скопје, 
ул. „Новопроектирана“ б.б., со жиро-сметка 40100-601-
318366. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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 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 од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13753) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 269/98 од 15. 02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно услужно претпријатие „ЈУБРА“ Д.О.О. ул. 
„АСНОМ“ бр. 58 вл. 2 лок. 4 од Скопје, со жиро-
сметка 40110-601-113291. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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 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. (13755) , 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л .бр. 352/99 од 17.03.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за консалтинг и маркетинг „Фил-Мак" - Ди-
митрие ДООЕЛ - Скопје, ул. „ Васил Главинов“ бр. 16/ 
14, со жиро-сметка 40100-601-3989%. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13751) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 267/98 од 15. 02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „ЕКС-ИН-
ДУСГРИЈАИМПОРТ“ од Скопје, ул. „Народен 
Фронт“ бр. 5/1, со жиро-сметка 40100-601-233208. 

За ликвидатор се определува Тодевски Душко, со 
стан - , ул. „Беровска“ број 2-2/15, тел: 526-250. 

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 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 од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 319/99 од 23. 03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ЕМОНА ТРЕ-
ИТ" Д О.О. експорт-импорт, Скопје, ул. „Ленинова“ 
бр. 29, со жиро-сметка 40100-601-84991. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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 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 од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 333/99 од 23.03.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и интелектуални услуги „Сиг-
ма" експорт-импорт од Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 
61, со жиро-сметка 40110-601-136835. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13748) 

^ Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л .бр. 299/99 од 23.03.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Претпријатие за производство, трговија, инженеринг и 
услуги „Мито“ увоз-извоз д.о.о. Скопје од Скопје, ул. 
ДТЦ „Мавровка“ Ламела „Ц" кат 1, локал 7, од Скопје, 
со жиро-сметка 40100-601-216591. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
\Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I -г Скопје. (13749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 397/99 од 17.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за шпедиција и трговија на големо и мало 
„СПИД-ШПЕД' Д. О. О. Скопје, ул. „Мито Хаџивасљ-
лев44 бр. 42/46, со жиро-сметка 40100-601-313492. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15, тел: 526 ' 
250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да гќ 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија1' 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 од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 593/99 од 13. 04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги „РОЈАЛ-
Б.А.“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Ефтим 
Спространов44 бр. 25, со жиро-сметка 40100-601-202505. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска44 број 2-2/15, тел: 526-
250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги4 

пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
в а в т е на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија44 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 од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. -(13739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 416/99 од 19.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет на големо 
и мало „ДИКИ“ Д. О. О. од Скопје, ул. „Иле Илиев-
ски“ бр. 28; со жиро-сметка 40100-601-246260. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска44 број 2-2/15, тел: 526-
250. 

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 
Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два при 
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолужуваат 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. (13743) 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 332/99 од 10.2.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за сообраќај, трговија и угостителство 
„АКИМ - ХАЈ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
„Челопек“ бр. 15 Скопје со жиро сметка 40100-601-
363580. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 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 од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава'. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје. (13733) 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со 
решение на.овој суд Л.бр. 274/98 од 03.2.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за проектирање, монтажа и одржување на хи-
дро и пнеуматски системи, сервисирано, трговија на 
големо и мало и надворешна трговија „ХИДРАУЛИКА 
И ПНЕУМАТ“, од Скопје, ул. „Д.Х. Димов“ бр. И, 
Скопје со жиро сметка 40900-601-8014. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 
Македонија44 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 претпр^атието 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. (13735) 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 271/99 од 02.2.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, угостителство и услуги „АК 
БАШ“ експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Беровска“ 
бр. 2-2/15 со жиро сметка 40100-601-329858. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 
Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два при-
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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. (13736) 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 556/99 од 20.4.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „НЕПТУН“ ц.о 
увоз-извоз Скопје, ул. „Коце Металец44 бр. 16/1-4 со 
жиро сметка 40110-601-237093. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска44 бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 
Македонија44 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 од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје. (13737) 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 398/99 од 05.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало „ИДО44 ц.о. извоз-
увоз Скопје од Скопје, ул. „Чс Гевара44 бр. 30 со жиро 
сметка 40100-601-264860. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска44 бр. 2-2/15 и 
тел: 526-250. 

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 
Македонија44 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 од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. , 

Од Основниот суд Скопје I Скопје. (13738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л .бр. 320/99 од 10.02.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на стоки на големо и мало, 
извоз-увоз и застапување „АЛКОПЛАСТ44 ц.о. од 
Скопје, ул. „Методи Митевски44 бр. 3-5/4, со жиро-
сметка 40100-601-123989. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со оган на ул. „Беровска44 број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
Македонија44 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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л .бр. 290/99 од 08.02.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги „БЕНА-САП“ д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-5/29, 
со жиро-сметка 40100-601-313931. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул. „Беровска“ број 2-2/15 
и тел.: 526-250. 

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 
Македонија44 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 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје Г- Скопје. (13731) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.412/99 од 01.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, туризам и услуги "Виптурс“ 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."163" бр.117 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601г 104056. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода Велиов-
ска, ул ."Маршал Тито“ бр.22-3/17 и тел .202-700. 

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. (12534) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.475/99 од 03.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Ин-
термаркет“ експорт-импорт од Скопје, бул."Јане Сан-
дански“ бр.96/4-23 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-173628. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијев-
ски, ул."Пандил Шишков“ бр.7/3 и тел.428-405. 

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. (12444) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.279/98 од 15.02.1999 година е 
отворена ликвидациона у постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало "Менс-КО" ц.о. од Скопје бул."ЈНА" 
бр.60 од Скопје со жиро сметка 40100-601-45538. 

\ 
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За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, 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 обја-
вувањето н^ огласот во "Службен весник на РМ“, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 4 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. (12210) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.351/99 од 26.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
"МГФ Експорт“ д.о.о. од Скопје ул ."Александар Ма-
кедонски“ бр.9 од Скопје со жиро сметка 40110-601-
313989. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски. 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 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 ј месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12216) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.281'98 од 10.02.1999 година е 
отворена ликвидациона поставка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
"Тони-КО" д.о.о. од Скопје с.Прешево од Скопје со 
жиро сметка 40110-601-285859. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, 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 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. (12208) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.477'99 од 29.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "М.Б.“ 
д.о.о. извоз-увоз од Скопје, ул."Вера Јоциќ“ бр.19'2-5 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-153621. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски. 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 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. (Г2Г14) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.433/99 од 06.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и инжиње-
ринг "Хемнк-Колор“ експорт-импорт д.о.о. од Скопје 
ул."Леринска" бр.68-б од Скопје со жиро сметка 
40110-1501-245492. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, 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 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. (12218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 193/98 од 10.02.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за книговодствени услуги и трговија 
"МЕГАМАК“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."16 
-Македонска бригада“ бр. 10 од Скопје, со жиро сметка 
40110-601-165442. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кип-
ровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3-36 ц тел. 435-
021. 

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. (8636) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.251/98 од 29.Д2.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на мало и големо "АРТИ 
ДЕНТ д.о.о. извоз-увоз од Скопје, ул."ЈНА" бр.54/2-
20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-67287. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќип-
ровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3-36 и тел. 435-. 
021. 

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. 
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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.' (8637) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува-дека со ре-
шение на овој суд Л.бр Л 74/98 од 04.12.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и надворешна трго-
вија "КЕРМЕС СТРЕИД“ ц.о. од Скопје, ул."Народни 
Херои“ бр.23/1-14, од Скопје со жиро сметка 40100-
601-124645. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кип-
ровски од Скопје, ул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел. 435-
021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен верник 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. (8639) 

М А Л И ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за производство и трговија на големо и мало "Телеком 
инженеринг“ ц.о. Скопје. (17001) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за производство и трговија на големо и мало "АЛКО'' 
ц.о. увоз-извоз Скопје. (17005) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

ч.ч трговија и услуги 'Тимус“ д.о.о. експорт-импорт 
Скопје. , ' (17009) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за трговија на големо и мало "Пакум" извоз-увоз п.о. 
Скопје, (17013) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

на големо и мало со бои и лакови увоз-извоз "Астуро 
комерц ДМ" д.о.о. Скопје. (17019) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.911485 на име Глигоровски Димитар, ул.П. 

Караѓозов бр.7/10, Штип. ^ (16320) 
Пасош бр.0950407 на име Ќемал Бислимовски, 

с.Нижополе, Битола. 
Пасош бр. 1186424/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Киријас Корина, ул.В.Влаховиќ бр.31/1-8, Скопје. 
Пасош бр.957495/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Сељами Ерфан. ул.Дижонска бр.7/24, Скопје. (16627) 
Пасош бр.0476305/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Андреев Зоран, бул.Ј.Сандански бр.43/4-6, Скопје. 
Пасош бр.1084189/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Самандуров Јане, ул.Љ.Божиновски - Пиш бр.78/5, 
Тетово. (16663) 
Пасош бр.'126482/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Јордан Илиевски, бул.АВНОЈ бр.90/1-4, Скопје.(16679 
Пасош бр.161372/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Раиф Ибраим, с.Љуботен, Скопје. (16680) 
Пасош бр.825309/96-издаден од УВР - Тетово на име 

Божиновски Мирче, с.Лешок, Тетово. . (16682) 
Пасош бр.1013752 издадењод УВР - Куманово' на име 

Јакупи Џеват, ул.Трст бр.55, Куманово. (16685) 
Пасош бр.115110/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Алит Шенол, 3-та Мак.бригада бр.21/2-3, Скопје. 
Пасош бр. 1095478/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Неџбедин Сејдиу, ул. 106 бр.40 с.Сарај, Скопје. (16775) 
Пасош бр.0823376 издаден од УВР - Тетово на име 

Исени Зекирија, ул. 178 бр.38 с.М.Речица, Тетово. 
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Пасош бр. 1023411 издаден од УВР - Куманово на име 
- Давидивиќ Стојан, ул.105 бр.12 н.Карпош, Куманово. 

Пасош бр.633561 издаден од УВР - Куманово на име 
Давидовиќ Љубица, ул.105 бр.12 н.Карпош, Куманово. 
Пасош бр.556049 '95 издаден од УВР - Скопје на име 

Алија Бафтијар, ул.АСНОМ бр.40/1-63, Скопје. 
Пасош бр.346969 94 издаден од УВР - Куманово на 

име Абази Абит, с.Черкези, Куманово 
Пасош бр.907238 издаден од УВР - Куманово на име 

Адеми Мирвет, с.Черкезп, Куманово. (16946) 
Пасош бр.948288 на име Стоилов Коло, с.Ангелци 

бр. 148, Струмица. (17116) 
Пасош бр.535()85/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Авди Мемиши, ул.Серава бр.ЗЗ, Скопје. (17131) 
Пасош бр.825171/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Беадини Шеап, ул.184 брбб, Тетово. (17135) 
Пасош бр.351400/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Алија Дестан, с. Д. Коли чани, Скопје. (17138) 
Пасош 876926/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Зафировиќ Небојша, ул.Ѓ Петров бр.78-а, Скопје. 
Пасош бр.0276736 издаден од УВР - Винца на име 

. Цонев Гоце, с.Градец, Виница. (17142) 
Пасош бр.834084/96 издаден од .УВР - Скопје на име 

Фејзула Вејадин, с\Ајзачиново, Скопје. (17144) 
Пасош бр. 1053,063/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Ели Ановска, ул.С.Зорабр.80'1-8, Скопје. (17145) 
Пасош бр.892893/96 издаден од УВР - Куманово на 

име Вјолца Јашари, с.Оризаре, Куманово. (17146) 
Пасош бр.624179/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Златко Пендавски, ул.П.Шатев бр.19/2-7, Скопје. 
Пасош бр.04264"6 издаден од УВР - Гостивар на име 

Даути Севди, с,Беловиште, 1 остивар. (17164; 
Пасош бр.1082045/98 издаден од УВР - Велес на име 

Делчев Васко, ул.М.Козар бр.13, Велес. (17165) 
Чекови од тековна сметка бр.51089-07 чек бр.2905334 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Зафировски Милисав, Скопје. (17045) 
Чекови од тековна сметка бр. 124670-31 чек од бр. 

4337717 до 4337723 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје 1Га име Аспровска Сузана; Скопје. (16614) 
Чекови од тековна сметка бр.69112/12 чек од бр. 

3200292 до 3200298 и од бр.3200302 до 3200305 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Шерјановски Никола, Скопје. (16638) 
Чекови од тековна сметка бр.53209-48 чек од бр. 

550321 до 550328 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Нурхан Ќато, Скопје. (16959) 
..Чекови од тековна сметка бр. 12482183 чек бр.545288 
и 5452289 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ристовска Цвета, Скопје. (17024) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Јусуфи 

Адем, с.Батинци, Скопје. (16783) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Сали 

Екрем, Скопје. (16809) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Дејан 

Попоски, Скопје. (16913) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Каролина 

Чашкарова, Скопје. (16916) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Коки 

Јордановски, Скопје. (17029) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Весна 

Стојанова, Скопје. (17132) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Османи 

Форинда, Скопје. (17137) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Мнрчески 

Пецо, Скопје. (17143) 
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Чековна картичка бр.109704-14 чек од бр.3901571 до 
3901580 и 3866876 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Костова Спасовска Весна, Скопје. 
Чековна картичка бр.2080858/76 издаден од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Стојаноски Ѓорѓија, 
Скопје. (17150) 

' Свидетелство за 2 год. издаден од гим."Пикола 
Карев“ Скопје на име Јовановска Сања, Скопјс.( 17052) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Гоце Делчев“ 

н.Илинден - Скопје ,на име Ѓуровска Анета, 
н.Илинден, Скопје. - (17128) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Братство 

Единство“ с.Коњаре - Скопје на име Етем Неџиповски 
с. С.Коњаре, Скопје. (17129) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Драга Стоја-

новска“ с.П.Река - Скопје на име Ајдаровски Нејази, 
Скопје. . (17139) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Драга Стоја-

новска“ с.П.Река - Скопје на име Ајдаровска Фериде, 
Скопје. (17140) 

Свидетелство за 2 год. издаден од гим."Никола 
Карев“ Скопје на име Силјановска Анета, Скопје. 
Ученичка книшка издадена од ДСУ "Арсение Јовков“ 

Скопје на име Амети Емина, Скопје. (16989) 
Диплома издадена од ТУЦ "Цветан Димов“ Скопје на 

име Петрушева Наташа, Скопје. ' (16683) 
Избирачка легитимација бр. 12598459-01-01 издадена 

од Скопје на име Тодоровска Румена, Скопје. (16690) 
Избирачка легитимација бр. 12600950-01-01 издадена 

од Скопје на име Тодоровска Владанка, Скопје. 
Чекови од тоно ли а сметка од 02495460 до 024954-73 на 

име Пасковски Стојчо, Куманово. (15954) 
Девизна штедна книшка на име Алушоски Вехби, 

ул."Љ. Богеска“ бр. 35-а, Кичево. (10221) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на Решението Ст.бр. 145/96 од 18.05.1999 . 

година за согласност за отпочнување на постапката за 
трансформација во Основниот суд во Гевгелија, Стечај 
ниот совет во согласност со Одлуката на Управниот 
одбор на ЖАС „Трансбалкан“ ДОО Гевгелија за_ транс-
формација на Железничко транспортно^ претпријатие 
- ДОО за железнички-авто сообраќај „Трансбалкак“-
Гевгелија, ц.о. по моделот претворано на побарува-
њата на доверителите во траен влог во комбинација со 
моделот продажба на идеален дел во АД' „Трансбал-
кан"-Гевгелија, а врз основа на мислењето на Агенци-
јата за приватизација бр. 08-160/2 од 11.05.1999 година и 
член 83 од Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, Железничкото тран-
спортно претпријатие ДОО за железнички-авто соо-
браќај „Трансбалкан“ - Гевгелија ц.о. 

О Б Ј А В У В А 

Дека Управниот одбор на Железничкото транспортно 
претпријатие ДОО за железнички-авто сообраќај 
„Трансбалкан“ - Гевгелија ц.о. на 15.01.1999 година 
донесе Одлука за трансформација на Железничкото 
транспортно претпријатие ДОО за железничкн-авто со- . 
обраќај „Трднсбалкан“ - Гевгелија ц.о. во АД „Транс-
балкан“ -г Гевгелија по моделот претворање на побару-
ваната на доверителите во траен влог и продажба на 
идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски лица ќе можат да се запознаат 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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преку непосреден увид во деловните простории на прет-
пријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“, бб , 
Гевгелија во време од 7 до 14 часот. 

, Управен одбор 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 

набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија“ - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-60/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ИЗОЛАТОРИ СПОРЕД 

ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Ооишти одредби -
1.1. Набавувач на Отворениот повик с ЈП „Електросто-
панство на Македонија4' со седиште во Скопје ул. „11 
Октомври44 бр. 9, за потребите на елсктродистрибуци-
ите во Македонија. 

1.2. Предмет на набавката се изолатори според специ-
фикациите кои ќе можат да се подигнат на погоре спо-
менатата адреса во соба бр. 3 на деветти кат. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
ПОВИК:, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 

2. Содржина на понудата 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на изолаторите. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секојапозиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки-ако набавката е од странство, на паритет (на-
гласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќано и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
изолаторите. 
2.6. Карактеристиките на изолаторите што понудува-
чот ги нуди во понудата треба да се во согласност со 
стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стан-
дарди кои се прифатени во Р. Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 

3. Доставување на задолжителна документација 

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 3 од Законот за јавни набавки. 

Докумеитот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референца листа на 
производителот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

4.1. Цена на чинено 50 
4.2. Рок на испорака 30 
4.3. Начин на плаќање 20 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува- -
чите, при што наведените поенк\ се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. Рок и начин на доставување на понудите 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворање на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди може да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија“ (Комисија за јавни набавки),, ул. „11 Октомври“ 
бр. 9, 91000 Скопје или на лице место. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на 10.06.1999 
г. во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на 
административната зграда на ЈП ЕСМ, ул. „11 Октом-
ври“ бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како И оние кои не се изработени според барањата на 
овој Отворен повик, нема. да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија44 - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-62/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ОДВОДНИЦИ НА ПРЕ-

НАПОН 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Електросто-
панство на Македонија44 со седиште во Скопје ул. „11 
Октомври“ бр. 9, за потребите на електродистрибуци-
ите во Македонија. 

1.2. Предмет на набавката се одводници на пренапон и 
тоа следните типови: ' 
1.2.1. Одводите на пренапон 12/10 Ка 840 парчиња 
1.2.2. Одводите на пренапон 24/10,Ка 152 парчиња 
1.2.3. Одводите на пренапон 38/10 Ка 73 парчиња 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
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1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седшитето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржани називот на произво-
дителот на од Болниците. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупатна цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство, на паритет 
(нагласено во понудата ) ДЦП магацин во ДЕМ, со 
посебно искажан данок на вкупната вредност на сто-
ката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќано и 
тоа само еден начин на плаќано. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
одводниците. 
2.6. Карактеристиките на одводниците што понудува-
чот ги нуди во понудата треба да се во согласност со 
стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стан-
дарди кои се прифатени во Р. Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 

3. Доставување на задолжителна документација 
3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават докумеит за бонитет, кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. 

Докумеитот 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 став 1 од член 24 од Законот за јавни цабавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. Критериуми за извор на најповолен понудувач 
4.1. Цена на чинење 50 
4.2. Рок на испорака 30 
4.3. Начин на плаќање 20 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. Рок и начин на доставување на понудите 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворање на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди може да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија“ (Комисија за јавни набавки), ул. „11 Октомври“ 
бр. 9, 91000 Скопје, или на лице место. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
14.06.1999 г. во 11 часот, во салата за состаноци во 

подрумот на административната зграда на ЈП ЕСМ ул. 
„11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој Отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија“ - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА НОСАЧИ НА ИЗОЛА-
ТОРИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКА-

ЦИЈА 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач на Отворениот повик е ЈП „Електросто-
панство на Македонија“ со седиште во Скопје ул. „11 
Октомври“ бр. 9, за потребите на електродистрибуци-
ите во Македонија 

1.2. Предмет на набавката се носачи на изолатори спо-
ред спецификациите кои ќе можат да се подигнат на 
погоре споменатата адреса во соба бр. 3 на деветти кат. 
Носачите мора да бидат задолжително топло поцинку-
вани и за секој тип на носач, понудувачите мора да 
достават сертификат за квалитет од овластена институ-
ција. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик, согласно законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 

2. Содржина на понудата 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на носачите. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки-ако набавката е од странство, на паритет (на-
гласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќано и 
тоа само еден начин на плаќано. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
носачите. 
2.6. Карактеристиките на носачите што понудувачот ги 
нуди во понудата треба да се во согласност со стандар-
дите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Р. Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 
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3. Доставување на задолжителна документација 

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 3 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналов. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на 
производителот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

4.1. Цена на чинење 50 
4.2. Рок на испорака ' 30 
4.3. Начин на плаќање . . . 20 
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите-, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. Рок и начин на доставување, на понудите 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни нававки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата с најдоцна до денот 
и часот на отворање на понудите. 
5.4. Понудувачите своите понуди може да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија“ (Комисија за јавни набавки), ул. „11 Октомври“ 
бр, 9, 91000 Скопје или на лице место. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.06.1999 г. во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на административната зграда на ЈП ЕСМ, ул. 
„11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој Отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП „Македонски Шуми“ - Скопје обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАРКИЦИ ЗА НУМЕРИ-

РАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДРВНА МАСА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 
Шуми“, бул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15а, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на маркици за нумерирана на техничка дрвна 
маса од реден број ООО 001 до реден број 500.000. Марки-
ците да бидат во бела боја со црни бројки. 
1.3. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согласност со Зако-
нот за јавни набавки. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена на 
маркицата како и вкупна цена за целата количина на 
маркиците (со сите давачки во согласност со член 54 
став 3 о^ Законот за јавни набавки, ако набавката на 
маркиците е од странство). 
2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот 
на маркиците. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќана. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-
личина на маркиците. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е пове-
дена постапка за стечај, ликвидација т.е. дека не му е 
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
3.5. Список на главни извршени работи, предмет на 
набавката во последните три годиш! со износите, дату-
мите и примачите. 
3.6. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4Д. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
' - најниска цена, 

- квалитет на маркиците, 
- начинот на плаќање, 

. - најкратко време за извршување на набавката. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки. 
5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставувана на понудите е најдоцна 15 дена 
од објавувањето на повикот во средствата за јавно ин-
формирана. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Јавно претпријатие „Македонски 
Шуми“ ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15а, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат потреб-
ната документација, нема да се разгледуваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 17.06.1999 
година во 15 часот, во просториите на Ј.П. „Македон-
ски Шуми“, на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15а - Скопје, 
во присуство на овластените претставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на теле-
фон 091/115-060. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП „Македонски Шуми“ - Скопје обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ГУМИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП ,.Македонски 
Шуми“ ул. „Сава Ковачевиќ“ 15а, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката с прибирање на понуди за 
набавка на камионски гуми, гуми за теренски возила и 
трактори и гуми за патнички возила по спецификација 
која може да се добие во просториите на јавното прет-
пријатие секој работен ден од 8 до 16 часот. 
1.3. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согласност со Зако-
нот за јавни набавки. 
1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена како и 
вкупна цена за целата количина на набавната франко 
подружница (со сите давачки во согласност со член 54 
став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката с од 
странство). 
2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треб да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-
личина на набавката. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи-
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е пове-
дена постапка за стечај, ликвидација т.е. дека не му е 
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
3.5. Список на главни извршени работи, предмет на 
набавката во последните три години со износите, дату-
мите и примачите. 
3.6. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- најниска цена, 
- квалитет, 
- начинот на плаќање, 
- најкратко време за извршување на набавката. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки. 
5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставувано на понудите е најдоцна 15 дена 
од објавувањето на повикот во средствата за јавно ин-
формирано. 
5.4„ Понудувачите свои го понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Јавно претпријатие „Македонски 
Шуми“, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15а, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат потреб-
ната документација, нема да се разгледуваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 17.06.1999 
година во 13 часот, во просториите на ЈП „Македонски 
Шуми“, на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 а - Скопје, во 
присуство на овластените претставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на теле-
фон 091/115-060. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП „Македонски Шуми“ - Скопје, 

објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ПИЛАНИТЕ НА ЈП „МАКЕДОН-

СКИ ШУМИ“ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 
Шуми“ ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15.т, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за пилани по специфика-
ција која може да се добие во просториите на јавното 
претпријатие секој работен ден од 8 до 16 часот. 
1.3. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согласност со Зако-
нот за јавни набавки. 
1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Побудата треба да ги содржи единечна цена како и 
вкупна цена за целата количина на набавката франко 
подружница ( .. сите давачки во согласност со член 54 
став 3 од законот за јавни набавки, ако набавката е од 
странство). 
2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќано. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-
личина на набавката. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е пове-
дена постапка за стечај, ликвидација т.е. дека не му е 
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
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3.5. Список на главни извршени работи, предмет на 
набавката во последните три години со износите, дату-
мите и примачите. 
3.6. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- најниска цена, 
- квалитет, 
- начинот на плаќање, 
- најкратко време за извршување на набавката. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават1 

во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки. 
5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставувана на понудите с најдоцна 15 дена 
од објавувањето на повикот во средствата за јавно ин-
формирана. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Јавно претпријатие „Македонски 
Шуми“, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15а, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат потреб-
ната документација, нема да се разгледуваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 17.06.1999 
година во 14 часот, во просториите на ЈП „Македонски 
Шуми“, на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15 а - Скопје, во 
присуство на овластените претставници. 
Дополнителни појаснувана може да се добијат на теле-
фон 091/115-060. 

' Комисија за јавни набавки 

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 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/103 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ПО ВТОР ПАТ 

1. Нарачател на отворениот повик с Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје. 
2. Предмет на набавката 
2.1. Путер 1-ва класа во оригинално индивидуално паку-
вање АЛ-фолија од 20 гр 18.000 кгр. 

Бараните количини се ориентациони годишни по-
треби. 

Испораката на бараниот производ е месечна до сите 
гарнизони на АРМ. 

Бараниот производ мора во потполност да ги испол-
нува квалитативните особини предвидени во Правилни-
кот во зависност од видот на производот („Службен 
лист на МКД", бр. 51/82 и др.). 
3. Содржина на понудата 

- цена без пресметана царина и данок на промет, 
- начин и услови на плаќана, 
- квалитет. 

4. Придружна документација 

Со понудата, понудувачот е должен, да ја достави 
следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не с изречена мерка на безбсдност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошка можности за производство-
испорака на бараните производи. 
5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

- Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата за јавни на-
бавки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното ;отворанл. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
каква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на 
Отворениот повик. Во затворениотт коверт треба да 
има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи докумеитацијата и содржи 
ознака „документација“ и точната адреса на понудува-
чот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот и времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач 
- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќана, , 
- техничко-технолошки можности за производство-

испорака. 
Јавното отворање на понудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши на ден 14.06.1999 година со поче-
ток во 09.00 часот во просториите на Министерството 
за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

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 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-2408/112 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКАВЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за одбрана 
ул. „Орце Николов“ бб Скопје. 
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2. Предмет на јавната набавка е прибирано на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите како можни носители за набавка на: 
- леб, бурек, склери, крофни, свежо млеко, јогурт и 
павлака за потребите на Гарнизонот Скопје. 
3. Повикот с јавен, отворен и анонимен, право на уче-
ство имаат сите правни и физички лица кон вршат сто-
панска дејност. 
4. .Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-
ват документација за: 

- тсхничко-тсхнолошки бонитет, 
- скономско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршувано на набав-

ката, 
- неман,е на правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, из-
дадена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид за 
разгледување. 

Документацијата за ограничениот повик да се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај'' и бројот на ограничениот повик. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Документацијата да се достави на адреса: Министер-
ство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива во 
Министерството за одбрана. . 

Крајниот рок за доставување на документацијата е 
11.06.1999 година. 

Документацијата која не е доставена во утврдениот 
рок во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. ' ' 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јавни 
4 набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-

јата за јавни набавки на опрема, услуги, материјални 
права и добра на Министерството за образование обја-
вува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 1/99-н 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ОДДЕЛЕНСКИ ДНЕВНИЦИ, ГЛАВНИ (МАТИ-
ЧНИ) КНИГИ, ДНЕВНИК ЗА СЛОБОДНИ АКТИВ-
НОСТИ, ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНА 
ГРУПА (ЗАБАВИШТЕ) ВО ОСНОВНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ И ДНЕВНИЦИ НА ПАРАЛЕЛКИ, 
ГЛАВНИ КНИГИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ГЛАВНИ 
КНИГИ НА КАНДИДАТИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ 
ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ЗА УЧЕБНАТА 1999/2000 ГОДИНА 

1. Општи услови 
1.1. Набавувач: Министерство за образование, ул. 

„Димитрие Чуновски“ бр. 9, Скопје, Р. Македо-
нија. 

1.2. Предмет на набавката: 
а) За основно образование - Одделенски дневници 

за паралелките во основното образование, 
Главни (матични) книги. Дневник за слободни 
активности, Дневник за работа на воспитна 
група (забавиште); 

б) За средно образование - Дневник за работа на 
паралелка. Главна книга за учениците, Главни 
книги на кандидати кои положиле завршен 
испит. 

1.3. Вид и количина: 

1.3.1. За потребите на дејноста основно образование за учебната 1999/2000 година: 

Ред. 
бр. ОПИС 

на 
македонски 

јазик 

на 
албански 

јазик г 

на 
турски 
јазик 

ВКУПНО 

1 2 3 4 5 6 

1. Одделенски дневник 7,770 3,076 272 11,118 

2. Дневник за работа со воспитна 
група (забавиште) 597 205 13 815 

3. Главна матична книга 382 199 14 595 

4. Дневник за слободни активности 566 / / 566 

1.3.2. За потребите на дејноста средно образование за учебната 1999/2000 година 

Ред. 
бр. ОПИС 

на 
македонски 

јазик 

на 
албански 

јазик 

на 
турски 
јазик 

ВКУПНО 

1 2 3 4 5 6 

1. Дневник за работа на пара-
лелка 

2530 455 . 16 3001 

2. Главна книга за учениците 2459 443 16 2918 

3. Главна книга за кандидати кои 
положиле завршен испит 179 25 . 2 206 

) 
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1.4. Квалитет: 
1.4.1. Одделенските дневници, Главните (ма-

тични) книги. Дневниците за слободни ак-
тивности, Дневниците за работа на воспит-
ните групи (забавишта) да бидат изработени 
согласно Правилникот за педагошка евиден-
ција и документација и за начинот на нивно 
водење и издавање во организациите за 
згрижување и воспитание во основните учи-
лишта („Сл. весник на СРМ“ - бр. 30/84). 

Дневниците за работа на паралелките, Глав-
ните книги за учениците и Главните книги 
на кандидатите кои положиле завршен 
испит треба да бидат изработени согласно 
Правилникот за педагошка евиденција и до-
кументација во организациите за средно 
образование и воспитание. (Сл. весник на 
СРМ“ бр. 22/82, 11/84, 16/85, 29/86, 7/88, 18/ 
89, 29/89,12/90, 29/90,11/91, 40/91,15/92 и 18/ 
93). 

1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе во со-
гласност со Законот за јавни набавки. 

1.6. Набавката може да се подели на повеќе добаву-
вачи зависно од потребите на Министерството за 
образование. 

1.7. .Критериуми за избор на најповолен понудуван се: 
- цена - 80 бода 
- начин на плаќање - 20 бода 

1.8. Краен рок за испорака на нарачката е 15.08.1999 
година. 

1.9. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворање на понудата. 

1.10.Рок за доставување на понудите е. 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавување на повикот во јавно 
гласило. 

ИЛО. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.11. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште, односно место на живеење е 
Република Македонија и кои се регистрирани за 
овој вид дејност. 

1.11. Тендерска документација 
- Прегледи за дистрибуција на нарачката по По-
драчни претставници на Министерството за обра-
зование; 
- Опис на техничките карактеристики и стан-
дарди; 
- Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за образование на ул. „Пролет“ 
бр. 1, Скопје, соба бр. 3, со готовински надоме-
сток во износ од 500,00 денари. 

2. Содржина на понудата 

2.1. Во понудите треба да бидат разработени следните 
елементи: 
- Поединечна цена за секој вид образец со пресметан 
данок на промет, изразена во денари во која треба да 
бидат содржани сите трошоци до крајниот корисник -

до седиштата на подрачните претставници на Мини-
стерството за образование наведени во тендерската до-
кумеитација, 
- Вкупна вредност на понудата, 
- Рок на испорака, односно извршување на набавката, 
- Начин и услови на плаќање, 
- Гаранција за квалитет и стандард. 

3. Доставување на понудите 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите треба да се доставуваат до архивата на 
нарачателот Министерство за образование, најдоцна до 
истекот на петнаесетиот ден од денот на објавувањето 
или по пошта на адреса: Министерство за образование 
ул. „Димитрие Чуновски“ бр. 9 Скопје, со обврска да се 
обезбедат докази за датумот на пратката. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, согласно 
член 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- извод од регистрација, 
- документ за бонитет (оригинал или заверена фото-

копија од нотар), 
- изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка (заверена од надлежен орган). 
Понудувачот е должен со понудата да приложи 

референц-листа за досега извршени работи од ваков 
вид. 

3.3. Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи два затворени запечатени коверти.' Ед-
ниот, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи 
ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи 
докумеитацијата и ја носи ознаката „докумеитација“. 

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

3.5. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите (кои задолжи-
телно треба да поседуваат писмено овластување Од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање - член 
29 од Законот за јавни набавки) ќе биде извршено во 
10,00 часот на ден 14.06.1999 година во просториите на 
УСО „Раде Јовчевски Корчапш“, Скопје. 

4. Завршни одредби 

4.1. Понудите кои не се предадеш! во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 120-295, 106-517. 

Комисија за јавни набавки на опрема, 
стоки, вршење на услуги и материјални 

права 
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