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.

Петок, 5 мај 2000
Скопје
Број 34

1910.
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија"
број 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 26 април 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ И З Б О Р НА СУДИИ НА
ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на двај.ца судии на Врховниот суд
на Република Македонија.
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува
општите услови предвидени со Законот за засновање
на работен однос до орган на државната управа, кој е
дипломиран правник со положен правосуден испит,
кој ужива углед за вршење на судиската функција, кој
е истакнат правен стручњак и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи над 12
години), пријавата со потребните документи да ја поднесе до Републичкиот'судски совет во рок од 15 дена
од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен
весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-1833/1
26 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Соранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1911.
Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република
Македонија" број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96). Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 26
април 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ
ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ
1. За заменици на јавниот обвинител на Основното
јавно обвинителство во Скопје се именуваат:
Звонко Ристески, стручен соработник но Јавното
обвинителство на Република Македонија,
Марко Зврлевски, адвокат од Скопје и
Искра Лазарова, стручен соработник на Вишото
јавно обвинителство во Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со ленот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"'
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-1831/1
26 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1912.

Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република
Македонија" број 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 26
април 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ З А М Е Н И К НА ЈАВНИОТ
ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БЕРОВО

1. За заменик на јавниот обвинител на Основното
јавно обвинителство во Берово се именува:
Златко Биковски, адвокат од Берово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-1832/1
26 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1913.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 25/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.04.2000 година, донесе
О ДЛ У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ
ПРЕМИНИ НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, И З В О З
И Т Р А Н З И Т НА РАСТЕНИЈАТА, РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА
Член 1
За вршење на здравствена контрола на растенијата и растителните производи и контрола на средствата за заштита на растенијата при увоз и извоз во прометот преку државната граница се определуваат постојаните гранични премини:
Железничка станица Табановце. Аеродром Петровец - Скопје, Пошта Скопје, "Блаце" - Скопје, "Табановце" - Куманово" - "Деве Баир" - Крива Паланка,
"Делчево" - Делчево, "Ново Село" - Струмица, "Богородица" - Гевгелија, "Стар Дојран" - Дојран, "Меџитлија" - Битола, "Кафасан" - Струга, Аеродром Охрид
и "Блато" - Дебар.
Член 2
За вршење контрола на растенијата, растителните
производи и средствата за заштита на растенијата на
транзитни пратки преку територијата на-Република
Македонија се определуваат да бидат постојаните гранични премини: "Богородица" - Гевгелија, "Ново Село" - Струмица, "Табановце" - Куманово, "Ќафасан" Струга, "Железничка станица Табановце" - Куманово.
"Деве Баир" - Крива Паланка, "Меџитлија" - Битола,
"Делчево" - Делчево и "Блаце" - Скопје.

Стр. 1956-Бр. 34

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за определување на гранични премини на кои ќе се врши увоз, извоз и транзит на растенијата, растителните производи и средствата за заштита на растенијата ("Сл.весник на РМ"
бр. 49/98,1/99 и 52/99).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1878/1
25 април 2000 година
Скопје

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

1914.
Врз основа на член 103 од Законот за основното
образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/
96), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 25 април 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "БЕСА" С. ВЕШАЛЕ
ТЕТОВО
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште "Беса" с. Вешале - Тетово, што
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана
на 21 март 2000 година.
.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-5974/1
25 април 2000 година
Скопје

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

1915.
Врз основа на член 197, став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАСПОРЕД НА
РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
' Со оваа одлука се определува распоредот на работаото време вд Министерството за труд и социјална
политика.
Член 2
Новиот распоред на работното време се определува од 730 до 15,30 часот, а ќе почне да се применува од
5 мај 2000 година.
Член 3
За Републичкиот инспекторат за труд р установите за детска заштита и за одмор и рекреација на деца,
министерот за труд и социјална политика може да
определи поинаков распоред на работното време од
распоредот утврден со член 2 од оваа одлука.
^
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1986/2
25 април 2000 година
Скопје

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

5 мај 2000

1916.
Врз основа на член 103 од Законот за основното
образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ДИМКАТА
АНГЕЛОВ - ГАБЕРОТ" - КАВАДАРЦИ
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште "Димката Ангелов - Габерот"Кавадарци, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 8 февруари 1996 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-560/1
25 април 2000 година
Скопје

1917.

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

,

Врз основа на член 103 од Законот за основното
образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "СТАЛЕ ПОПОВ"
С. ВИТОЛИШТЕ
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште "Стале Попов" с. Витолиште,
што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 9 февруари 1996 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1308/1
25 април 2000 година
Скопје

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

1918.
Врз основа на член 184 од Законот за царините
("Службен весник на Република Македонија бр. 21/98
и 25/2000), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 25.04.2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА ЗА УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот
за статистика на Република Македонија и тоа:
Тарифен Тарифна
ознака
број
1
8471

2

Наименување

Количина

3

4

ска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или
оптички читачи, машини за преснимување на податоци на
носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати

5 мај 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1

8473

8524

или неопфатени на
друго место:
8471 30 00 00-Портабл дигитални
машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10
кг, што се состојат
од најмалку една
централна единица
тастатура и дисплеј
а)Портабл компјутер 1 парче
8471 50
-Дигитални централни
единици освен оние од
тар.подброеви 8471 41
и 8471 49, кои содржат
или не содржат во исто Куќиште една или
две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици,
излезни единици:
8471 50 90 0 0 - Д р у г о
а)централна единица 1 парче
8471 60
-- Влезни или излеани
единици, што содржат или не содржат
мемориски единици
во исто Куќиште
8471 60 40 00—Печатари
1 парче
а) принтер
8471 60 50 00—Тастатури
2 парчиња
8471 60 90 00—Друго
2 парчиња
а) Глувче (маус)
8471 1(У
-Мемориски единици:
8471 70 51 0 0 — О п т и ч к и ,
вклучувајќи и магнетно-оптички
12 парчиња
а) З И П дискета
12 парчиња
б) ЦД ром
8471705900
Друго
а) ЦД драјв-екстерен 1 парче
бјИнтерен ЗИП деајв 1 парче
8471 80
-Други единици од машините за автоматска
обработка на податоци:
8471 80 90 00-Друго
а) Хаб
1 парче
Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.)
погодни за употреба
исклучително или главно со машините од
тар. бр. 8469 до 8472:
8473 30
- Делови и прибор на
машини од тар. број
8471:
8473 30 10 00-Електронски
а) Мемориска кар- 1 парче
тичка
2 парче
б) Картичка
в) Електронска карти- 1 парче
чка
8473 30 90 00-Други
а) Кертриџ со мастило
за печатач (принтер) 10 парчиња
Плочи, ленти и други
снимени подлоги со
звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за
производство на пло-

2

Бр. 34-Стр. 1965
3

8524 91

8542

8544

4202

,

- З а репродукција на
појави освен на звук
или слика:
8524 91 10 00—Со снимени податоци или програми, од
вид кои се употребуваат со машини за автоматска
обработка
на податоци
а) Софтвер
Електронски интегрирани кола и микро-склопови:
-Монолитен дигитални интегрирани кола:
-Кола добиени со би8542 14
поларна технологија:
-Мемории (Д-РАМс;
8542 14 10 00С-РАМс; цацхе-РАМс;
Е2ПРОМс;
ФЛАСХ
Е2ПРОМс;
РОМс;
ЦАМс; ФИФОс; ЛИФОс; и др.)
а) РАМ меморија
рана
жица
(вклучувајќи
емајлирана
или
анодизирана
жица),
кабли (вклучувајќи и
коаксијални кабли) и
други
изолирани
електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно
оплаштени
влакна,
. комбинирани или не
со електрични спроводниици, со или без конектори:
-Жица за намотки:
8544 41
- С о конектори:
8544 41 90 00—Други
а) Кабел
Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери,
актен-чанти, школски
чанти, футроли за наочари, футроли за
двогледи, футроли за
фотоапарат^ футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби,
тоалетни торби, Ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти,
портмонеа за метални
пари, футроли и корици за мапи или документи, табакера кеси
за тутун, торби за
алат, спортски торби,
торби за шишиња, кутии за накит, кутии за
пудра, кутии за прибор за јадење и слични
контејнери, од кожа
или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текс-

4

14 парчиња

2 парчиња

5 парче

,

Стр. 1986-Бр. 34
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1922.
вулканфибер или од
картон, или целосно
или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:
-Друго
4202 29 00 00а) Торби ца за портабл
компјутер
1 парче
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
Претседател на Владата
Бр.23-1932/1
на Република Македонија,
25-април 2000 година
Љубчо Георгиевски, с.р.
' Скопје

1919..

.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за
гаѓаните на управата.("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА
ГЕОДЕТСКА УПРАВА
1. Се разрешува Панде Трајков од должноста советник на директорот на Републичката геодетска управа.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија
Бр. 17-1786/2
Претседател на Владата
'18 април"2000 година
на Република Македонија,
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 11 стан 3 од Законот за управата за јавни приходи ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Маке
допија, на седницата одржана на 18 април 2000) година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК.
ТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. Се разрешува Сашко Станинов од должноста
директор на Управата за јавни приходи, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 17-1922/1
18 април 2000 година
Скопје

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

1923.
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за управата за јавни приходи ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2000 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1920.

1. За директор на Управата за јавни приходи се
именува Тони Димитриоски, досегашен потсекретар
во Министерството за финансии.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2000 година донесе

Бр. 17-1923/1
18 април 2000 година
Скопје

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР-СКОПЈЕ
1. За вршител на должноста директор на Македонскиот народен театар - Скопје, се именува Бранко
Цветкоски, писател и главен уредник на Издавачката
куќа "Култура" - Скопје.
'2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија"
Бр. 17-1913/2
18 април 2000 година
. Скопје

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

1921.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 април 2000 година донесе
РЕШЕНИЕ
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН
ТЕАТАР-СКОПЈЕ
1. Владо Цветановски, се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Македонскиот
народен Театар - Скопје, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на дрнесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Претседател на Владата
Бр. 17-1925/1
18 април.2000година
Љубчо Георгиевски, с.р.
Скопје

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

1924.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90
и "Службен весник на Република Македонија" бр.
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ
1. Се разрешува Тони Димитриески од должноста
потсекретар во Министерството за финансии, поради
заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1924/1
Претседател на Владата
18 април 2000 година
на Република Македонија,
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.

1925.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90
и "Службен весник на Република Македонија" бр.
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1. За потсекретар во Министерството за локална
самоуправа се назначува Вранко Поповски, дипл. правник.
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,Бр. 34-Стр. 1959

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се ебјави во "Службен весник на Република Македонија".

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ
НА КУЛТУРАТА - КРИВА ПАЛАНКА

Бр. 17-1927/1
18 април 2000 година
Скопје

1. За вршител на должноста директор на Домот на
културата - Крива Паланка се именува Вања Јакимовска, дипл. економист.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македониј а м .

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

1926.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА “ФЕТКИН"
КАВАДАРЦИ
1. За вршител на должноста директор на Народната библиотека "Феткин" --Кавадарци, се именува
Светлана Јосифова, професор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1954/1
18 април 2000 година
Скопје

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

1930.
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 28/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.04.2000 година, донесе

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

ПРОГРАМА
З А КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВ.
СТОЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
ВО 2000 ГОДИНА

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе

1
Средствата за здравствена заштита на животните
од заразни болести до 2000 година се утврдуваат во износ од 190.000.000 и тоа од следните извори:
во денари

Бр. 17-1813/2
18 април 2000 година
Скопје

1927.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ
НА КУЛТУРАТА "ИВАН МАЗОВ-КЛИМЕ"
КАВАДАРЦИ
1. За вршител на должноста директор на Домот на
културата "Иван Мазов-Климе" - Кавадарци се именува ДУШКО Глигоров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1952/1
18 април 2000 година
Скопје

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

1928.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "КОЧО
РАЦИН" - КИЧЕВО
1 ,За вршител на должноста директор на Народната библиотека "Кочо Рацин" - кичево се именува
Флорика Манакоска, дипл. филолог.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1953/1
18 април 2000 година
Скопје

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

1929.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2000 година, донесе

I 1. Средства од Буџетот на РМ

190.000.000 1

и
Средствата утврдени во дел I на оваа
користат за:
^
^
^
^
^
^
в
о
1. Систематска и превентивна заштита-вакцинација од определени заразни болести на животните, согласно Наредбата за преземање мерки
за заштита на животните од заразни
болести во 2000 година.
2. Земање, пакување и испраќање на
материјал (крв и др.) за лабораториско испитување на заразни болести.
3. Надомест за заклани или еутаназирани заболени животни, за нивниот транспорт до објектот за колење
или местото за нештетно отстранување, трошоци за колење, трошоци
за производство и надокнадување на
репродуктивни грла.
4. Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните.
5. Обезбедување на залиха на вакцини, дезинфекциони и други средства
за спречување, дијагностика и искоренување на заразните болести кај
животните.
6. Стручно усовршување на ветеринарните инспектори
7. Опремување на , ветеринарната
инспекција за теренска работа и
заштита при работа.

програма се
денари

22.000.000

40.000.000

33.500.000

55.500.000

1.500.000
2.500.000
4.000.000
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8. Проучување на епизоотиолошката состојба, усвојување и воведување нови лабораториски методи за
дијагностика и надзор, нови ветеринарно-медицински достигнувања,
прописи, постапки и методи на
стручно усовршување.
9. Организирано ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животни и издавање на брошури.
10. Подготовка на епизоотиолошки
студни за ризик од внесување на заразни болести од други држави и
студија за економско оптимални
мерки за сузбивање на заразните болести кај животните (епизоотиолошки испитувања, изработка на
епизоотиолошки карти и ГИ С - систем).
11. Непредвидени мерки
12. Материјални трошоци за спроведување на програмата.

11.000.000

1.500.000

7.500.000
7.500.000
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VI.
Средствата од дел II точка 4 на оваа програма во
износ од 55.500.000 денари, ќе се користат за:
- дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивањето на заразните болести од член 82 точка 9 од
Законот за ветеринарно здравство и
тоа? на објектите за одгледување на
животните (штали, трла и др.), просторните за колење на животин, на
местото на убивање и нештетно отстранување на животните
10.500.000
- трошоци на граничните дезбариери
45.000.000
VII.
Средствата од дел II точка 5 од оваа програма во
износ од 1.500.000 денари, ќе се користи за:
400.000
- залиха на вакцини
800.О00
- залиха на дезинфекциони средства
300.000
- залиха на дезинсекциони средства

3.500.000

VIII.
III.
Средствата од дел II точка 6 од оваа програма во
Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во
износ од 2.500.000 денари, ќе се користат за:
износ од 22.000.000 денари, ќе се користат за:
- запознавање и едукација на вете- вакцинација и сузбивање на анринарните инспектори со нови подтраксот кај коњите, говедата, овци300.000
законски акти и одлуки на ЕУ
2.500.000
те
и шушкавецот
кај говедата
- семинари за новите методи на кон- вакцинација и сузбивање на клатрола на прехранбените производи
сичната чума кај свињите, вклучуод животинско потекло
500.000
вајќи ја и вонредната вакцинација
- стручно усовршување во земјата и
15.500.000
при појава на заразата
700.000
странство
- вакцинација и сузбивање на Њу- набавка на стручна литература,
кастелската болест кај пернатата
1-.000.000
цертификати и други формулари
живина, вклучувајќи ја и вонредната
4.000.000
вакцинација при појава на заразата
IV.
Средствата од дел II точка 2 од оваа програма во
износ од 40.000.000 денари, ќе се користат за:
- земање, пакување и испраќање на
материјал (крв и др.) за лаборато18.000.000
риско испитување
- лабораториско испитување и дијагностика на заразни болести кај жи15.500.000
вотните
- туберкулинизација и ретуберкули6.500.000
низација кај говедата
V
Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во
износ од 33.500.000 денари, ќе се користи за:
- надомест за заклани или убиени
бруцелозни овци, кози, говеда и сви12.500.000
њи.
- надомест за заклани или убиени
животни заболени од други заразни
болести, чие убивање е наредено од
страна на Управата за ветеринар1.000.000
ство
- трошоци за транспорт до објектот
за колење или местото на нештетно
1.000.000
отстранување
5.000.000
- кафилерија
- трошоци за производство на репродуктивни грла заклани
за надоместок
за
или убиени
животни
4.000.000

IX.
Средствата од дел II точка 7 од оваа програма во
износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за:
- набавка на возила
1.000.000
- одржување на возниот парк и други трошоци
1.500.000
- опремување на ветеринарните инспектори за работа на терен и вршење на надзор
1.500.000

X.
Средствата од дел II точка 8 од оваа програма во
износ од 11.000.000 денари, ќе се користат за:
- вирусолошки, бактериолошки и
3.500.000
паразитолошки испитувања
- земање на материјал за испитување
. 4.500.000
- изготвување на законски и подза500.000
конски акти
- воведување на нови лабораториски
методи
2.500.000
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XII.
Средствата од дел II точка 10 од оваа програма во
износ од 7.500.000 денари ќе се користат з а : ^ ^ ^ ^
- изготвување на елаборат за улогата и организационата поставеност
на ветеринарно-здравстената деј1.000.0001
ност на Република Македонија
- студија за економско оптимални
мерки за сузбивање на бруцелозата
1.000.000
во Република Македонија
- изработка на дигитални епизоо1,000.000
тиолошки карти
- извршување на оперативниот план
4.500.000
за формирање банка на серуми
- средства за членство во меѓународ1.000.000
ни организации
XIII.
Средствата од дел III алинеја 1, 2 и 3, дел IV алинеја 1 и 3, дел V алинеја 5, дел VI алинеја 1, дел X алинеја 2, дел XI алинеја 1 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките подрачја.
Средствата од дел VII алинеја 1, 2 и 3 на оваа програма ќе се исплатуваат на правно лице кое ги исполнува условите пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Средствата од дел V алинеја 4, 5 и 6 на оваа програма ќе се исплатуваат на правно лице кое ги исполнува условите пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Средствата од дел IV алинеја 2, дел X алинеја 1 и 4,
дел XI алинеја 1 и дел XII алинеја 4 ќе се исплатуваат
по склучен договор меѓу министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство и Ветеринарниот институт - Скопје.
Средствата од дел VIII алинеја 1, дел X алинеја 3,
дел XI алинеја 2, дел XII алинеја 1 и 2 од оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Факултетот за ветеринирна медицина.
XIV
Приоритет во спроведување на мерките на оваа
програма ќе имаат енизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.

XV.
З а спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е
извршена во поголем обем, пренамена на средствата
може да врши министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство во рамките на вкупно предвидените
средства по оваа програма.

XVI.
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1882/1
25 април 2000 година
Скопје

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

,Бр. 34-Стр. 1959

1931.
Врз основа на член 98 од Законот за судовите
("Службен весник на РМ" бр. 36/95 и 45/95-исправка),
министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
У Т В Р Д У В А Њ Е Н А К Р И Т Е Р И У М И Т Е З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА Б Р О Ј О Т НА САМОСТОЈНИТЕ
СУДСКИ С О В Е Т Н И Ц И , С У Д С К И С О В Е Т Н И Ц И ,
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИТЕ
И ДРУГИТЕ Р А Б О Т Н И Ц И ВО СУДОВИТЕ
Член 1
Во Правилникот за утврдување на критериумите
за'определување на бројот на самостојните судски советници, судските советници, стручните соработници,
приправниците и другите работници во судовите
("Службен весник на РМ" бр. 25/96 и 37/99), во членот
4, точката г) се додава нова алинеја 3, која гласи:
најмалку три стручни лица од областа на информатичката технологија."
Во членот 4 по т о г а т а г), се додава нова точка д),
која гласи:
"д) во апелационите судови и основните судови во
кои е вградена информатичка опрема:
- по едно стручно лице од областа на информатичката технологија."
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-1266/1
26 април 2000 година
Скопје

"1932.

Министер за правда,
м-р Џевдет Насуфи, с.р.
г

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 рд Деловникот
на Уставниот суд на Република македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на
седницата одржана на 19 апрда 2000 година, донесе
ОДЛУКА
1. Се укинуваат:
' а) член 7 став 1 алинеја 2 и член 40 став 1 алинеја 2
од Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 63/95,51/97 и 29/
98) и
б) член 2 став 1 алинеи 2 и 3 и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање лиценци за вршење на авто-такси превоз во Град Скопје,
донесен од Советот на Градот на 27 мај 1999 година;
2. Оваа одлука произведува правно дејство од дежурна објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Славко Гелевски-адвокат од Скопје, во
својство на полномошник на повеќе авто-такси здруженија ц друштва од Скопје, со Решение У. бр. 170/99
од 1 март 2000 година поведе постапка за оценување
уставноста на одредбите од Законот и Правилникот
означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се
постави прашањето за нинната согласност со соодветните уставни одредби.
Доносителите на означените одредби не доставија
одговор на наводите во Решението за поведување на
постапката.
4. Судот, на седницата, утврди дека со член 7 став 1
алинеја 2 Од Законот и со член 2 став 1 алинеја 2 од
Правилникот се определува услов за вршење на јавен
превоз да биде кандидатот да ги намирил јавните давачки кои му произлегле од вршењето на таа дејност,
Со други зборови, оној што не ги намирил јавните да-
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1935.
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91). Републичката геодетска управа
донесува

'Дополнување на З а к о н о т за премер, к а т а с т а р и запи-

Р Е ШЕ Н И Е

Р ЕШЕНИ

Се стана во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Брчево-Оп
штина Луково.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на она решение во."Службен весник на Република Македонија".
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од стан 1 од она решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на емјиштето
("Службен весник на РМ бр. 34/72 и 13/78).

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Кочилари Општина Градско
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во 'Службен весник на Република Македонија'
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се
применува катастарот на земјиште установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.
весник на РМ" бр 34/72 и 13-78)

Бр. 09-2074 1
25 април 2000 година
Директор.
Скопје
дипл правник Горѓи Лазески, с р.

Бр. 09-2077/1
25 април 2000 година

1936.
Врз основа на член 35 од 'Законот за изменување и
дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ( "Службен весник на РМ" бр. 17/91). Републичката геодетска управа
донесува
Р Е ШЕ И И Е
Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Сујаклари-Општина Велес.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето
("Службен весник на РМ' бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-2075/1
25 април 2000 година
Директор.
Скопје
дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р.

1937.
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа
донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Ракотец-Општина Чашка.
Катастарот на недвижностите се '
менува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-2076/1
25 април 2000 година
Директор.
Скопје
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1938.
Врз основа на член 35 од Законот за (именување И
шување на правата на недвижностите ( 'Службен весник на Република Македонија ' бр. 17/9 П. Републичката геодетска управа донесува

СКОПЈе

Е

Директор.

дипл правник Горѓи Лазески, с.р.

1939.
Врз основа на член
од Законот на изменување и
дополнување на Законот Ја премер, катастар и запишување на правата на недвижности те ( Службен весник на Република Македонија" бр. 17/91). Републичката геодетска управа донесува
Р ЕШЕ Н И Е
Се става во примена 'установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Вранештица Општина Вранештица
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во Службен весник на Република Македонија''
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78)
Бр. 09-2099/1
25 април 2000 година
Скоп е
Ј
Директор.
дипл. правник ГорѓиЛазескис.р

Стр. 1986-Бр. 34
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По извршеното срамнување со изворниот текст,
Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социутврдено е дека во текстот на Законот за изменување
јална работа на општините на град Скопје бр. 3020и дополнување на Законот за работните односи
274 од 20.04.2000 година, за привремен старател на
(“Службен весник на Република Македонија" број
тужената Милена Булатовиќ и е поставен адвокатот
25/2000) е направена грешка, поради што се дава
Стево Меновски од Скопје, ул."Пајко Маало"бр76.
Привремениот старател ќе ја застапува тужената во
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУВАЊЕ И
постапката во судот и ќе ги штити нејзините интереси
ДОПОЛНУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т
се довека тужената, или нејзин полномошник не се
З А РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
јави во судот до правосилното окончување на спорот.
Од Основниот суд Скопје И-Скопје, IV П.бр.744/00.
- Во членот 3 наместо зборот "односно" треба да
^ ^ ^
(17344)
стои сврзникот "и".
Број 10-1504/2
27 април 2000 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

Огласен дел
СУДСКИ

ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ
Пред овој суд во тек е вонпроцесна постапка по
\ предлог на предлагачите Добрица Крстеска, Дијана
Крстеска и- Ненад Крстески со полномошникот
Миланка Стефковска адвокат од Скопје, за прогласување на исчезнато лице Шабан Таир од Скопје, со
, последна адреса на живеење на ул."Благоја Паровиќ"
бр.66-2/2 за умрено.
Се повикува лицето Шабан Таир од Скопје, како и
секое друго лице што знае за неговиот живот, или му
е познато дека лицето исчезнало во земјотресот во
Турска, во месец август 1999 година во Истанбул, да
се Јави на судот во рок од 3 месеци од објавувањето
на огласот, или пак да ја даде точната адреса на живеење или престојување на исчезнатото лице. По
истекот на тој рок исчезнатото лице ќе се прогласи
за умрено откако ќе биде известен органот за старателство и јавниот обвинител на РМ.
Од Основниот суд Скопје П-Скопје,Впп.бр.32/2оооЛ
^ ^ ^ ^
(17276)
Пред овој суд во тек е постапка за расправање на
оставината на сега умрената Марија Трајкова, бивша
од Скопје, која починала на 18.VIII. 1989 г., а по предлог на предлогот на Јавниот правобранител на Република Македонија.
Бидејќи не е познато дгли!рега умрена Марија Трајкова има наследници од прв, втор или друг законски
наследен ред, се повикуваат сите лица кои полагаат
право на наследство да се пријават во судот најдоцна
по истекот на една година од денот на објавувањето
на огласот. По истекот на тој рок ако не се јави ниту
еден наследник оставината ќе биде предадена на државата Македонија, меѓутоа со тоа наследникот кој
би се јавил и подоцна нема да биде лишен од правото
да му се предаде оставината или делот што по законски му припаѓа. .
Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, О.бр.1252/99.
(18102)
Пред Основниот суд Скопје Н-Скопје се води постапка за утврдување на право на трајно користење на
земјиште, по тужбата на тужителите Нада Кочовска
и Благоја Кочовски,"обајцата од Скопје, против тужената Милена Булатовиќ од Ниш; С Р Југославија,
со непозната адреса на живеење.

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак
по тужбата на тужителот Алесандро Салваторе
Трагаа од Л е ш о - Италија ул."Каљо" бр. 15, против
тужената Наџире Рецеп - Траина од Шутооризари
Скопје, сега со непозната адреса на живеење.
Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр.3020270 од 19.04.2000 година за привремен старател на
тужената и е поставен адвокатот Ристовски Мирче од
Скопје, .ул."Питу Гули" бр.55, кој до завршувањето на
постапката ќе се грижи за заштита на нејзините интереси.
Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот. Во спротивно,
нејзините интереси во постапката ќе ги заштитува
привремениот старател адвокатот Ристовски Мирче.
Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, V1I1.П.бр.8о8/00.
(18305)
Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по
тужбата на тужителот Ружди Рамадани на привремена
работа во СР Германија, преку неговиот полномошник Славна Карапетковска, адвокат од Скопје, против тужената Ивона Рамадани, со непозната адреса.
Се повикува тужената да се јави во овој суд, во рок
од 30 дена по ббјавувањето на огласот и во истиот рок
да ја достави сегашната адреса на живеење.
Доколку не се јави во определениот рок ќе и биде
поставен привремен старател кој ќе ги Штити нејзините интереси до окончувањето на постапката или до
нејзиното јавување во судот.
Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, II П.бр.882/2000.
(18286)
Пред Основниот ,суд Скопје И-Скопје се води
постапка за доверување на малолетни деца и издршка
по тужбата на тужителот Џазаир Ајети од с. Огњанци,
Скопско против тужената Наџмије Ајети од с.Огњанци, сега со непозната адреса на живеење.
Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр.3020-265
од 24.04.2000 година, на тужената Наџмије Ајети и е
поставен привремен старател, адвокатот Билјана Спасова од Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр.20/5-6, локал 10 .
Привремениот старател ќе ја застапува тужената во
текот на постапката и ќе ги заштитува нејзините интереси до правосилното окончување на спорот, или
додека таа лично или преку полномошник не се јави во
судот.
Од Основниот суд Скопје И-Скопје, 1У.П.бр.824/00.
(18605)
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Бр. 34-Стр. 1965

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд
во Кочани или да постав? свој олномошник кој ќе Ги
штити неговите права и интереси во рок од 15 деЅа
од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде
постоен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси до окончувањето на постапката.
Од Основниот суд во Трчани, П.бр.164/2000.(18284)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за
развод на брак, по тужбата на'тужителот Билали Арменд од с.Балиндол, а против тужената Билали род.
Асани Ханифе од с.Дебреше, сега со непозната адреса
на живеење.
За привремен застапник на тужената и е поставен
стучинот соработник Алији Елјеса, која ќе ја застапува тужената во постапката, се додека таа или нејзин
полномошник не го извести судот дека назначил старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 171/97. (18281)
Пред овој суд по предлог на предлагачот Мехмеди
Хазби од с.Балиндол, се води постапка за докажување
на смртта на лицето Мехмеди Арун роден на 27.04.1912
година во с.Балиндол, од татко Мемеди Џеладин и
мајка Мемеди Тајше.
Се повикува лицето Мехмеди Арун да се јави во рок
од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" и на огласната табла во Основниот суд
во Гостивар. Исто така се повикуваат и сите оние кој
што нешто знаат за неговиот. живот тоа да му го
соопштат на судот, а по истекот на рокот ова лице ќе
се прогласи за умрено.
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.75/2000.
(18282)
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ
Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба
за измена на пресуда во делот за чување и доделување на деца по тужбата на тужителката Есма Салиовѓ од Кочани, против тужениот Рејан Салиов од
Кочани, сега на привремена работа во Германија, со
непозната адреса.
Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или определи
свој полномошник. Во спротивно, судот за привремен
застапник на тужениот ќе го определи Благојчо
Стоименов, стручен соработник во Основниот суд во
Кочани, кој ќе ги застапува интересите на тужениот
до окончувањето на постапката.
Од Основениот суд во Кочани, П.бр.466/99. (18085)

Во Основниот суд во Кочани поднесена е тужба за
сопствност по тужбата на тужителот Александар
Божинов, против тужените Никола Митевски и Киро
Стоименов и двајцата од Кочани. Исто така од страна
на тужените како вмешувачи се јавија и Гајиќ Станоје од Крушевац- -Југославија и Јордан и Божана
Наунови од Кочани, на привремена работа во странство со непозната адреса.
Се повикуваат вмешувачите: Гајиќ Станоје и Јордан и Божана Наунови, да се јават во Основниот суд
во Кочани или си постават свој полномошник кој ќе
ги застапува Нивните интереси во рок од 30 дена
сметано од денот на објавувањето на огласот.
Доколку во определениот рок не се јават и не постават
свој полномошник, од страна на судот ќе им биде
поставен привремен застапник кој ќе ги застапува
'интересите во постапката.
Од Основниот суд во Кочани, Џ.бр.462/91. (18287)
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО
Пред Основниот суд во Куманово е поведена постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот
Алији Арион од с.Лојане, против тужената Алији
Бељгиљ од с.Лојане, сега со непозната адреса на живеење.
За привремен застапник на тужената и се поставува, адвокатот Живко Арсовски од Куманово, кој
ќе ја застапува во оваа посцадка пред судот се додека
тужената, или нејзиниот полномошник не се појават
пред судот.
Од Основниот суд во Куманово, П.бр.228/2000.
^ ^ ^ ^
(17375)
Пред овој суд се води вониарнична постапка по
предлог на предлагачот Александар Цветеовиќ од с.
Режановце, за утврдување на смртта на лицето Санда
Цветковиќ од ^Режановце.
Од Основниот суд во Куманово, Р.бр.42/2000.
(17398)
Пред Основниот суд во Куманово се водат постапки за надомест на штета и сопственост на стан по
тужбите од страна на малолетните тужители Далибор
и Емилија Димитријевиќ од ^Режановце и Трајко и
Загорка Илиевски од с.Режановце, зас-тапувани од
адвокатот, Димче Јакимовски од Ку-маново против
тужените Димитријевиќ Милован од с. Старо Нагоричане на привремена работа во Австрија со непозната адреса. Вредност на спорот 1.000.000 денари.
Се повикува тужениот да се јави во судот или да
одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката, се додека тој не се појави пред судот, или не се
појави негов полномошник, за привремен застапник
кој што ќе ,го застапува, се назначува Соларски Зоран
ад^рк^т.РА Куманово.
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ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН
Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата
на тужителот Божин Трајчевски од с.Стење, против
тужените Зидаро Фаседњар "Нова Градба" од с.
Герман - Крива Паланка и Трајче Дончевски од
Охрид, сега со непозната адреса на живеење, за долг,
вредност 140.000,00 денари.
Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од денот
на објавувањето на огласот, на судот да му се достави
точна адреса или да му одреди свој полномошник. Во
спротивно, судот по службена должност ќе му
постави привремен застапник кој ќе ги застапува
неговите права и интереси се до окончувањето на
постапката пред овој суд.
Од Основниот суд во Ресен.П.бр. 157/98.
(18086)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА
Пред^Основниот суд во Струмица се води постапка
за развод на брак по тужбата на тужителката Трајо в а Катерина, од с.Сушица, против тужениот Трајков Боби од с.Сушица, а сега со непозната адреса
Вредност на спорот 60.000 денари.
За привремен застапник на тужениот се назначува
Лора Ѓорѓиева, службен соработник во Основниот
суд во Струмица.
Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена
на објавувањето на овој оглас.
Од Основниот суд во Струмица.П.бр.817/2000.
(17644)
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Швајцарија, да семави во Основниот суд Тетово, во рок
од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди
полномошник. Во спротивно, преку центарот за социјална работа Тетово ќе му биде одреден привремен
застапник кој ќе го застапува до првосилно окончување на спорот.
Од Основниот суд воТетово, П.бр. 162/2000.(18278)
Пред овој суд се води спор за сопственост Абдил
Малиќи од Тетово, ул "11 Гбр. 9а, против Адем Рамадани Адеми од Тетово, ул."11Г бр.9а4 а сега со непозната адреса во странство.
Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да достави на судот адреса, или
да постави свој застапник, по истекот на овој рбк
судот ќе му постави привремен старател кој ќе го
води споротто негово име.
Од Основниот суд воТетово, П.бр.320/2000.( 18280)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202 став 1 од Законот за општа
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86),
применет како републички пропис согласно член 5 од
Уставниот закон за спроведување на Уставот на
Република Македонија ("Службен весник на РМ"
бр.52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за
отворање и работа на претставништва на странски
лица во Република Македонија ("Службен весник на
РМ" бр. 35/95), постапувајќи по барањето на основачот
TOP LINE Акционерско друштво за национален патен
превоз за автомобили од Тесалоники - Р. Грција,
ОСНОВЕН СУД в о ТЕТОВО
Министерството за трговија тег донесе следното решеПред Основниот суд во Тетово во тек е постапката ние:
за развод на брак по тужба на тужителката Виолета
1. Се занишува во Регистарот на претставништва на
Миловановиќ од Тетово, ул."145" бр. 4/29, против ту- странски лица во Република Македонија под рег.бр.
жениот Марко Миловановиќ од Тетово, ул."Маршал 1169, број на регистарска влошка 3-0138/ГРД отворање
Тито "бр. 108-6/15, сега со непозната адреса.
на претставништво на странското лице.
Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од'
1) Претставништвото на странското лице е: TOP
објавувањето на огласот се јави во Основниот суд во LINE Акционерско друштво за национален патен
Тетово, или да овласти свој полномошник, кој ќе го превоз за автомобили од Тесалоники - Р.Грција.
застапува пред овој суд. Во спротивно, Центарот за
- под назни: Претставништво во Скопје на TOP
социјална работа Тетово ќе му постави привремен LINE Акционерско друштво за национален патен
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до превоз за автомобили, со седиште во: Скопје, ул." 15
правосилното окончување на спорот.
Корпус" бр. 3.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 149/2000.
2) Дејноста на претставништвото е:
^
(18275)
- деловно - техничка соработка.
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за
3) Раководител на претставништвото е: Деспот
развод на брак, по тужба на тужителот Идризи Еран Филниоски од Скопје со лична карта бр. 1523734.
од Тетово, ул."Б.Миладиновци"бр. 117, против туже2. Претставништвото почнува со работа по унисот
ната Идризи Добрила од Тетово, а сега во Берлин - во Регистарот на претставништвата на странски лица
Германија, со непозната адреса.
во Република Македонија, кој се води во МинистерСе повикува тужената во рок од 15 дена да се јави ството за трговија под рег.бр. 1169 и рег. влошка 3во судот, или да одреди свој полномишник Во спроти0138/ГРД.
вно,на истата ќе и биде поставен привремен старател
3. Решението Зја запишување на Претсгавништиото
преку Центарот за социјална работа Тетово, кој ќе ги
во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на
застапува нејзините интереси се до окончување на
Република Македонија" на сметка на странското лице.
постапката.
'
(18325)
Од Основниот суд воТетово, П.бр.336/2000.
(18276)
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ

РЕГИСТАР
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
исплата на долг, по тужби на Бурхан Мифтари од с.
Боговиње, против Хашмет Мемиши од Тетово, Трег. бр: 33/2000, на регистарска влошка бр. 1-50959-0ул."Иво Р. Лола"бр.101 и Ремзи Рецепи од Тетово. 0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на.
Вредносна спрр.Ш.709 деш
ме Груев бр. 14,5 кат Скопје.
Се
'повикува тужениот
од Teтово.
Се брише:Хашмет
МирјанаМемиши
Павловска,
директор без ограул."Иво Р.Лола"бр.101, а сега со непозната адерса во ничување.
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Се занишува: Методије Смиленски, ВД директор
без ограничување.
Пречистен текст гласи: Методије Смиленски-ВД
директор без"ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
33/2000.
(5472)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со'решението
Трег. бр. 86/2000, на регистарска влошка бр.
020048417-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар
промената на управител и застапник на Трговско друштво за промет и услуги "ДЕЛФИ ЦД" Виолета ДОО
ЕЛ експорт-импорт, ул. "Панче Неделковски" бр. 62,
Скопје.
Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет."
Да се брише Николова Виолета, управител без ограничување, а
Да се запише Николовски Марјан, управител без
ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
86/2000.
^ ^ ^
(5473)
Основниот суд Скопје Г - Скопје, со решението
Трег. бр. 1658/99, на регистарска влошка бр.
020153917-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар
промената на управител на Друштво за трговија, производство и услуги "ВИА ДИГИТАЛ" Драган ДОО
ЕЛ, увоз-извоз, ул. "Петар Драпшин" бр. 19, Скопје.
Промена на управител
Се брише Драган Костиќ, без ограничување.
Се запишува Митровска Сузана, управител со неограничени овластувања.,
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1658/99.
- 1 .
(5474)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1216/99, на регистарска влошка бр. 1-722-0-00, ја запиша во трговскиот регистар промената на
лице овластено за застапување на Основно училиште
"Кочо Рацин" Куманово.
Да се брише Миле Петрушевски, директор без ограничување,,
Да се запише Спасо Поповски ВД директор без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1216/99/
(5475)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 116/2000, на регистарска ,влошка бр.
020204197-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар
промена на назив на Друштво со ограничена одговорност за трговија и производство "СЛАВИДА"
Славе ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "Крушевска" бр. 7, Кавадарци.
Промена на називот: Друштво со ограничена одговорност за транспорт, трговија и производство
"СЛАВИДА" Славе ДООЕЛ, увоз-извоз, Кавадарци.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
116/2000.
(5476)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 7520/99, на регистарска влошка бр.
02023026?-8Ч)3-000. го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство,
трговија и услуги "ТРАНСФЕР" Ванчо ДООЕЛ експорт-импорт, ул."1-ви Мај" бр. 31, Гевгелија.
Единствен содружник Ванчо Николов.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1,
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11,
15.12.15.13,15.31,15.32,15.33, 15.87,15.89, 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. Ѕ1АГ Ѕ1 49/1 Ѕ1 АОП
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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, 52.62, 52.63, 55.30,' 55.30/1, 55.30/2,
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуга
на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Грција,
Бугарија, Албанија и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Ванчо Николов, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
7520/99.
^ ^ ^
(4621)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 102/3/98, на регистарска влошка бр.
020132147-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар
ТП "ЧУКАРИЦА" ќебапчилница Ердинч Самија Ризаов, ул. "Гемиџи-ска" бб, Скопје.
Основач: Ердинч Самија Ризаов, ул. "Тошо Караџа" бр. 7/2-2, Скопје, лк бр. 912878, МБ 2202955450182.
Дејност: 55.30/1, ресторани и гостилници без соби
за сместување.
Управител: Ердинч Ризаов без ограничување.
Одговорност: Во правниот промет одговара лично
со сиот СВОЈ имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
10273/98.
(4622)
Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 8696/99, на регистарска влошка бр.
0z021324/-8-01-000r го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија
СЛОВЕНИЈАЛЕС-КОМПАНИ" Ефтим ДООЕЛ
експорт-импорт, ул. "Максим Горки" бр. 20, Скопје.
Усогласување согласно ЗТД од страна на содружникот Ефтим Гашоски од Скопје.
Седиштето на друштвото е на ул. "Максим Горки"
бр. 20, Скопје.
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,
20.52, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36:14, 36.15, 36.63,
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32,
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.2D, 50.30/1,
50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.40/4,50.50,51.11,51.12,51.13,
51.14,51.15,51.16,41.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23,
51.24, 51.25,51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46,
51.47, 51.51,51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62,51.63,51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22,52.23,52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.32,5233,52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, откуп на земјоделски и сточарски производи, стока и живина, шумски плодови,
мекотелци, влекачи, рептили и сл. 52.74, 55.21/1,
55.21/2, 55.23, 55.30/1. 55.30/2v 55.40, 55.52, 60.21, 60.22,
60.23,60.24, 63.12, 63:21, 63.30, 63.40, 70.31,72.30, 72.40,
72.60, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74Л2, 74!8З,
74.84,93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надвоешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување прометот со стоки и
услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странски стоки, туристичко-угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени џо правниот промет Друштвото одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување и претставување
на друштвото во внатрешниот и во надворешниот
промет е Слаѓана Гашоска - управител без ограничување.

Стр. 1986-Бр. 34
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
пје. Обезбедена е основна главнина на друштвото во
бр. 695/99, во регистарската влошка бр. 02022349?-8износ од 11.300 Д Е М или 352.000,00 Денари. Единствен
03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд содружник во друштвото е Џартевски Милан од Скоусогласувањето со З Т Д на Друштво за производство и
пје и истиот е управител на друштвото во внатрешнитрговија АЛСА, Димо Д О О Е Л Кавадарци, ул. "Козаот и надворешниот промет без ограничување во ов-3
ра" бр. 8.
ластувањата. Во правниот промет со трети лица друшДејности: 15.81/1,15.33,15.11, 01.11/1,01.11/2, 01.21,
твото истапува во свое име и за своја сметка без.огра15.61, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
ничување во овластувањата. З а обврските спрема тре52.26,52.27,52.33,52.41,52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот.
/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.
Дејности: 20.10/1,21.25, 24.63, 27.51,27.52,27.53,27.
32,51.33,51.34,51.35,51.36,51.37,51.38,51.39,51.41,51.
54,28.11,28.12,28.22,28.40,28.51,28.52,28.62,28.63,28.
42,51.43,51.44,51.45,51.47,51.51,51.53,51.54,51.55,51.
73,28.75,36.63,45.11,45.12,45.21/1,45.21/2,45.22,45.23,
56 и 51.57.
45.24,45.25,45.31, 45.32, 45.33, 45.34,45.41, 45.42, 45.43,
Надворешнотрговски промет: надворешна тргови45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
ја со прехранбени Производи, надворешна трговија со
50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,50.50,51.21,51.22,51.23,
непрехранбени производи. Друштвото во правниот
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
промет со трети лица настапува во свое име и за своја
51.39,51.41,51.42/1, 51.42/2,51.43, 51.44,51.45,51.47,51.
сметка. З а обврските сторени во правниот промет со
51,51.52,51.53, 51.54, 51.55,51.56, 51.57, 51.61,51.62,51^
трети лица друштвото одговара со целиот СВОЈ имот.
63,51.64,51.66,51.70,52.11,52.12, 52.21, 52.22,52.23,52.
24, 52.25, 52.26, 52. 27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1,
Лице овластено за застапување е Ристенка Крсте52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,
ва управител, без ограничување.
52.62,52.63,52.72/1,52,72/2,52.74, 55.11,55.12,55.23,55.
Основач: Димо Крстев од Кавадарци, ул. "Козара"
30/1,55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,53.40, 65.12
бр. 8 со МБ. 1005957483009.
/3,70.11,70.12,70.20,70.31, 70.32, 72.10,72.20, 72.30,72.
Од Основниот суд- Скопје I - Скопје, Трег. бр.
40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.
695/99.
(4796)
20/4,74.20/5,74.30,74.40,74.84,92.72,93.05.
Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
трговија со непрехранбени производи, посредување и
бр. 7843/99, во регистарската влошка бр. Q20226207-3застапување во прометот на стоки и услуги, продажба
09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
на стоки од странство на консигнација, купување на
усогласувањето со З Т Д на Трговско друштво за услустоки во странство и продажба на истите во странги П Р О К О Ф О Р Стефка и др. Д О О Е Л експорт-импорт Скопје. Булевар А В Н О Ј бр. 72/25 Скопје.
ство, реекспорт, инвестициони работи во странство,
меѓународен транспорт на стоки и меѓународна шпеДејности на трговското друштво: 52/24,52.21,52.22,
диција, приредување на меѓународни саеми.
52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.
43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48,52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12,52.33,50.30/2,50.10,50.40/2,50.50,51.21,51.38, 51.31,
5272/99.
(4798)
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42
/1,51.24, 51.43, 51.54,51.64,51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.
56,51.25,51.35,51.22,50.30/1,50.40/1,51.66,51.51,51.47,
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.42/1, 51.57, 60.
бр. 5334/98, во регистарската влошка бр. 020092687-824,63.21,71.10,71.21,55.52,55.30/2,55.30/1,63.30,50.20,
09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
50.40/4, 52.74, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.
усогласувањето со ЗТДI на Друштво за градежништио,
17,51.19,51.18,70.31,70.20,63.40,71.31,71.32,71.33,71.
проектирање, производство, трговија на големо и ма34,71.40,74.82,74.84,74.83.
л о АРГУС-ТРЕЈД Џемал Беџети Д О О Е Л увоз-извоз
Гостивар ул. "Младен Симоноски" бр. 1.
Работи во надворешнотрговскиот промет: надвоПретпријатието за проектирање инженеринг прорешна Трговија со прехранбени производи, надвореизводство и трговија на големо и мало "АРГУС-ИНшна трговија со непрехранбени производи, застапуваЖ Е Н Е Р И Н Г ц.о. увоз-извоз Гостивар ул. "Младен
ње на странски фирми и реекспорт, малограничен
Симоноски" бр. 1 п о с т а в у в а н о од директорот Џемал
промет со соседните земји: Грција, Бугарија, АлбаниБеџети и запишано во судскиот регистер Скопје под
ја, Австрија, Унгарија, Италија и Румунија, консигнаСрег. бр. 5724/92 год. рег. влошка 1-22362-0-0-0. согласциона продажба, комисиона продажба. Лице овластено на З Т Д се усогласи и натаму ќе работи под име на
но за застапување на трговското друштво во внатрефирмата:
шно и надворешно трговскиот промет е: Стефка Проковиќ управител без ограничувања. Друштвото во
Друштво за градежништво, проектирање, произправниот промет со трети лица истапува во свое име и
водство и трговија на големо и мало АРГУС-ТРЕЈД,
за своја сметка. А за обврските сторени во правниот
Џемал Беџети Д О О Е Л увоз-извоз Гостивар ул. "Млапромет со трети лица друштвото одговара со сиот свој
ден Симоноски" бр. 1. Друштвото ќе го застапува и
имот.
преставува управителот Џемал Беџети без ограничување. Во правниот промет со трети лица друштвото
Од Основен суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7843/99.
настапува во свое име и на своја сметаа. З а своите об(4797)
врски сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот "Свој имот.
Друштвото ќе ги врши дејностите под шифрите:
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
63.12,74.20,74.20/2,74.20/3,74.2Q/4,74.20/5,74.30,14.11,
бр. 5272/99, во регистарската влошка бр. 020204897-809-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
14.21,14.50,15.32, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51,26.61, 26.63,
усогласувањето на претпријатие со З Т Д на Друштво13.36,45.20,45.21/1,45.21/2,45.32,45.41,45.45,45.50,50.
то за инженеринг, услуги и трговија Б У С И К О Милан
30/1, 50.30/2, 51.31, 51.53, 51.56, 51.70, 52.44/4, 63.40, 60.
Д О О Е Л увоз-извоз Скопје, бул."Партизански одреди"
24,71.21.
бр. 117/2-1 Скопје. Со изјава од 06.05.1999 година изврНадворешна трговија со прехранбени производи,
шено е усогласување на претпријатието со З Т Д во
надворешна трговија со непрехранбени производи, меД О О Е Л при што е укинат актот за основање на Претѓународен превоз н? стоки, транспорт и шпедиција.
пријатие за инженеринг, услуги и трговија "БУСИОд Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
К О д.о.о Скопје.
5334/98.
(4790)
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усогласувањето со З Т Д на Угостителска дејност Адили Јакуп Рецеп Н А П Р Е Д О К ТП ул. Битпазарска бр.
100 Скопје.
Основач: Адили Рецеп МБ. 2108939470002 лк. бр.
1342294 со адреса на живеење на ул. Козле бр. 1 Ско1
пје.
Фирма: Угостителска дејност Адили Јакуп Рецеп
Н А П Р Е Д О К ТП.
Седиште: ул. Битпазарска бр. 100 Скопје
Дејности: 55.30/1,55.30/2,55.51,55.52,15.98/2,55.30
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара лично со целокупниот свој имот и средства.
Управител: Адили Реџеп-управител без ограничување.
'
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
15115/99.
(4800)
Основниот суд Скопје I - Скопје, Со решение Трег.
бр. 10897/99, во регистарската влошка бр. 020229137-311-000, го запишал во тетовскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Новинско издавачко трговско друштво Ф О Н А П Р Е С Снежана Д О О експортимпорт ул. Никола Тесла бр. 8, Скопје.
Друштвото е основано со Акт од 28.09.1994 год. а
се усогласува со Договор за основање од 28.06.1999 година од основачот Трајковиќ Снежана и Трајковиќ Јовица од Скопје.
Дејности: 01.11/3, 01.21,01.22/1,01.24,01.25, 01.41/2,
01.41/3,01.42,15.11,15.12,15.13,15.32,15.33,15.51,15.81
/1,15.81/2,15.85,18.10, 18.22, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51,
20.52, 21.21, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22,
22.23,22.25,25.22,37.10, 37.20,45.21/1,45.21/2,45.22,45.
45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3,50.40/4, 50.50,51.11,51.12,51.13,51.14, 51.15,51.
16,51.17,51.18, 51.19, 51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.
31,51.32,51.33, 51.34, 51.35,51.36,51.37, 51.38, 51.39, 51.
41,51.42/1, 51.42/2,51.43,51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 51.42, 52.43, 52.44
/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.
50,52.61,52.6?, 52.63,55.30/1,55.30/2, 60.21,60.22, 60.23,
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.
20, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74:84, 92.40, 93.05,
63.40.
Во надворешниот трговски промет: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија Со непрехранбени производи, застапување и посредување, комисиона продажба, консигнациони складови, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција,
малограничен промет со соседните држави, изведување инвестициони работи во странство, туристички работи со странство. Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
одговара со целокупниот свој имот. Во внатрешниот и
надворешно трговскиот промет друштвото ќе го застапува лицето Трајковиќ Снежана како управител без
ограничување.
Од Основниот, суд Скопје I - Скопје,
с, Трег, бр.
10897/99.
(4668)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 335/99, во регистарската влошка бр. 020223437-601-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д во ТП на Трговец поединец
Живко Петре Спиркоски ТП Ж И В К О - К О М Е Р Ц трговија-на мало Скопје ул. Димитар Туриманиов бб.
Основач на фирмата ТП е Живко Спиркоски од
Скопје, ул. Гаврил Константинови к бр. 4/1. Назив на
фирмата с Трговец поединец Живко Петре Спиркоски ТП Ж И В К О - К О М Е Р Ц трговија на мало.

Бр. 34-Стр. 1965

Дејности: 52.11, 52.21, 52.?2, 52.23, 52.24, 52.25, 52.
26.
Одговара-со целиот свој имот.
Живко Спиркоски-управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
335/99.
,
(4669)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 9161/98, во регистарската влошка бр. 020211887-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Градежно
производно и услужно друштво ВЕЈС КОМ Вејсел
ДООЕЛ Центар Жупа.
Друштвото е усогласено со Изјава од 7.11.1998 година. Единствен содружник на душтвото е Вејселовски Вејсел од општина Центар Жупа
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81, 45.
И , 45.12, 45.21, 45.21/1,45.21/2, 45.22, 45.23,45.24, 45.25,
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45,
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.
40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.
14,51.15,51.16, 51.17, 51.18,51.19, 51.21, 51.22,51.23,51.
24,51.25,51.3Ц51.32,51.33, 51.34,51:35, 51.36,51.37,51.
38,51.39,51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43,52.44,52.44/1, 52.44/2,-52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30,
55.30/1,55.30/2,55.40,55.51,55.52, 60.22, 60.23,60.24,63.
12,63.30,63.40,70.31,71.10,71.33,7484.
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообракај,
меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. Во правниот промет со трети лица друштвото
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Управител: Вејселовски Вејсел, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Трег. бр.
9161/98.
.
(4670)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег.
бр. 8292/98, во регистарската влошка бр. 020215907-609-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
уписот на трговец поединец на Угостителство И Н Т Е Р
ЛАЈ Фаредин Мусин Абдији; Т П с. Д. Бањица
Дејности: 55.30,55.30/1,55.30/2.
Трговецот-поединец во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка.
З а обврските сторени во правниот промет со трет?!
лица трговецот-поединец одговара лично с о ' целиот
свој имот.
Управител: Фаредин Абдији, без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.' бр.
8292/98.
(4671)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег.
бр. 4518/99, во регистарската влошка бр. 020218987-8-'
0Ј-000, ГО запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво
за производство, трговија и услуги ВАДИ 95 Динче
ДООЕЛ Скопје, ул. "Џон Кенеди" зг. Б-7 III.
Друштвото е усогласено со изјава од 23.12.1998 г.
Единствен содружник на друштвото е Танческа
Динче
Дејности: 01.21,01.22/1, 01.23, 01.24,15.11,15.12,15.
13,15.20,15.51, 15:52, 15.81/1, 15.82/2, 15.86,19.10, 20.10
/1,20.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 5Р.30/2, 51.11, 51,17,51.19.
51.41, 51.31, 51.32, 51.33, 51134, 51.36, 5137, 51.38, 51Ж
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51.42/1. 51.42/2, 51.43. 51.47, 51.53, 52.11, 52 12, 52.21. 52.
22. 52.23, 52.24, 55.11, 55.30/1, 55.40.-60.21. (.0 21. 60. 24.
63.21. 63.40, 74.40. 74.84, 93 01, 93.02. .
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, посредување и застанување. консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји: Б\ѓорија, Албанија, Грција и СР Југославија, посредување
во надворешниот трговски промет, агенциски услуги
во транспорт. Во правниот промет со трети лица
друштвото истапува во свое име и за своја сметка
За "обврските во правниот про.мет, со трети лица
друштвото одговара со целиот свој имот.
Управител Танческа Динче - со неограничени овластувала.
Од.Основниот с\д Скопје I - Скопје. Трег. бр.
4518/99.
'
'
(4672)
Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решение Трег.
.бр. 12777/98, во регистарската влошка бр. 020241007-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласува н,ето со ЗТД на Друштво за производство,
промет и услуги БС-КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ увозизвоз УЛ. Плнтарница бр. 3 Гостивар.
Дејности: 15.81/1, 15.91. 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/1.
15.98/2, 17.53, 17 54/1М7.54/2, 17.60, 17 71, 17.72, 18 10,
18.21, 18.22, 18.23. 18.24, 20.10/1. 20.10/2, 20.40, 21.11, 21.
12. 21-.21. 21.23, 21.24. 21.25, 24.51. 25.21, 25.22. 25.23. 25.
24, 28.72, 36.50, 36 61. 36.62, 36.63. 50.10. 50.20, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4. 50.50. 51
11,51.13, 51.15. 51.16, 51.17, 51.18. 51.19, 51.31,51.32, 51
33, 51.34, 51.35. 51.36, 51.37, 51.38, 51,39, 51.41. 51.42/1.
51.42/1, 51.42/2, 51.43. 51.44, 51.45, 51.53, 51.54/51.55, 51.
56. 51.57, 51.70, 52.11. 52.12, 52.21, 52.22. 52.24. 52.25. 52.
26, 52.27, 52.41. 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.48, 55 30/1, 55.30
/2, 60.24, 63.11. 63.12, 74.84, 93.05. надворешна трговија
со непрехранбени производи, надворешна трговија со
прехранбени производи, посредување и застапување
во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стока и патници, реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените
обврски одговара со целиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешните и
надворешните трговско правни односи е Андриески
Зоран, управител без ограничувања.
Од Основниот СУД Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12777/98..
'
(4673)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег.
бр. 6716/99, во регистарската влошка бр. 02023351?-309-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со Законот за трговските друштва на
Друштво за инженеринг, промет и услуги МЕРИНЕ,
Илија и др. Д О О извоз-увоз Скопје, Бул. "Видое Смилевски - Бато" бр. 91, К-2, А-3-4 Скопје.
Друштвото се усогласува, во правниот про"
сега настанувало како: Претпријатие за и 1 :
' .
промет и услуги "МЕРИНЕ" Извоз-Увоз Дл. - ; )
ПЈС, Срег. 66^4/94, Окружен стопански суд Скопје.
Основачи: Ангелов Илија, дипл. град. инж. од Скопје
освета Ангелова Верка од Скопје.
Новото Друштво го задржува правниот континуитет на старото Друштво.
Дејности во внатрешниот промет се. 17.11, 17.12,
17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25,
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.10, 18.21, 18.24, 18.
30, 19.20, 19.30. 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21. 21.22,
21.23, 21.24, 21.15. 22.21/22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25. 21.
25.22. 25.23. 25.24. 36.11, 36.12, 36.13. 36.14, 36.15, 45.21
/1, 45.22, 45.25. 45.31. 45.32,45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.
43, 45.44, 45.45, 50.10. 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.
11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15. 51.16, 51.17, 51.18. 51.19. 51
21, 51.22, 51.24. 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35. 51.
Ж 5Ј.37, 51.38, 51 39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51 47,

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег.
бр. 11735/98. во регистарската влошка бр.. 0221744?-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство-,
трговија и услуги А Н Т О Н И Стеван ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, УЛ Вера Јоциќ бр .16-1/35
Дејности: 01.25. 05.01. 17.11. Р 12. 17 14. 17.15. 1"Ч6.
17.17, 17.21. 17.22. 17.23. 17.24. 17 25. 17.30. 17.401. 1740
'2.17.51. 17.72. 18.10, 18 21. 18.22. 18.23/18.24. 18 30. 19.
20, 19.30, 22.22. 22.23. 24.15, 25.13. 27.51. 27.53. 27.54. 28.
11, 28.12, 28.21. 28 22. 28 30, 28.40. 28 52. 2Ѕ.61. 28.62, 28.
63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74. 28.75. 31.50. 31.62, 33.20. 33.
40. 35.12. 36.22, 36 30. 36.40, 36 50. 36.61. 36.63. 50.10, 50.
30/1. 50.30/2. 50 40/1, 50 40/2. 50 30/3, 50.50 51 П. 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. 5-!
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
02, 51.63. 51.64, 51.65. 51 бб. 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, 52.62. 52.63. 52.61, 52.71. 52.72/1, 52.72
/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21. 60.22, 60.23. 60 24. 63.30,
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 7-1.33. 71. 34. 71.
40, 72.50, 74.20/2, 74.20/3. 74.40. 74.82. 74.83. '4 84. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непре,хранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, посредување и застапување во прометот со
стоки и услуги, реекспорт. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја
сметка. За обврските сторени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешно и
надворешно трговскиот промет е: Стеван Богатиновуправител без ограничување.
Од Основниот СУД Скопје I - Скопје. Трег. бр.
-"'98.
^
'
(4675)
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ја. Друштвото во правниот промет со ф е т и лица настанува во свое име и на своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со целокупниот свој имот.
Сотир Сцасовски-управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр.
10205/98.
(4676)

Бр. 34-Стр. 1965

вија на големо и мало Т А Р О - К О М Е Р Ц Шаип ДООЕЛ И З В О З - У В О З Тетово, ул. Цветан Димов бр. 7-а.
Дејности: 24.51, 24.52, 36.63, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1,
15.89, 15.98/1. 15.98/2, 21.21, 21,25, 52.24, 52.21, 52.22, 52.
23, 52.25, 52.11. 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43,
ч52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26,
52.33, 52.50. 52.12, 50:30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3,
50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33.-51.36, 51.37, 51.39, 51.41. 51.42/1, 51.24, 51.43. 51.
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. ' 54, 51. 64, 51.65, 51.53. 51.44, 51.55, 51.56, 51.23, .51.25, 51.
35. 50.30 /1, 50.40/1,51.51, 51.47, 5'1.61, 51.70, 51.52, 51.45.
бр. 4026/99, во регистарската влошка бр..02021921 ?-851.63, 51. 57, 51.42/2, 51.1 1, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.
09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
16, 51.17, 51. 1.8, 51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.30/1. 55.30/2,
усогласувањето на Друштво на прадежно проектира55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12. 63.21, 63.30,
ње. тр.говија и консалтинг АШТ Зоран ДООЕЛ увоз63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30. 72.50, 74. 12, 74.13, 74.
извоз Скопје, ул. "Ф.ранц Прешерн" бр Л 73.
1
14, 74.20/5, 74.40, 74.82. 74.84, 93.05.
Дејности: 15.61. 15.81,15.31. 15.32. 15.33. 15.11. 15.12,
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво15.13, 15.20; 15.51, 15.52, 15.91, 15.92. 15.71. 22.21. 22.22,
решна трговија со прехранбени производи, надвореш22.23: 22.24. 22.25, 01.11/1, 01.11/2. 01.11/3. 01.12/1, 01.13
на трговија со непрехранбени производи, застапување,
/1,01.13/2,01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 45.21/1, 45.31, 45.32,
посредувања, реекспорт, консигнација, малог-раничен
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23,
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југослави60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23. 52.12, ^2 25, 52.41,
ја. Во правниот промет со трети лица друштвото нас52.42, 52.43, 52.45. 52.4'6, 52.44/1, 52.48, 52.47, 63.21, 71.
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските
10, 71.21, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31.
сторени во правниот промет спрема'трети лица друш51.34:51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24. 51.54, 51.
твото одговара со целокупниот свој имот.
53, 51.55/51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 63.30,
Шаип Јусуфи-управител без ограничување.
63.40, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40. 20.51, 21.23, 21.25, 65.12
/3, 63.12, 74.40, 74^.13,.74.14, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20
Од Основниот СУД Скопје I - Скопје, Трег. бр.
/3, 74.20/4, 74.30, 73.10/2, надворешна трговија со прех7556/99.
'
'
(4680)
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во
прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославибр. 9970/99, во регистарската влошка бр. 020227927-8ја, комисионо работење и консигнација, меѓународно
09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
туристичко посредување. Друштвото во правниот
усогласувањето со З Т Д на Друштво за завршни работи во градежништвото, трговија на големо и мало,
промет со трети лица настапува во свое име и на своја
увоз-извоз ИТА Владимир ДООЕЛ ул. Козара бр.
сметка. За обврските сторени во правниот промет со
42/1-16 Скопје.
трети лица друштво-то одговара со целокупниот свој
имот.
Единствен содружник на Друштвото е Владимир
Нелковски од Скопје, ул. Козара бр. 42/1-16.
Зоран Штаклев-управител без ограничување.
Седиште на друштвото е во Скопје, ул. Козара бр.
Од Основниот суд Скопје I
Скопје, Трег. бр.
42/1-16.
'
4026/99.
(4677)
Дејности во внатрешниот промет се: 51.21, 51.22,
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
бр. 12916/98, во регистарската влошка бр. 020221577-852.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,.52.42,
01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50/52.63, 50.30,
претворањето на претпријатие на Трговско друштво
50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15ч51.16,
за трговија и услуги ШТРАУС-КОМЕРЦ Оханес ДО51.17, 51.18, 51.19, 51.23, 51.25, 51.57, 51.61,^1.62,^0.20,
ОЕЛ Скопје, ул. Лазар Поп Трајков бр. 17 Скопје.
52.62, 52.63, 63.12, 74.40, 55.23, 74.84, 55.30, 55.40, 63.30,
Претпријатието се усогласува согласно ЗТД.
Осносновач и содружник. Лицето Оханес Саркис63.40, 60.24, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,
јан од Скопје, ул.Лазар Поп Трајков бр. 17 Скопје^
45.41,45.42,45.43,45.44,45.45, 74.20.
\
Дејности во надворешниот промет се: .надворешна
Друштвото ќе се занимава со следните дејности:
трговија со прехранбени производи, надворешна трго- /
28.51, 28.52, 33.20, 50.20, 50.30, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.
вија со непрехранбени п р е д в о д и , посредување во /
23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.
прометот со стоки и услуги, застапување во прометот
37, 51.38, 51.39, 52,11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.
со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.Во правни-!
25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,
от промет со трети лица Друштвото истапува во свое
52.44 /2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/2, 52.74,
име и за своја сметка. За обврските сторени спрема
74.40,74.81,74.84,
трети лица Друштвото одговара со си-ѓе свои средВо надворешнотрговското работење друштвото ќе
ства.
се занимава со следните дејности: посредување и зас,тапување на домашни и странски правни лица, реекЗа управител се именува Владимир Нелковски, со
спорт. Во правниот промет со трети лица друштвото
неограничени овластувања во внатрешниот и н а д в о р
настапува во свое име и за своја сметка. Во односите
решниот промет.
со трети лица друштвото одговара со целокупниот
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
свој имот.
9970/99.
(4681)
Управител на друштвото и лице овластено за застапување во надворешно трговското работење е лицето Оханес Саркисјан.
Основниот суд Скопје I - Скопје, со. решение Трег.
бр. 8867/99, во регистарската влошка бр. 020231007-8Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр.
03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
Л2916/98.
' (4679)
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво
за производство, трговија и ,услуги ИНТЕР МЕТЈУ
Методија ДООЕЈ1
увоз-извоз Скопје
Булевар
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
Илинден бр. 3/7 Скопје.
бр. 7556/99, во регистарската влошка бр. 020221327-8Дејности: 28.11, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10,
01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.63, 45.33, 50.10,
усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трго50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51 21, 51.23, 51.24,
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51.31, 51.32, 51.33, 5134, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41,
51.42/1,51.42/2,51.43,-51.44,51.46,51.51, 51.53,51.54,51.
55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.
12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.
43,52.45,52.46,52.47,52.48,52.72,52.72/1,52.72/2,52. 74,
63.12,64.20,70.20,72.10,72.20,72.30,72.40,72.60,72. 84.
Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со
непрехранбени производи, застапување и посредување
на странски и домашни фирми. Во правниот промет со
трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметаа. З а обврските сторени во правниот промет
со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот
и надворешниот трговски промет е: Методија Митевски-управител на Друштвото без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег. бр.
8867/99.
(4682)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 11867/99, во регистарската влошка бр. 020240817-6
-01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Трговец поединец за трговија на мало со кондиторски производи, мелење и продавање на кафе Н И Н А Т П Евица Александар Бојковска, ул. Партизанска б.б. Скопје.
Извршено е усогласување согласно З Т Д на дуќанот мелење и продавање на кафе " Н И Н А " Евица Бојковска во Трговец поединец за трговија на мало со
кондиторски производи, мелење и продавање на кафе
Н И Н А Т П Евица Александар Бојковска ул. Партизанска бб Скопје.
Основач на трговец поединец: Евица Александар
Бојковска од Скопје.
.
Дејност: 52.11,52.25,52.24,52.27.
Б р правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица
трговецот поединец одговара лично со целиот свој
имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
11867/99.
(4683)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 6460/99, во регистарската влошка бр. 020210127-8Оз-ООО, го запишал во трговскиот, регистар на овој суд
усогласувањето на Трговско друштво за производство, услуги и промет Н И К О М Е К С Љупчо Д О О Е Л
увоз-извоз Скопје, ул. Илинденска бр. 65.
Усогласување со З Т Д на Претиријатие за обавување на внатрешен и надворешен трговски промет на
стоки и улуги "НИКОМЕЌС" Д,О.О. Скопје ул. Илинденска бр. 65 во Трговско друштво за производство
услуга и промет Н И К О М Е К С ЈБупто Д О О Е Л увозизвоз Скопје ул. Илинденска бр. 65.
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.
50,51.21,51.23, 51.24, 51.31,51.34,51.35, 51.39, 51.41, 51.
42,51.42/1,51.42/2,51.51,51.53,51.54,51.55,51.57,51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.45,52.46,52.47,52.48, 55.21/2,55.
23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.
10^ 71.21,72.10,72.20,72.30,72.40,74.13,74.40,74.84.
Надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи,
посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во
транспортот, консигнациона продажба, застапување
на странски правни и физички лица, реекспорт.
Друштвото во правниот промет со трети лица ќе
истапува во свое име и за своЈа сметаа. За обврските
на друштвото основачот не одговара, го сноси ризикот во висина на основачкиот влог.
Љупчо Николовски-управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
6460/99.
(4684)
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Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решение Трег.
бр. 11519/98, во регистарската влошка бр. 02020251?-601-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
уписот на СТД на Трафика Л Е А Ивановиќ Миодраг
Биљана Т П Тетово, ул. Маршал Тито бб.
Фирмата гласи: Трафика Л Е А Ивановиќ Миодраг
Биљана Т П Тетово. Седиштето е на, ул. Маршал Тито
бб Тетово. Единствен содружник и управител е Ивановиќ Миодраг Биљана од Тетово со лк. бр. 277023
УВР Тетово и Е М Б Г 171296847509. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот
промет Трговецот-поединец одговара со сите свои
средства.
Дејности: 52.26 Трговија на мало' со производи од
тутун, 52.33 Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати, 52.47 Трговија на мало со книги и весници и прибор за пишување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
11519/98.
(4687)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 11553/98, во регистарската влошка бр. 020202527-601-000, го з а п и ш а л в о трговскиот регистар на овој суд
стасот на СТД на Трговија на мало ВЕРНО Радически
Радослав Оливер Т П Тетово, ул. Борче Кочоски бр.
127 Тетово.
Фирмата гласи: Трговија на мало ВЕРНО Ра-дически Радослав Оливер Т П Тетово. Седиштето е на
ул. Борче Кочоски бр. 127 Тетово. Единствен содружник и управител е Радически Радослав Оливер од Тетово со лк. бр. 1374409 и Е М Б Г 1405972450115 УВР
Скопје. Трговецот поединец во правниот промет со
трети лица истапува во свое име и за своја сметаа.
З а обврските во правниот промет Трговецот-поединец одговара со сите свои средства.
Дејности: 52.11 Трговија на мало во продавници
претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 Друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.27,
Друга трговија на мало со храна во специјализирани
продавници.
Од Основниот суд Скопје I - С к о п ј е / Т р е г . бр.
11553/98.
(4689)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 14241/99, во регистарската влошка бр. 020214557-609-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
запишувањето на Т П на Анифеја Нехмет Јашар Т П за
угос-тителска дејност Б И Ф Е 21 бул. Едвард Кардељ
бб Скопје.
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.
Т П во правниот промет со трети лица ќе настапува во
свое име и за своја сметаа.
З а обврските сторени во правниот промет, Т П ќе
одговара лично со целиот свој имот. Анифеја Нехмет
Јашар е основан и управител на ТП, со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
14241/99.
(4690)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 5339/99, во регистарската влошка бр. 020241887-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Трговското друштво за
производство, промет и услуги Б И Л К А - Ќ О М Е Р Ц
Б И Л К А П1РОМЕТ
РОМЕТ Д
ДО
ОО
ОЕГЛ увоз-извоз Скопје, ул. Пет а р Ацев број 29. Единствен
Е
содружник Б И Л К А П Р О М Е Т Д О О Скопје.
Седиште на Друштиото е на уд. Петар Ацев бр. 29.
Дејности: 17.11, 18.10, 19.30, 29.31, 32.30, 31.61, 24.
13,29.31,29.32, 32.34, 20.34,10.35,42.34, 30.32,30,29.71,
29.72, 31.20, 31.62, 31.61, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20,17.40,
45.31,45.32,45.33,41.45, 42.45, 43.45,44, 45.45, 60.21,45.
43,60.23, 60.24, 52Л1, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.
12,52.25,52.41, 52.42, 52.43, 52.45,45,52, 52.52, 48, 52.26,
А 'Г^
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51.12, 51.39/51.41, 51.42/1, 51.24, 51.54, 51.55, 51.46, 50.
10,50.30/1,50.40/2,50.50, 50.10,50.30,50.40,51.51, 51.70,
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52,63.30, 63.40, 50!20,
63.12, 74. 84, 65:12/2, 65.12/3, 70.20, 92.33, 74.20/3, 74.40,
60.22.
^
Управител: Стаматовска Сузана од Скопје.
Во правниот промет со трети лица искапува во
свое име и за своЈа сметка. Во правниот промет со
трети лица одговара со целиот свој имот. Надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, меѓународен
. транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, слободни царински продавници, привремен увоз-извоз на стоки, продажба на
стоки од консигнациони складишта.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
5339/99.
(4691)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 13087/98, во регистарската влошка бр. 020241977-801-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
претворањето со ЗТД на Друштво за промет, услуги и
транспорт ИНТЕРСАШ ШПЕД Шериф ДООЕЛ Скопје, ул. Клинска Леса бр. 32.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40
/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.
16,51.17,51.18, 51.19,51.21,51.22,51.23; 51.24, 51.25,51.
31,51.32,51.33,51.34,51.35,51.36, 51.37, 51.38,51.39,51.
41,51.42/1,51.42/2,51.43, 5144,51.45,51.47, 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,
52.25,52.26,52.27,52.41, 52.42,52.43, 52.44/1, 52.44/2,52.
44/3,52.44 /4,52.45,52.46,52.47,52.48,52.50,52.61,52.62,
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21,
63,30,63.40,71.21,74.12,74.40,74.84,93.05.
Се брише: Шериф Чуљевиќ како директор со неограничени овластувања.
Се запишува: Хадија Чуљевиќ како управител, без
ограничување.
Надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи,
посредување и застапување во областа на промет со
стоки и услуги, компензациони работи со странство,
реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, малограничен промет со соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија), меѓународен транспорт и
шпедиција, застапување на странски фирми. Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за
своја сметка. За обврските направени во правниот
промет со трети лица одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Халија Чулевиќ, управител без ограничувања.
Основач на друштвото е Шериф Чуљевиќ.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
' 13087/98.'
.
(4692)
' Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 948/99, во регистарската влошка бр. 1-38599-0-0-0,
го запишал во трговскиот регистар на овој суд претворањето на претпријатие на Друштво за производство
промет и услуги ДЕНИЦА Александар ДООЕЛ Скопје, ул. Коце Металец к. 2Б-19.
Дејноста на друштвото опфаќа: 20.40, 20.51, 20.52,
25.21,25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75,
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,
45.41,45.42,45.43,50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.31,51.
32,51.33,51.34,51.35, 51.36,51.37,51.38, 51.39,51.41,51.
42/1,51.42/2,51.45,51.53, 51.54, 51.55, 51.57.52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42,52.43,52.45,52.46,55.30/1,55.30/2, 55.40,60.21,60.
22,60.23,60.24,74.40,74.82, 74.84, надворешна трговија
со прехранбениг производи, надворешна трговија со :
непрехранбени производи/ Друштвото, во. правниот;
промет истапува во свое име и за своја сметка.
'

Бр. 34-Стр. 1965

За обврските спрема трети лица одговара со сиот
свој имот.
За управител на друштвото се именува Анѓелковски Павле-управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,' Трег. бр.
948/99.
(4693)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 7908/99, во регнстарската влошка бр. 020230527-801-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со ЗТД на Друштво за промет, транспорт и шпедиција ТРАК КОМ МАК Трајан ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје, ул. 69 бр. 13 Скопје.
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.
50,51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.31,51.32, 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, 51.64, 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,
52.50,52.62,52.63,55.30/1,55.30/2, 60.21, 60.22,60.23,60.
24, 63.21, 63.40, 65.12/2, 65.12/3.65.12/4, 65.21, 65.23, 67.
И , 67.12,67.13,71.10,71.21; 74.12.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт и посредување,
продажба на стоки од консигиациони складови, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР
Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција и меѓународни агенциски
работи.
Основач и управител е Цветанов Трајан.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
7908/99.
44695)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 11714/98, во регистарската влошка Ор. 020189937-305-000,ГОзапишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на претпријатие на Угостителско производно трговско друштио ХАМИЛТОН ТИМ Исо и
др. ДОО увоз-извоз ул. Мито Хаџивасилев бр. 1.6/3
Скопје.
Друштвото е основано со Акт од 30.05. 1996 год. а
се усогласува со Договор од 15.12.1998 година од
основачите Бедри Адеми, Дарко Мијалковски и Исо
Љатиф сите од Скопје.
ДеТности: 01.11/3,-01.21,01.22/1,01.22/2,01.24,01.25,
01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32,15.33, 15.51, 15.
61,15.81/1,15.85,19.10,20.10/1,20.30,20.40,20.51,25.22,
25.23,25.24,37.10,37.20,45.21/1,45.21/2,45.22,45.31,45.
45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3,50.40/4,50.50,51.11,51Л2,51.13,51.14,51.15,51.
16,51.17,51.18,51.19,51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.
31,51.32,51.33,51.34,51.35,51.36,51.37,51.38,51.39,51.
41,51.42/1,51.42/2,51.43,51.44,51.45,51.46,51.47,51.51,
51.52,51. 53,51.54,51.55,51.56,51.57,51.61,51.62,51.63,
51:64,51. 65,51.66,51.70,52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 51.42, 52.43,
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46, 52.47,52.48,,
52.50,52.61,52.62,52.63, 52.71,52.72/1,52.72/2,52.73,52.
74,55.11,55.12,55.30/1,55.30/2,60.21,60.22,60.23, Л.24,
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12', 70.
20, 72.50, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84,
93.05.
Во надворешно трговскиот промет: надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, комисиона продажба, консигнациона продажба, консигнациони складови, меѓународен превоз
на стоки и патници во друмскиот Сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет
со соседните држави, изведување инвестициони работи во странство и туристички работи во странство.
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трговскиот промет друштвото ќе го застапува лицет-о
Ајдини Газменд како управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
.
11714/98
'
(4696Основниот, СУД Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 8857/99, во регистарската влошка бр. 020228037-303-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Друштво за производст во, трговија
и услуги РОНА Фадил и др. ДОО експорт-импорт
Тетово, у.т. "М. Б а ф т и а р и " бр. 60.
Основни дејности: 01.12/1, 01.21. 01.24, 01.41/2. 02.
02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98
/2, 18.22. 19.10, 19.30, 20.30, 20.40. 21.12, 25.12, 25.21, 25.
22, 25.24. 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10. 36.11. 36:
12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32,
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30
/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32. 51.33. 51.36,
51.37. 51.41. 51.42. 51.43, 51.47, 51.53, 51.54. 51.57. 51.66,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22. 52.24, 52.25, 52.26. 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47. 52.
48, 52.49. 52.62. 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30
/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12. 63.30, 63.
40. 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.
84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51 51, 74.12. 20.10/1, 20,51,
36.14,26.63, 20.64. 18.30.
Надворешно работење: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување
инвестициони работи во странство и малограничен
промет со соседни земји. Во правниот промет со трети
лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои
средства.
За управител на друштвото се определува лицето
Фадил Беќири од Тетово, ул. "173" бр. 3 лк. 260739 и
МБ. 2811957470039 како лице овластено за застапување во внат решниот и надворешно'трговскиот промет,
без ограничување.
Од Основниот суд ,Скопје I - Скопје, Трег. бр.
8857/99.
(4697)
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Од Основниот суд Скопје I - ("копје, Трег. бр.
5441/99.
(4698)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр: 6838/99, во регистарската влошка бр. 020226547-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Друштво за производство, про.мет
и услуги Д А Н - К О М Слободан ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје, ул. Иво Лола Рибар бр. 149/6.
Дејности: 01.22. 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.
41/2.01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31. 15.32. 15.33, 15.43,
15.51, 15.52, 15.61; 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2,
15.83. 15.84, 15.85, 15.87, 15.98/1,15.98/2, 17.40/1, 17.40/2,
19.30, 20.30, 21.24, 50.10, 50.30, 50.30/1. 50.30/2. 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.
31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 5.1.37, 51.39, 51.41, 51.42. 51.
42/1, 51.42/2. 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27. 52.41, 52.42,' 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 55.51. 60.21, 60
22, 60.23, 63.12, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.22, 74.84, 91.33.
92.34,93.01,93.05,63.40.
Врши надворешнотрговски промет со прехранбени производи, врши надворешнотр/ овски проме т со
непрехранбени производи, застанување и посредување
во надворешнотрговскиот промет, застапување и посредување во проме тот на стоки и услуги, услуги во меѓународната шпедиција, консигнациона продажба, малограничен промет на стоки и услуги со Грција. Бугарија, СР Југославија и Албанија. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за
своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за-застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Слободан Богдановски-управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
6838/99.
(4699)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 9433/99, во регистарската влошка бр. 020240887-309-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усог-ласувањето со, З Т Д на Друштво за изучување
странски јазици и компјутери Т Е Д Е С К О П И Н О К И О
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр.5441/99, во регистарската влошка бр. 02022861 ?-8-Маргарита и други Д О О Скопје, ул. Бетовенова бр. 6
03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд А.
усогласувањето на Друштво за производство, тр-гоФирма: Друштво за изучување странски јазици и
вија и услуги ХБ К О М П А Н И Перса ДООЕЛ увоз-изкомпјутери Т Е Д Е С К О ПИНОКИО Маргарита и друвоз Скопје ул. Иван Горан Ковачиќ бб.
ги ДОО.
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
Седиште: Скопје, ул. Бетовенова бр. 6 А.
20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24. 21.25,
Содружници: Иванов Душко од Скопје и Иванова
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
Маргарита од Скопје.
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50
51.25, 51.31, 51.32', 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31. 51.32, 51.33, 51.
51.39, 51.41, 51.42. 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.
34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
47, 51.51, 51.53. 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61. 51.62, 51.
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,
63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22. 52.
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,
23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.
52.41,52.42,52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52. 45,
44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.
52.46,52.47,.52.48,52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30
48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30
/1, 55.30/2, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32,
/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 70.31, 71.33, 71.34,
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 80.42, 92.34,
72.10,72.20,72.30,72.60,74.12,74.20/3, 74.84.
92.40, 92.61, 92.62, 55.21/2, 55.22, 55.23, 60.21, 60.22, 60.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
23, 92.72, 22.11, 22,12, 22.13, 22.14, 22.15, надворешна
прехранбени производи, надворешна трговија со нетрговија со прехранбени производи, надворешна тргопрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транвија со непрехранбени производи, застапување и посспорт на стоки, консигнациона продажба, малограниредување во. прометот со стоки и услуги, комисиони
чен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.
работи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз
Во правниот промет со трети лица друштвото исна стоки и патници во друмскиот сообраќај, консигнатапува во свое име и за своја сметка. За сторените обциони складови, изведување инвестициони работи во
врски во правниот' промет со трети лица Друштвото
странство, туристички работи во странство, малограодговара со сиот свој имот.
ничен промет со соседните држави, реекспорт.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Пандовска АтинаВо правниот промет со ф е т и лица друштвото исуправи тел без ограничување.
тапува во свое име и за своја смет ка. За обврските
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Бр. 34-Стр. 1965

преземени во правниот промет со ф е т и лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Управител Иванова Маргарита со неограничени
о-властувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
9433/99.
(4704)

сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
НТП е Ѓорѓиев Зоран, управител, без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
3095/99.
'
(4706)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 1983/99, во регистарската влошка бр. 020231367-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво
за производство, трговија и услуги ПАСТОР-ПЛАМ
Панче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Македонско косовска бригада бб.
Фирма: Друштво за производство трговија и УСЛУГИ П АСТОР-П Л А М Панче Д О О Е Л увоз-извоз.
Седиште: Скопје, ул. Македонско косовска бригада бб.
Содружник: Ангеловски Панче од Скопје.
Дејности: 14.22, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.72, 18.10,
18.21. 18.22, 18.24, 18.30, 19.30, 24.11. 24.12. 24.13, 24.14,
24.15. 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82
/2, 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, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24. 29.51, 29.
53, 29.54, 29.55. 29.56, 29.71, 29.72. 32.10, 33.20. 35.12, 35.
50, 36.11, 36.12, 36.13. 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41. 45.42,
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50:40/1,
50.40/2, 50.40/4, 50!50. 51.11. 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.
16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23. 51.24, 51.25, 51.
31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.
41, 51.42/1, 51.43, 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, 52.23, 52.22, 52.24, 52.25.
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44
/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.
63, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.
20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.
20/2,74.20/3,74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен
промет со соседните држави, реекспорт. Во правниот
промет со трети лица друштвото истапува во свое име
и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Управител Ангеловски Панче со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1983/99.
' (470:))

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 8459/99, во регистарската влошка бр. 020233697-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Друштво за производство, услуги и
трговија ЦИГО Миодраг Д О О Е Л увоз-извоз, Куманово, ул. Денко Драганов бр. 10.
Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2,
01 2,01.21,01.22/1,01.25,01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.51,
15 31. 15-33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15
82,15.82/1, 15.82/2.15.85, 15.86,15.87, 15.98/1,15.98/2,18.
10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.
24. 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,50.40/4. 50.
50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31. 51.32, 51.33, 51.34, 51.35. 51.
39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54. 51.55,
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24? 52.25.
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.
48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74,
55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40,
55.51, 55.52, 60, 60.10. 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.
11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30. 63.40, 72.10, 74.12, 74.40, 74.
82,74.84,92.71, 93.01, 93.02, 93.03,93.05.
Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени, производи, малограничен промет со-Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки
во консигнациони складишта, работи на посредување,
работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски
работи, меѓународен транспорт на стоки и патници,
меѓународна шпедиција. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја
сметка. За обврските сторени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лицето за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Слаѓан Младеновиќ-управител без
ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
8459/99.
' (4707)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
б^. 3095/99, во регистарската влошка бр. 020227837-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој сур
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво
за производство, трговија и услуги ТАЛИ ДООЕЛ
Ѓорѓиев Зоран експорт-импорт Кавадарци, ул. "Ѓорѓи
Соколов" бр. 39.
Дејности: 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, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54,51.55, 51.56,
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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,
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30?1, 51.70, 60.24,
60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 15.51, 15.52, 15.98/2. 18.
21,18.22,18.24,52.72/1,52.74,60.22.
Посредување и застапување во прометот на стоки
и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки
и патници, продажба на стоки од консигнациони, складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 1658/99, во регистарската влошка бр. 020198137-303-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето
на Друштво
за
производство,
трговија, транспорт и услуги МЕРС-ТРАНС Кенан и
др. Д О О експорт-импорт ул. Црнотравска бр. 88
Куманово
Содружници: Даипи Ридвац ул. Црнотравска бр. 88
Куманово со бр. на лк. 264364 и МБ.0204964420070 и
Даипи Кенан од Куманово лк. бр. 196153 со МБ.'
180196042 0000, ( е и управител на друштвото).
Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 01.41/3, 01.42/2, 15.11.
15.32,15.51,15.61,15.81, 15.89, 15.89/2, 16.00, 16.00/2,17.
40/1, 17.60, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 22.15,
25.22, 25.24, 26.61, 36.44, 45.41/2, 45.45, 50.10, 50.30, 50.
20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.
23, 51.25, 51.31, 51.33, 51.32, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.
41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52,
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24,
52.26, 52.27, 52.33,52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.
48, 52.50, 52.62, 52.63, 52:72, 52.74, 55.12, 55.30/1, 55.30/2,
60.22, 60.23, 60.24,63.30, 63.40, 65.12/3,70.31, 74.12,74.20
/2, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија,
Грција, Албанија и др., меѓународни агенциски рабо
ти. меѓународна шпедиција, застапување и посредување на странски фирми, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на
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стоки во друмскиот сообраќај, комисиони и консигнациони работи, угостителски и туристички услуги,
реекспорт. Во правниот промет друштвото истапува
во свое ,име и за своја сметка, а за обврските преземе-,
ни во правниот промет друштвото одговара со целиот
свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1658/99.
(4708)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 10631/98, во регистарската влошка бр. 020158387-809-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
претворањето на претпријатие на Друштво за промет,
угостителство, туризам и сообраќај Д Е Н И Г О , Бранко, Д О О Е Л увоз-извоз, Куманово, ул. Благе Илиев
Гуне бр. 18-4/10.
Основач на друштвото е Цветковски Бранко ул.
Благе Илиев Гуне бр. 18 - 4/10 МБ. 1108951420009 лк.
бр. 277225 УВР Куманово.
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.
50,51.21,51.23, 51.24, 51.31,51.34, 51.35, 51.39, 51.41,51.
42/1,51.42/2,51.51,51.53, 51.54,51.55, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1,52.45,52.46,52.47,52.48,55.11,55.12, 55.21/2,55.
23,55.30,55.40,55.51, .55.52, 60.21,60.22, 60.23, 60.24, 63.
21,63.30,63.40,71.10, 71.21, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.
62,92.72,93Ј04,93.05.
Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на туристички работи во странство, посредување и застапувањ е в о надворешно трговскиот промет, застапување на
странско лице, консигнациона продажба, реекспорт,
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и
СР Југославија.
Друштвото во правниот промет со трета лица истапува во свое име и за своја сметка. З а преземените
обврски во правниот промет друштвото одговара со
сите свои средства. Лице овластено за застапување во
надворешниот и внатрешниот трговски промет е
Цветковски Бранко-управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
10631/98.
(4709)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 10200/98, во регистарската влошка бр. 1-34844-0-00, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на претпријатието со З Т Д на Друштво за трговија и услуги на големо и мало КАТАД Е Н , Даниела Д О О Е Л извоз-увоз Куманово, ул. Војо
Карасѓојанов бр. 6.
Дејности: 17.30,17/40/2,17/51,17/51/1,17/54/2,18/21,
18/22,18/23,20.10/1,20/10/2,20/20,20.30,20.40,20.51,24.
16,25.11,25.12,25.13,25.21,25.22,25.23,25.24,28.11,28.
40,28.52,50.30/1,50.30/2,50.50,51.13,51.15,51.19, 51.24,
51.31,51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42/1,51.4272,51.47,51.51,51.53,51.53,51.54,51.55,51.
56,51.57,51.61,51.70,52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.
24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 60.
21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 65.12/3, 70.20, 71.10,
74.20/3,74.40,74.84,63.40.
Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, посредништво и застапување, консигнација, реекспорт, малограничен промет
со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, работи на меѓународен превоз на стоки и
патници, меѓународна шпедиција, туристички работи
во странство. Друштвото во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка-неограничена одговорност. З а обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите средства-целоснаодговорност.Лицеовластено зазастапувањена
внатрешниотин а д в о р е ш н и о ттрговскипрометеАнтевска Благица-управител без ограничувања.
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ,Трег. бр.
10200/98.
(4710)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 12842/98, во регистарската влошка бр. 020228257-301-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Трговско друштво за производство промет и услуги Б Р А С О Софија ДООЕЛ извозувоз Гевгелија, ул. "Маршал Тото" бр. 110 Гевгелија.
Фирма: Трговско друштво за производство промет
и услуги Б Р А С О СофиЈа Д О О Е Л извоз-увоз Гевгелија.
Седиште: ул. "Маршал Тито" бр. 110 Гевгелија.
Основач: Зафировска Софија ул. "Кирил и Методиј" 13 Гевгелија Е М Б Г 2203952487006 лк.бр. 53066
УВР Гевгелија.
Дејности во внатрешно трговскиот промет: 17.30,
17.40,17.71,17.72,18.21,18.22,18.24, 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, 51.47,51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44^
52.45,52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30, 60.21, 60.22,
60.23,60.24,74.84,63.40.
Дејности во надворешнотрговски промет: посредување, реекспорт, застапување на странски фирми,
консигнација, шпедиција, меѓународен транспорт на
стоки и патници во.друмскиот сообраќај, лизинг.
Трговското друштво во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото од-говара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Зафировска Софија-управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12842/98.
(4711)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 12843/98, во регнстарската влошка бр. 020241947-801-000, го запишал во трговскиот регнстар на овој суд
претворањето со З Т Д на Трговско друштво за промет
и услуги Н А Ц Е Т Р А Н С Танас Д О О Е Л извоз-увоз .
Гевгелија, ул. "Белградска" бр. 16 Гевгелија.
Фирма: Трговско друштво за промет и услуги
Н А Ц Е Т Р А Н С Танас Д О О Е Л извоз-увоз Гевгелија.
Седиште: ул. "Белградска" бр. 16 Гевгелија.
Основач: Стојанов Танас Е М Б Г 2710948482007 лк.
бр. 40931 УВР Гевгелија.
Дејности во внатрешно трговскиот промет: 01.12,
01.13,01.30, 01.41, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.40,74.84.
Дејности во надворешно трговскиот промет: посредување, реекспорт, застапување на странски фќрми,
консигнација, шпедиција, меѓународен транспорт на
стоки и патници во друмскиот сорбраќај, лизинг.
Трговското друштво во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своЈа сметка, а за
обврските сторени во правниот промет друштвото
одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување е Стојанов Танасуправител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12843/98.
(4712)
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изводливо и услуги "АСТРА-М" Митко Ицевски Д О О
ЕЛ увоз-извоз, ул. "Добромир Хрс" бр. 49 а, Скопје.
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1,
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34,51.35, 51.36, 51.37, 51.38,61.39, 51.41,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.25, 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/^, 52.45, 52.46, 52.47,52.48,
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51,
55.52, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32,
71.33, 71.34, 71.40,72.10,72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12,
74.13,74.15,74.20,74.20/2,74.20/3, 74.20/4,74.20/5, 74.30,
74.40, 74.70, 74.81,74.82, 74.83, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72,
93.04 и 93.05, надворешна трговија со прехрамбени продукти, надворешна трговија со непрехранбени продукти,
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени вогправниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластеше за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Митко Ицевски-управител
без ограничување.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
12153/98.
"
(4623)
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег.
бр. 6867/99, во регистарската влошка бр. 020218037-865-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство и услуги ВИКОМ Е Л Е К Т Р О Н И К Тодор
Д О О Е Л Скопје, ул. А С Н О М бр. 54 б-5 01/02.
Единствен Содружник-основач на трговското друштво е Мазнев Тодор од Скопје, ул. Баница бр. 26 со
лк. 1432200 и мат. бр. 0207941450028 издадена од ГУВР
Скопје, државјанин на Р. Македонија.
Дејности: 29.71,29.72,30.02,31.10,31.40,31.61,31.62,
32.20,32.30,50.10,50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.31, 51".
34,51.35,51.41, 51.42/1,51.42/2, 51.43, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45,
52.47,52.48,52.50,52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 74.11,74.
12,74.13,74.14,74.84.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија ч:о непрехранбени производи, реекспорт, малограничен
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта. Друштиото во правниот'промет
со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сиот свој имот.Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мазнев Тодор - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
6867/99
(4738)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје со решение Трег.
бр. 6169/99, во регистарската влошка бр. 020219047-801-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усог-ласувањето на претпријатие во Трговското друштво за трговија и услуги Б О - Б А Славица Д О О Е Л
Скопје, ул. Пресека бр. 3-б о.Карпош.
Дејности: 17.30,17.40/1,17.60,17.71,17.72, 50.10, 50.
30 /1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2^ 50.50, 51.21, 51.23, 51.24,
51.31, 51.34,51.35,51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2; 51.51, 51.
53, 51.54, 51.55,51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.
23,52. 24,52.25,52.26,52.41,52.42,52.43, 52.44/1,52.44/3,
52.45,52.46,52.47,52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.
51.55. 52,60.21,60.23,63.21,63.30,63.40,71.10, 71.21,74.
13,74. 14,74.20/3,74.40,74.84.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
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прехранбени производи, реекспорт, малогоаничен
про-мет со Албанија, Бугарија, Грција и со СР Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во .
консигнациони складишта, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција,
туристички работи со странство. Друштвото во правни-от промет со трети лица настапува во свое име и за
своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој
имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот
и надворешниот промет е Трбојевиќ Славица - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
6169/99.
(4739)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 5084/99, во регистарската влошка бр. 020217027-301-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Трговско друштво МАДЕМ К О М Е Р Ц Мартин и Живко Д О О Скопје, ул. Димо Хаџидимов бр, 59-а. "
Основачи на трговското друштво се:
Трпчевски Мартин од Скопје, со стан на ул. Димо
Хаџидимов бр, 59-а, лк. 1223310, М.Б.1209974450038, и
Трпчевски Живко од Скопје, со стан на ул. Димо Хаџидимов бр. 59-а, лк.1490406, М.Б. 2812946450008.
Дејности: 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22,
01.22/1,01.22/2,01.23,01.24,01.25,02.01,02.02,15.11,15.
12,15.13,15.20,15.81; 15.85,15.91,15.92,15.93,15.94,15.
98,15.98/1,15.98/2,18.21,18.22,18.23,18.24,20.40,21.21,
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25,
24.30, 24.62, 24.63, 24.64, 24.66/25.12, 25.21, 25.22, 25.23,
25.24,26.21,26.25,26.40, 26.52,26.61,26.52, 26. 63,26.64,
26.65, 26.66, 26.70, 28.40, 28.52, 28.75, 36.63, 45.41, 45.42, ,
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.17, 51.21,
51.23, 51.24, 51.31,51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41
/1, 51.42 /2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57,51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.36, 52.27, 52.41,
52.42,52.43,52.44/1,52.45,52.46,52.47,52.48,55.30,55.30
/1, 55.30/2, 55. 40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.21, 63.30, 63. 40, 65.12/3, 74.40,74. 84, 22.14, 22.24, 22.^
31,22.32,22.33, 92.11,92.12,92.20,92.31,92.31/1,92.31/2,
92.32,92.34,92.52/2,92.72.
Надворешна трговија: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и со СР Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во ј
консигнациони складишта, меѓународен транспорт на
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт
на патиици во друмскиот сообраќај, туристички услуги во странство. Друштиото во правниот промет со
трети лица настапува во свое име и за своја сметка,
За обврските сторени во правниот промет со тр,ети
лица друштвото ,одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Трпчевски Мартин-упревител
без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
5084/99.
Г4741)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 1161/99, во регистарската влошка бр. 020207437-303-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Друштво за производство,
трговија и услуги П И Р О К А Н А Ц Виктор и др. ДОО
ул. Пробиштип бр. 3 Куманово.
Дејности од внатрешен промет: 01.21; 01.24; 15.12;
15.13; 60.24; 60.22; 60.23; 52.72/2; 55.30; 55.30/2; 55.51; 52.
11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 52.
42; 52.43; 52.44; 52.46; 52.47; 52.48; 50.30; 52.63; 51.21; 51.
23; 51.24; 51.31; 51.33; 51,34; 51.39; 51.41; 51.42; 51.53; 51.
54; 51.55; 51.70; 74.84.
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Дејности од надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи. Во правниот промет со
трети лица друштвото истапува во свое име и за своја
сметка, а обврските сторени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување е Ратковиќ Виктор,управител со неограничени овластувања.
Друштвото е основано од Ратковиќ Виктор и Јовановиќ Верица двајцата на ул. "Пробиштип" бр. 3 Куманово.
Од ,Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
1161/99.
(4742)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение трег.
бр. 10682/99, во регистарската влошка бр. 020221177-603-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
трговец-поединец, Производство на ,печива ТП АПЕТИТИбраими Насир Хазир, Гостивар, ул. Браќа Гиноски бб.
Дејности: 15.52; 15.81; 15.89; 15.98.
Трговецот-поединец во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица трговецот-поединец одговара лично со целиот
свој имот.
Управител: Ибраими Хазир - без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
10682/99.
(4743)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 8289/98, во регистарската влошка бр. 02021297?-601-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
Трговец-поединец, Трговија на мало ТП ЈАФА Ејупи
Фари Исмаил с. Д. Бањица.
Дејности: 52.11; 52.12; 52.21; 52.24; 52.25; 52.26.
Трговецот-поединец во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица трговецот-поединец одговара лично со целиот
свој имот.
Управител: Ејупи Исмаил, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
8289/98.
(4744)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 6360/99, во регистарската влошка бр. 020221017-809-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво
за инженеринг и трговија И М А К О Урметка Д О О Е Л
ул. ЈНА бр. 237 Гостивар.
Друштвото е усогласено со Изјава од 25.5.1999 година.
Единствен содружник: Урметка Асани од с. Велебрдо.
Дејности: 45.11; 45.12; 45.21; 45.21/1; 45.21/2; 45.22;
45.23; 45.24; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42;
45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.
30/3; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18;
51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33;
51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42
/1; 51.42 /2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.53; 51.54; 51. 55;
51.57^5141^52.12; 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; 52.49; 52.61; 52.62;
52.63; 55.11; 55.12; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 55.40; 55.51; 55.
52; 60.21; 60. 22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.21; 63.30; 63.
40; 74.20; 74.20 /1; 74,20/2; 74.20/3; 74.20/4; 74.20/5; 74.84.
Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешно трговско работење со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и
услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен
сообраќај, меѓународна шпедиција, изведување на гра-
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дежни работи во странство, малограничен промет со
соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Управител: Малиќ Селмани, без ограничување.
Од Основен суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.6360/99
(4745)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 1162/99, во регистарската влошка бр. 020156967-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
претвор,ањето на Друштво за производство, трговија и
услуги К О Ш А Р Димитре Д О О Е Л увоз-извоз ул. Горче Петров 73, Куманово.
Дејности од внатрешен промет: 01.11/1; 01.13/1; 01.
12/2; 01.13/2; 01.21; 01.41; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.24;
52.25; 52.26; 52.27; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.45;
52.46; 52.47; 52.48; 50.10; 50.30; 51.21; 51.23; 51.24; 51.31;
51.32; 51.33; 51.34; 51.36; 51.39; 51.53; 51.55; 51.70; 55.30
/1; 55. 30/2; 55.30; 63.40; 74.84; 72.30.
Дејности од надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи. Во правниот промет со
трети лица друштвото истапува во свое име и за своја
сметка. З а обврските сторени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.
За обврските на друштвото основачот не одговара
а ризикот го сноси до восина на вложени средства.
Лице овластено за застапување: Стојановски Димитре, управител со неограничени овластувања.
Од Основен суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1162/99
(4746)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег.
бр. 14348/99, во регистарската влошка бр. 020229787-601-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на СТД во Т П согласно З Т Д на Минимаркет Б О Н И Т А Т П Зибери Неџат Ружди с. Форино
- Чегране.
Трговецот-поединец е основан со акт за основање
бр. 01/1 од 15.11.1999 година, а основач е Зибери Ружди од с. Форино-Чегране со Е М Б Г 1007968473105 и лк.
бр. 186639 издадена од О В Р - Гостивар.
^
Дејноста на Трговецот-поединец е: 52.21 - Трговија
на мало Во продавници, претежно со храна, пијалаци и
тутун, 52.24-Трговија на мало со леб, печива, колачи и
слатки, 52.25- Трговија на мало со алкохолни и други
пијалаци, 52.27- Друга трговија на мало со храна во
специјализирани продавници.
Управител е Зибери Ружди - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
14348/99.
- (4747)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 8041/98, во регистарската влошка бр. 020203127-303-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Трговско друштво за производство, градежништво, трговија и услуги Смилко
Илкоски и др. ФЕРТ ГРАДИТЕЈ1 увоз-извоз, Гос-тивар Д О О Гостивар, улица "Индустриска зона" бб.
Основачи: Смилко Ил коски и Благица Ил коска.
Дејности: 20.10,20.30,20.51,26.51,26.61,26.66,26.82
/1, 26.82/2, 27.34, 28.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.
24,45. 25,45.31,45.41, 45.50, 50.30,50.30/1, 50.30/2, 51.21,
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.51,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52,21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55/30/2, 55.
40,60. 21,60.24,74.20/1,74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 93.05.
Надворешно трговски промет; надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со
непрехранбени производи.
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Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските во правниот промет со трети лица
друштвото одговара со целиот свој имот.
Управител на друштиото Смилко Илкоски со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
8041/98.
(4748)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 2078/99, во регистарската влошка бр. 020225817-301-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Друштво за трговија, производство и услуги Б О М А Г О Трајче и други ДОО увоз-извоз Скопје бул. "12 Македонска бригада" бр. 34-а.
Фирмата е основана со акт од 25.03.1993 година, а
содружници се Богојев Трајче и Богоева Маре од Скопје.
Дејности: 28.62,28.71,28.73,28.63,28.11,29.32,25.22,
15.81/1,15.85, 01.21, 02.01, 45.31, 45.32, 45.21/1, 60.24, 52.
24,52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.
42^ 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52,
33,52.50,52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31;
51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41,
51.42 /1,51.42/2,51.43,51.64,51.65,51.53, 51.54,51.44, 51.
55,51. 56,51.25,51.35,51.22,28.12, 63.12,74.12,01.11,01.
11/1, 011 11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.13
/1,01.13/2, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 01.42, 01.02,
15.84,15.87,15.89, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.42, 51.45,
51.47, 51.51, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.62, 63.11,
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 67.13, 74.14, 74.
40,74.70,74.81, 74.82, 74.84, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.
05. Надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи.
Друштвото во'правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со сите свои средства.
Управител и застапник во надворешно трговскиот
промет (без ограничување) е Богојев Трајче од Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2078/99.
(4749)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 5687/99, во регистарската влошка бр. 020214777-865-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Друштво за производство,
трговија и услуги на големо и мало МАРИ-КОМ Марика Д О О Е Л увоз-извоз Скопје, ул. Бел камен бр.53.
Усогласување на Д О О согласно одредбите на Законот за трговски друштиа, со промена на седиште.
Фирма: Друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало М А Р И - К О М Марика Д О О Е Л
увоз-извоз Скопје, ул: Бел камен бр.53
Основач: Стојановска Марика
Дејности: 25.24,28.52,36.12,36.13,36.14,50.20,50.10,
50.30,50.30/1, 50.30/2,50.40/1,50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15,
51.21, 51.23, 51.24, 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, 51.53, 51.54, 51.
55,51.56,51.57,51.70, 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.
24,52.25,52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1. 52.44/4,
52.45,52.46,52.47, 52.48, 55.30,55.30/1, 55 .УЈ/2, 60.21, 60.
22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 7' Ј, 72.30, 74.12,
74.40,74.84.
Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи1, консигиација, комисиона продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, туристичко агенциски услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 'СР Југославија.
Друштвото во правниот промет истапува во свое
име и за своја сметка.
Во правниот промет друштвото го застапува Стојановска Марика, управител без ограничување.

Бр. 34-Стр. 1965

Во надворешно трговскиот промет друштвото го
застапува Стојановска Марика управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
5687/99.
(4750)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ТрбГ.
бр." 6430/99, во регистарската влошка бр. 020190957-8ОЈ-ООО, ГО запишал во трговскиот регистар на овој суд
претворањето на Друиггво за производство, трговија и
услуги, увоз-извоз Е У Р О М О Т О Р С Васе ДООЕЛ
Скопје, ул."Иван Тургењев" бр. 18-а.
Дејности: 19.30,24.16,24.17,25.21,25.22,25.23,25.24,
34.30, 35.12, 35.41, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 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, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.
35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44,
51.45, 5Ј.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.
40,74. 40,74.84.
Надворешно трговски деј.ности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговскиот промет, продажба на странски стоки
од консигиација, застапување на странски фирми и др.
Основач на друштиото е лицето Маркоски Васе од
Скопје, ул. "Иван Тургењев" бр. 18 - а и МБ. 26099694
50153.
Лице овластено за застапување и претставување
на друиггвото во внатрешно и надворешно трговско
работење е: Маркоски Васе - управител без ограничување.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ идаот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.
бр.6430/99
(4751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 2110/99, во регистарската влошка бр. 020180527-801-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Производно градежно услужно
транспортер туристичко и трговско друигтво МИЛИК О М Е Р Ц Кенан Д О О Е Л увоз-извоз Чегране-Чегране.
Седиште: Чегране-Чегране.
Основач: Кенан Билали од Чегране-Гостивар со
ЛК; бр. 165113 О В Р Гостивар и Е М Б Г 0112962473051.
Дејности: 20.40, 36.14, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24,
45.32, 45.33, 45.34% 45.42, 45.45, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19,
51.31, 51.37, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26,
52.43, 52.44, 52.44/;, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.45,
52.46, 52.50, 52.62, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.
84, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени произ- .
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и
услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација. Неограничени овластувања, целосна одговорност Кенан Билали-управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2110/99.
(4752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 3128/99, во регистарската влошка бр. 020180787-601-ООО, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Трговија со мешовита стока МАЗДРАЧА Т П Адил Куртали Адили Неготино-Неготино полошко.
Седиште: Неготино-Неготино полошко

Стр. 1986-Бр. 34

' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основач: Адил Адили од Неготино-Неготано полошко со лк. бр. 220791 О В Р Гостивар Е М Б Г 10049484
73002.
Дејност: 52.11 - Трговија на мало во продавници со
храна, пијалаци и тутун, 52.12 - Друга трговија на мало
во промет со мешовита стока.
г
За овластувањата во правниот промет трговец" поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.
Адил Адили - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
3128/99.
(4753)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 9818/98, во регистарската влошка бр. 020240827-301-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со ЗТДI на Друштво со ограничена одговорност за производство, внатрешна и надворешна
трговија М А К - О З Д О О Атанасов Кирил и други Кавадарци ул."11 Октомври" бр. 32Кавадарци,
Основачи: Атанасов Кирил со стан на ул."11 Октомври" бр. 32 Каџадарци со МБ. 1310962483006 и
Атанасов Методи со стан на ул."11 Октомври" бр, 32
Кавадарци со МБ. 1310962483014 со договор од 10.12.
1998 година.
Дејности: 19.30,25.13,28.11,28.12,28.21,28.22,28.30,
28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 29.40, 29.56, 45.31, 45.33,
45.34, 50.30, 60.24, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20
/2, 74.20/3, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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,
52.44,52.46.
Во надворешно трговското работење Друштвото
ќе ги обавува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на
стоки од консигиациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.
Овластувања и одговорности: Во правниот промет
со трети лица Друштвото истапува во свое име и за
своја сметка.
З а обврските сторени во правниот промет со трети
лица Друштвото одговара со сите свои средства.
Основачите не одговараат за обврските на Друштвото, а ризикот го сносат во висина на основачкиот
капитал.
Лице овластено за застапување: Атанасов Кирил,
управител на Друштвото кој е овластен да го застапува и преставува друштвото пред сите надлежни органи
и институции во земјата и странство и да ги преземе
сите потребни активности во рамките на упишаната
дејност на друштвото без ограничување.
, Од Основниот суд , Скопје I - Скопје, Трег. бр.
9818/98.
(4754)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 8730/98, во регистарската влошка бр. 020138387-8Оз-ООО, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
претиорањето на Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија Л И В А - К О М Е Р Ц Д О О Е Л
Доновски Ванчо Неготино ул."Партизанска" бр. 94.
Основач: Доновски Ванчо со стан на ул. "Партизанска" бр.94 Неготино со лњ бр. 44044 издадена од ОВР
Неготино, МБ. 1606966484003 со изјава од 18.11.1998
година.
Дејности: 17.40/1,17.54/1,17.54/2,17.60,17.71,17.72,
18.21,18.22,18.23,18.24, 55.11, 55.12, 55.30, 60.23, 60.24,
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 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, 51.47, 51.51,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 52.46, 65.12/3, 01.21, 01.22, 01.
23, 01.24, 01.25, 01.13/2, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31,
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15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61, 15.62,
15.71,15.72,15.82,15.81,15.85,15.91,15.92,15.93,15.94,
15.95,15.96,15.97,15.98,16.00, 20.10, 20.20, 20.40, 20.51,
20.52, 21.11, 21.12, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32,
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20,
50.30, 50.40, 50.50, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12,
92.31, 92.40, 92.61, 92.62, 92Л2, во надворешно трговското работење друштвото ќе ги обавува следните
дејности: посредување и застапување во прометот со
стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони
складови, малограничен промет со Бугарија, Грција,
Албанија и Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени ,во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства. Основачот не одговара за обврските на друштвото, а ризикот го сноси во
висина на основачкиот капитал.
Лице овластено за застапување: Доновски Ванчоуправител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.
8730/98.
(4755)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 5788/99, во регистарската влошка бр. 020232937-3Оз-ООО, ГО запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Трговското производно и
услужно друштво С М А Ј О Раиф и Мевлудин Д О О увоз-извоз Неготино п о л о ш к о : Неготино полошко.
Седиште: Неготико полошко-Неготино полошко
Основачи: Раиф Џеладини од Неготино-Гостивар
со лк.бр. 202468 О В Р Гостивар и Е М Б Г 041094 8113833
и Мевљудин Џеладини од Неготино-Гостивар со лк.
бр. 185379 О В Р Гостивар и Е М Б Г 0201977473026.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.
22/1,01.22/2,01.25,01.24, 01.23,01.30,01.42,02.01,02.02,
15.12, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.62,
28.71, 29.13, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 50.10, 51.
19,51.23,51.31,51.32,51.33,51.34,51.53,52.11,52.12,52.
21,52.22,52.23,52.24, 55.30/1, 55.30/3,60.21,60.22,60.23,
60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 71-.32, 71.33, 71.34, 74.14, 74.15,
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени произвиди, посредување и застапување
во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација. Неограничени овластувања, целосна одговорност Раиф Џељадини-управител со неограничени овластувања, Мевљудин Џељадини-управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.
5788/99.
(4756)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 13024/98, во регистарската влошка бр. 020202787-809-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето на Друштво за консалтинг, компјутерски инженеринг, развој и промет ГОРД СИСТЕМИ
Петар Индовски Д О О Е Л Скопје ул. Рузвелтова бр.
6/гал 6.
Дејности: 21.23,21.25,22.11,22.12,22.13,22.14,22.15,
22.21, 22.22,22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 29.71,
30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 3130, 31:40, 31.50, 31.61, 31.62,
32.10, 32.20, 32.30,33.10, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 36.63,
45.31, 45.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70,
52.12, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.72,
52.72/1,52.72/2,52.74,63.40, 64.20,65.21,70.31,70.32,71.
33,71.34,71.40,72.10,72.20,72.30,72.40,72.50,72.60,73.
10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4,
74.20/5,74.40,74.81, 74.82, 74.83,74.84,80.42 компјутерски курсеви.
Дејности во надворешнотрговскиот промет: посредување и застапување во прометот на стоки и услуги,

5 мај 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

застапување на странски физички и правни лица, долгорочна производствена кооперација, консигнациона
продажба,реекспорт
Друштвото во. платниот промет со трети лица настапува во свбе аме и за своја сметка.
За обврските во платниот промет со трети лица,
друштвото одговара со сиот свој имот.
Лицеовластено за застанување во внатрешниот и
надворешниот промет е Петар Индовски-управител
без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
13024/98.
(4757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 6935/99, во регистарската влошка бр. 020205887-803-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд
усогласувањето со З Т Д на Друштвото за производство, трговија и услуги А Р С Бранко Сотировски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ГТЦ кат 1- север бр. З.
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25,
01.41, 01.42,14.21,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,1532,
15.33,15.61,15.81,1Ѕ.82,15.84,15.85,15.86,15.87,15.88,
15.89,15.91,15.92,15.93,15.94, 17.11,17.12,17.40, 18.21,
18.22,18.23,18.24,19.10,20.10/1,20.10/2,20.20,20.30,20.
40,20.51,20.52,21.21,21.22,21.23,21.24, 22.21, 22.22,22.
, 24,22.25,24.30,25.21,25.22,25.23,25.24, 26.12,26.21,26.
22,26.23,26.24,26.30,26.62,26.66,26.81,28.11,28.12,28.
52,28.61,28.62,28.71,28.72, 28.73, 28.74, 31.10, 31.20,31.
30, 33.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.61,36.62, 36.
63,37.10,37.20,45.21/1,45.21/2,45.22,45.31,45.32,45.33,
45.34,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45,50.10,50.30/1,50.30
/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.
31,51.32,51.33,51.34,51.35, 51.39,51.41, 51.42/1, ,51.42/2,
51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.12,
55.21/1,55.23,55.30,60.22,63.12,74.84,93.05.
Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување
, во надворешно трговскиот промет, реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Благородна Сотировска - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
6935/99.
(4758)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението
Трег. бр. 11772/98, на регистарска влошка бр. 020157
087-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштио за производство, трговија и
услуги МАРЕЛА Божидар Д О О Е Л експорт-импорт
Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 14/2-2а, Скопје.
Дејности: 15.81/1,15.33,15.98/1,15.98/2, 22.22, 22.23,
36.63, 60.23, 60.24, 63.21, 52.24, 52.25, 52.22, 52.27, 52.21,
52.26, 52.33, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46,
52.47, 50.30/2,-50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.47,
51.41, 51.43, 51.55, 51.56, 51.53, 51.24, 51.35, 50.30/1,
50.10, 51.51, 51.70, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 74.40,
74.12,74.84,63.40,72.30.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со неограничени овластувања. З а обврските
преземени во правниот промет со трети лица друштвото сноси целосна одговорност.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешниот промет е Стошиќ Марица - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.
-1172/98:
(
4829)

Бр. 34-Стр. 1965

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 7968/99, на регистарска влошка бр. 020230
107-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со З Т Д на Друштио за производство,
трговија на големо и мало и услуги С А Н И К О Кочо
ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Стоевска" бр. 75-б, Скопје.
Основач е лицето Кочо Димовски од Скопје, ул.
"Стоевска" бр. 75-б, лк.бр. 1349326, М Б 15099544500
19.
Дејности: 21.12,21.21,21.22,21.23,21.24,21.25,22.21,
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/1,
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.57: 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.40, 55.11, 55.12,
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12,
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.50,
72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01,
93.02, 93.04, 93.05, 95.00, 15.81/1, 15.81/2, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт,
к о н о т а ц и ј а , услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патиици во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување е лицето: Кочо
Димовски - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
7968/99.
(4832)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 7259/99, на регистарска влошка бр. 020216
857-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Производно, трговско друштво МАК
СИНТЕР експорт-импорт Илија и др. Д О О ул. "Партизанска" бр. 2, Неготино.
Станков Стојче и Станков Илија се усогласуваат
со Законот за трговски друштиа.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38,
51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51,54,
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23,
52.24, 52.25, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45,
52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 24.11, 24.12,
24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52,
24.70, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21,
28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75,
29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40,
29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29,55, 29.56, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 74.13,
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 55.30, 55.30/1, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, реекспорт, посредување,
маѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на
стоки и патници, услуги на ускладиштување на стоки.
Во правниот промет со трети лица Друштвото
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските
сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.
Станков Стојче - управител на Друштвото со неограничени овластувања.
, ,Од Основниот суд Скопје Ј - Скопје, Трег. ,бр. 725/99

Стр. 1986-Бр. 34
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Во огласот за запишување во трговскиот регистар
бр. 2154, на Друштвото со ограничена одговорност,
дрвна индустрија и промет "ФАГУСТ П Р О Д У К Т - БТ"
експорт-импорт с.Ново Село - Струмица, објавен во
број 24 од 29 март 2000 година, на стр. 1410, на крајот
на огласот наместо:
"Лице овластено за застапување:
Порлпдов Благој - директор, со неограничени овластувања.
Трајко Трајков - управител со неограничени овластувања".
Треба да стои'
"Лице овластено за застапување
Се брише: Порлидов Благој - директор, со неограничени овластувања.
Се запишува. Трајко Трајков - управител со негоранпченп овластувања".
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вање на друштвото во меѓународниот институт за заварување (МИЗ-П^/ИЅ) и меѓународните институции
од областа на контролата без разорување, учество на
членови на друштвото во комисиите и телата на меѓународниот'институт за заварување и други меѓународни институции од оваа област.
Со денот на запишувањето во регистарот Друштвото
за заварување и контрола без разорување на Република Македонија - Скопје, се стекнува со својство на
правно лице.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(18009)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.РЕТ.,
ЗГ.бр. 11/2000 од 28.03.2000 година во Регистарот на
здруженија на граѓаЛи и фондации го запиша следното:
Се усвојува предлогот на Фудбалски клуб "ФУДБ А Л С К И ЅВЕЗДИ" од Скопје. "
С? одобрува упис во Регистарот на здруженија на
граѓани и фондации на Фудбалски клуб "ФУДБАЛСКИ ЅВЕЗДИ" од Скопје.
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
Дејноста на Фудбалскиот клуб "ФУДБАЛСКИ
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
ЅВЕЗДИ" е: поттикнување во омасовувањето и развоОсновниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. РЕГ. јот па квалитетниот фудбалски спорт, стручно селекЗГ.бр. 10/2000 од 20.04.2000 година во Регистарот на тирање, откривање на таленти и нивно континуирано
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно- наградување во однос на индивидуалните физички и
то:
техничко-такгичкп способности но модел на совремеСе одобрува упћс во Регистарот на здруженија на ните научни европски и светски методи на планирање
граѓани и фондации на Здружението - друштво за зава- и програмирање на тренингот и тренажниот процес,
рување и контрола без разорување на Република Ма- развивање и унапредување на системот на натпревари
кедонија, со скратено име на друштвото "ДЗКРМ", со посебно за сите возрасни категории, грижа за развојот
седиште на Машински факултет во Скопје и дејствува- и соработката со други спортски и ,фудбалски клубови
ње на територијата на Република Македонија.
во Македонија и надвор од неа, како и за создавање усОсновните цели и задачи на друштвото за заварува- лови за истото, посебна грижа во создавање на хумани
ње п контрола без разорување на Република Македо- спортски личности за истото, посебна грижа во созданија се; развивање и унапредување на заварувањето и вање нехумани-спортски личности и здрава популациконтролата без разорување и стимулирање на развојот ја надвор од големите зла на денешницата - наркомаи истражувачката работа во оваа област од индустри- нијата, алкохолот и цигарите.
јата, воспоставување организирана размена на знаење
Со денот на запишувањето во Регистарот Фудбали искуства помеѓу членството, охрабрување и поддр- скиот клуб "ФУДБАЛСКИ ЅВЕЗДИ" се стекнува со
жување на примената на нови научни достигнувања,, својство на правно лице. .
воспоставување и стимулирање на контактите со сличОд Основниот суд Скопје II - Скопје.
''(18115)
ни организации и експерти од странство, во врска со
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег.
развојот на научната работа и размена на информации
ЗГ.бр.
40/2000 од 28.04.2000 година во Регистарот на
меѓу членовите и експертите од областа на заварувањето и контролата без разорување, организирање и здруженија на граѓани и фондации го запиша следноовозможување учество на конгреси, симпозиуми, сове- то:
Се одобрува уппс во Регистарот на здруженија на
тувања, конференции и други научни и професионални
манифестации на членовите на друштвото, обезбеду- граѓани и фондации на Македонска иницијатива за
вање адекватни услови за-образованп и обучување на унапредување на граѓанското општество со скратено
специјализиран кадар на различно ниво на полето на име МИУГО, со седиште на здружението на ул. "Палзаварувањето и контролата без разорување преку ор- миро Тољати" бр. 78-а-1/1 во Скопје и со дејствување
ганизирање на експертски собири, семинари и курсеви на територијата на Република Македонија.
за дополнително образование во соработка со обраОсновните цели и задачи на М И У Г О се: заштита и
зовните и научните институции од земјата и од стран- унапредување на граѓанските интереси во Република
ство, работа на собирањето на технички информации, Македонија, да ги унапредува погледите на граѓаните
техничка регулатива, стандарди и патенти и учество во на Република Македонија по прашањата и проблемите
комисиите и телата, одговорни за стандардизација во од правниот, економскиот, културниот, образовниот,
областа на заварувањето, заварените: конструкции, оп- спортскиот и на сите други сверп од човековото жиремата и контролата без разорување кај нас и во све- веење, борба против секаков вид на дискриминација,
тот, проверка на стручната оспособеност на заварува- унапредување на меѓуетничките и мулти конфесиочпте и операторите со уреди и опрема за контрола без налните односи, соработка со меѓународни владини и
разорување (КБР) и издавање на свидетелства, атести невладини организации за постигнување на целите заи сертификати за стручната оспособеност, проверка цртани со овој статут, следење на актуелните збиднуна уредите на заварување и контролата без разорува- вања во општествениот живот како и соодветен одгоње и издавање сертификат за исправноста, издавање вор на случувањата, едукативна и културна помош на
уверенија за подобност на претпријатијата во соглас- социјално загрозените лица и семејствата, поддршка
ност со важечките прописи, соработка со сродни дру- на други ИВО во остваруван,ето на цели кои се исти со
штва и организации, активна подготовка за зачлену- целите на Македонска иницијатива за. унапредување
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на граѓанското општество и грижа за сите останати
сегменти кои го опфаќаат граѓанското општество.
Со денот на запишувањето на здружението Македонска иницијатива за унапредување на граѓанското општество во Регистарот на здруженија на граѓани и
фондации, истото се стекнува со својство на правно
лице:
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(18550)

Бр. 34-Стр. 1965

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност.
Од Основниот суд во Прилеп.
(18091)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 78/99 од
17.04.2000 година, отвори стечајна постапка спрема
должникот Приватно акционерско друштво за производство, коперација и промет на големо и мало "Имарпромет" увоз-извоз с.Витолпште со ПО, со жиро сметка 41100-601-30031 во З П П - Филијала Прилеп, со сеСТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
диште во с.Витолиште.
За стечаен судија е определена судијата Татјана
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со.
решение 1У.Ст.бр. 184/96 од 20.04.2000 година е заклу- Сусулеска.
За стечаен управник е определен Славко Мојаноски
чена стечајната постапка над стечајниот должник
Претпријатие за трговија, на големо и мало " П Е Г А З " дипл.економист од Прилеп, ул. "Партизански одреди"
Скопје, со седиште на ул. "Македонско Косовска Бри- бр. 60, со тел. 098/31-677.
Стечајната постапка е отворена на ден 17.04.2000
гада" бр. 87, со жиро сметка бр. 40100-601-26885
По правосилноста на Решението, стечајниот долж- година во 12,00 часот.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметаник да се брише од Регистарот на претпријатија ^при
но
од денот на објавувањето на огласот во "Службен
Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(18045) весник на Републпкр Македонија", да ги пријават своите побарувања на адреса кај стечајниот управник и кон
пријавите да достават уплатница со уплатени судски
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше- такси од 600 ден. на жиро сметката 41100-840-3338.
ние Ст.бр. 20/2000 од 13.04.2000 година се отвора стеСе повикуваат доверителите своите разлачни права
чајна постапка над стечајниот должник П Т У "Флора на подвижните предмети, на недвижностите и правата'
Импекс" од Неготино, ул. "Вељко Влаховиќ бр. 25, но на должникот во рок од 15 дена сметано од денот на
истата не се спроведува поради немање имот на долж- објавувањето на огласот во "Службен весник на Репуникот.
блика Македонија", да ги пријават кај стечајниот упОд Основниот суд во Кавадарци.
(18087) равник, а во пријавата да означат на кој предмет постои разлачно право, начинот и основата на засновање
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд на тоа право, како и обезбеденото побарување.
во Струмица, под Ст.бр. 18/2000 од 19.04.2000 година, е
Се повикуваат должниковите должници своите обвротворена стечајна постапка над должникот ПТП "Аг- ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку
рарна" од Струмица, но е одлучено истата да не се на стечајниот управник за стечајниот должник.
спроведува поради немање имот на должникот, заради
Се закажуваат рочишта собир на доверители - испитшто и се заклучи.
но рочиште и Собрание на доверители - извештајно
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена- рочиште за 30.05.2000 година во 12,00 часот во судница
веденото решение преку Основниот суд во Струмица бр. 4, Основен суд во Прилеп.
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од деОд Основниот суд во Прилеп.
(18092)
нот на објавувањето на решението во "Службен весСтечајниот совет при Основниот суд во Кочани, заник на Република Македонија".
П о правосилноста на решението, горенаведеното кажува рочиште за изјаснување и гласање на доверипретпријатие ќе се брише од регистарот на претприја- телите на стечајниот должник П П П З З "Агропроизвод" - Лука од с.Луковица - Македонска Каменица, по
тија.
Од Основниот суд во Струмица.
(18088) Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација.
Рочиштето ќе се одржи на ден 31.05.2000 година, во
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 17/2000
од46.03.2000 година, отвори стечајна постапка спрема 10 часот во соба број 15 при овој суд.
Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со
должникот Трговец поединец за угостителски услуги бифе Ацо Сандо Маркоски, со седиште на ул. "Шула поднесок потпишан од овластен застапник на довериМина" бр. 23, запишан во регистарска влошка 1-18990 телот.
Доверителите можат да извршат увид во програмата
во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41110601-367.66 во Заводот за платен промет Филијала При- во соба бр. 14 во Основниот суд во Кочани.
Од Основниот суд во Кочани.
(18273)
леп - експозитура Крушево.
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение
Од Основниот суд во Прилеп.
(18089) СТ.бр. 136/97 од 06.04.2000 година заклучена е стечајната постапка над должникот "ХИД КОМЕРЦ" ПретОсновниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 52/2000 пријатие за трговија, транспорт и градежништво Д О О
од 17.04.2000 година, отвори стечајна постапка спрема експорт-импорт од Тетово, ул. "Б. Стефановски" бр. 18,
должникот Друштво за транспорт и посредништво, тр- жиро сметка 41500-601-22592 при З П П на РМ Филиговија на големо и мало Михајло Нове Мијајлески јала Тетово.
По правосилноста на решението стечајниот должник
"Ценекс" увоз-извоз Крушево ДООЕЛ, со седиште на
ул. "Никола Карев" бр. 61, запишан во регистарска да се брише од регистарот на претпријатијата при
влошка 010038997-8-06-000 во Основниот суд во Бито- Основниот суд Скопје I - Скопје.
ла, со жиро сметка 41110-601-6184 во Заводот за плаПротив решението дозволена е жалба во рок од 15
тен промет Филијала Прилеп - експозитура Крушево.
дена од објавување на истото во "Службен весник на
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Република Македонија", преку Основниот суд во Тетово до Апелациониот суд во Скопје.
Од Основниот суд во Тетово.
(182.74)
Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со
решение Ш.СТ.бр. 134/96 од 05.04.2000 година, се заклучува стечајната постапка на стечајниот должник
ОП " П Е Л А Г О Н И Ј А ПРОМЕТ" од Скопје, со седиште
на ул. "Ѓорги Смиренески" бр. 20, со жиро сметка
40100-601-20925 при З П П - Филијала Скопје.
По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатието при
Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(18568)

ЛИКВИДАЦИИ
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17703)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1541/2000 од 31.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско претпријатие на големо и мало " Џ Е К С О Н
К О М Е Р Ц " ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 5-а од Скопје, со жиро сметка
40100-601-55809.
За ликвидатор се определува лицето Коцев Благој
од Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр! 5-а.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, 'објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1425/2000 од 13.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија и услуги "АЛНИЕХ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 76/30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 95063.
За ликвидатор се определува лицето Славе Анчев од
Скопје.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
Основниот суд Скопје I - Скопје, објав,ува дека со
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по- ,решение на овој суд Л.бр. 1615/2000 од 29.0^3^000 п а д следната објава.
на е отворена ликвидациона постапка над должникот
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(17571) Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало
"ЗОИВ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шидска" бр.
12/4-4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-226862.
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л .бр. 396/99 од 09.06.1999 година е ' За ликвидатор се определува лицето Драган,Трајчев
отворена ликвидациона постапка над должникот од Скопје, ул. "ШидсКћ" бр. 12/4-4.
Претпријатие за производство и трговија "ХЕРКУСе повикуваат доверителите на должникот да ги
ЛЕС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Владимир пријават своите побарувања во рок од'30 дена по објаКомаров" бр. 27/3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100- вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
601-395674.
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
За ликвидатор се определува лицето Петковиќ Дра-, од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговиган од Скопје, ул. "Димитар Гуштаков" бр. 24, тел. 529те према претпријатието во ликвидација во рок од 30
395.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на попријават своите побаруван,а во рок од 30 дена но обја- следната објава.
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(17782)
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
Се задолжуваат должниците да ги намират долговирешение на овој суд Л .бр. 1592/2000 од 20.03.2000 годите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
на с отворена ликвидациона постапка над должникот
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на поДруштво за градежна дејност "ПАВИНГ" Павле Ниследната објава.
коловски" ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "ОгОд Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(17700)
њан Прица" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601420274.
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
решение на оној суд Л .бр. 1568/2000 од 15.03.2000 годиод Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
на с отворена ликвидациона постапка над ,должникот
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги
пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена по објаЛ Т К " М О Н Т Е И Е Г Р О ТРАНС КОМЕРЦ" Скопје,
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
бул "Партизански одреди" бр. 151/1-11 од ( копје, со
пријава но дна примерока со докази, а најдоцна во рок
жиро сметка 40120-601 -212641.
од 3 месеци од денот на последната објава.
За ликвидатор се определува лицето Велибор ЛаиноСе задолжуваат должниците да ги н
ник од Скопје, ул. "Мито Хаџи Всилев" бр. 42/43.
те'према претпријатието во ликвидација во рок од 30
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(17792)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1610/2000 од 21.03.2000 година с отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за трговија "ГЛОРИ" Јорданчо Станков"
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 78/1-12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 249012.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17794)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1374/2000 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Мешовито претпријатие за трговија "АЛ-ПИ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 28
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-192151.ч
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17796)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1437/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за интелектуални услуги со внатрешен и
меѓународен транспорт "ФОКУС 2000"Душко Д О О Е Л
од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 38/45 од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-114423.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17798)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1256/99 од 08.12.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
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Претпријатие за производство, трговија и услуги н а големо и мало "ИВОНА" увоз-извоз ц.о. "Палмиро Тољати" бр. 116 од ,Скопје, со жиро сметка 40110-601 170119.
За ликвидатор сс определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувал.а во рок од 30 дена но објавувањето 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 долговите према 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.
(17799)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1320/99 од 18.01.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало "ФЕРКОКОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Дрварска"
бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-267841.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја т
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 долговите према 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.
(17800)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1193/99 од 29,11.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија и услуги "КЛУБ ПЛАЈА
БИСТА" д.о.о. од Скопје, бул: "Партизански одреди"
бр. 21, со жиро сметка 40100-601-231107.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 Дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17801)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1208/99 од 26.11.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Производно, трговско и услужно претпријатие "ЕНОКОМЕРЦ" д.о.о експорт-импорт од Скопје, ул. "Томас
Минер" бр. 27 од Скопје, со жиро сметка 40100-601395450.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
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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 долговите према 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.
(17802)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1150/99 од 04.11.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско претпријатие "МАК Е Л З О " ц.о. увоз-извоз
од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 35/3-4 од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-162755.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17805)
деловниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1148/99 од 04.11.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за трговија и услуги "БУРТЕКС" експортимпорт д.о.о. од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 6-п од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-355575.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17807)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1256/99 од 08.12.1999 година
е отворена - ликвидациона постапка над долж "'но
Претпријатие за производство, трговија т ^'
на
големо и мало "ИВОНА" увоз-извоз ц г о. о д / коп; ул.
"Палмиро Тољати" бр. 116 од Скопје, со жиро см гка
40110-601-170119.
За иилидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна в о ' р о к од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(17810)
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Основниот Суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1188/99 од 26.11.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство и услуги "НИГОКОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул.
"Народен фронт" бр. 7/17 од Скопје, со жиро сметка
40100.-601-30431 Г.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17813)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1316/99 од 30.12.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет и услуги "РОМА-КОМ" д.о.о.
експорт-импорт од Скопје, ул. "Ленинска" бр. 7-а од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-270331.
За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица.
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17818)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1282/99 од 21.12.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Радио Дифузно претпријатие Радиостаница "Канал 4"
д.о.о. од Скопје, со жиро сметка 40100-603-14284.
З а ликвидатор се определува лицето Видеска Катица
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17820)
Основниот суд 'Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1528/2000 од 16.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, услуги и трговија
"МАКСИ-СМ" ц.о. од Куманово, ул. "Славица Вајнер"
бр. 2 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-37693.
- За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(17824)
Се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "КМЅ" Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ"
бр. 64, отворена со решение Л.бр. 642/99.
По правосилноста на ова решение ликвидациониот
должник да се брише од судскиот регистар при овој
суд
Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје,
Врбоски Крсте, бул. "Јане Сандански" бр. 70 и Врбоски
Марјан, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15-1/33.
Од Основниот суд ,Скопје -1.-Скопје.
(17841)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1666/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЧИБ О З А Н " д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292881.
За ликвидатор се определува лицето Ацо Гурчиновски од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5.
Се повикуваат доверителите на л гласникот да ги
пријават своите побарувања во Ј.И,-К ОД 30 дена гг објавувањето на огласот во "Службен весник на Г I", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намџрат долговите према 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.
(18008)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. Г632/2000 од 05.04.2000 година е отворен,а ликвидациона постапка над ДОЈЏКНИКОТ
Претпријатие за трговија на големо и мало "ТЕХНО-
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ГУМА" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 35 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-97185.
За ликвидатор се определува лицето Киров Милорад
од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 5.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.

(18042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со"
решение на овој суд Л.бр. 1413/2000 од 25.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет на големо и мало "ЈАДРО" од
Скопје, ул. "Коперникова" бр. 13/2-16 од Скопје, со
жиро сметка 40100-^01-116134.
За ликвидатор се определува лицето Киров Милорад
од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 5.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот не последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
,дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по :
следната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(18043)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 153(//2000 од 28.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, угостителство и туризам, промет "АНИМАК" увоз-извоз д.о.о. од Скопје,
бул. "Јане Сандански" бр. 14/1-18 од Скопје, со жиро
сметка 40100-601-166658.
За ликвидатор се определува лицето Милан Димитриевски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 14/1-18.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а/ најдоцна зо рок
од 3 месеци од денот на последната објава. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 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.
(18109)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1447/2000 од 23.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка, над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ТИФАНИС-М" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Џон
Кенеди" бр. 13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601г
181819.
,
,
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3/4.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги ^
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
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пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 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.
(18117)
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение
Л.бр. 79/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Визмар" п.о. - Штип, со решение Л.бр. 13/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот П П Т У "Мугра" Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 63/7 - Штип.
За ликвидатор се определува лицето дипл.економист
Зоран Коларов од Штип, ул. "АСНОМ" бр. 24.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на п о б е д н а т а објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд во Штип.
(18267)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1369/2000 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство и трговија на големо и
мало "АДАМС" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Хо Ши
Мин" бр. 159-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-60156720.
З а ликвидатор се определува лицето Филиповски
Љубомир,од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 68-2/20.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18291)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1341/99 од 16.02.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "НИК Б О З З А "
ц.о. експорт-импорт од Гевгелија,.бул. "Гевгелија" бб
од Гевгелија, со жиро сметка 41610-601-10381.
З а ликвидатор се определува лицето Димитровска
Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-,
следната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(18298)
Се заклучува ликвидациона постапка над Трговско
друштво за инженеринг, трговија, транспорт, услуги и
курсеви за странски јазик "НИКОЛ" Николовски Никола Д О О Е Л од Скопје, со седиште на бул. "Свети
Климент Охридски" бр. 20-а/9 и жиро сметка бр. 40100601-391131, отворена со решение ЈЈ.бр. 737/99 од
15.06.1/999 година на овој суд.
П о правосилноста на ова решение ликвидациониот
должник да се брише од судскиот регистар при овој
суд.
Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје,
Никола Николовски, бул. "ЈНА" бр. 20-а/З.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(18307)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1209/99 од 25.01.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет на големо и мало "АНТРОД А Т А " д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 17/4-1 од Скопје, со жиро сметка
40100-601-43762.
З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со од 3 месеци од денот на последната објава.
решение на овој суд Л.бр. 1071/99 од 29.09.1999 година
Се задолжуваат должниците да ги намират долговие отворена ликвидациона постапка над должникот те према претпријатието во ликвидација во рок од 30
Претиријатие за промет и услуги "ЦЕСТРА К О - дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на поМЕРЦ" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Козле" бр. 109 - следната објава.
од Скопје, со жиро сметка 40120-601-81498.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(18389)
З а ликвидатор се определува лицето Александровски Цеко од Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 52-3/6.
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
,Се повикуваат доверителите на должникот да ги решение на овој суд Л.бр. 1277/99 од 27.01.2000 година
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја- е отворена ликвидациона постапка над должникот
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со Претпријатие за производство, трговија на -големо и
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок мало и консалтинг "БОИЛ" увоз-извоз ц.о. од Скопје,
од 3 месеци од денот на последната објава.
ул. "14 Бригада" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови- 40100-601-149146.
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30
З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душдена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по- ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
4
следната објава.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје.
(18293) пријават своите п о б а р у в а н о в о к о к од 30 дена по обја-
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вувањсто 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 долговите према 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 - ("копје.
(18396)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1602/2000 од 22.03.2000 година с отворена ликвидациона постапка над должникот
Производно, трговско, услужно претпријатие "ДАСЕПРОМЕТ" д.о.о. увоз-изв.оз од Скопје, с.Нркиштаии
бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-357788.
З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душк о од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на Ђвој суд Л.бр. 1606/2000 од 22.03.2000 година е отворела ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало " К А Н О Н
МАК" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100601-262546.
За ликвидатор се ,определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18403)
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Основниот суд Скопје I - ('копје, објавува дека со
решение на оној суд Л.бр. 1207/99 од 29.02.2000 година
с отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско друштво за промет и услуги "МИЛЕТИЌ
ДИЈАМАНДИС" ДООЕЛ увоз-извоз од С копје; бул
"Партизански одреди" бр. 72-а од ('копје, со жиро
сметка 40120-601-408185.
За ликвидатор се определува лицето Годевски Душко од ('копје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања но рок од 30 дена но објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во дна примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 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.
(18415)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1432/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
"РИ-НИ-КО" Колонијална продавница Никола Славе
Кочоски, Т Ц "Хиподром" бр. локал 23 од Скопје, со
жиро сметка 40100-601 -40102^.
З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18419)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на-овој суд Л.бр. 1468/2000 од 21.02,2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за застапување, услуги и трговија на големо и мало "СТРЕЛИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје,
ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19/5/45 од Скопје, со
жиро сметка 40100-601-152741.
З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје^ ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18422)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1526/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона п о с т а п и над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги "СРМА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански"
бр. 83-1-30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-167704.
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
решение на овој суд Л.бр. 1430/2000 од 07.02.2000 годиод 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови- на. е отворена ликвидациона п о с т а п и над должникот
те према претпријатието, во ликвидација во рок од 30 Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИДА
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по- К О М Е Р Ц 95" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул.- "Томо
;Пуре" бр. 16 од Скопје со жиросметка40100-601следната објава.
Од Основниот суд С к о п ј е - 1 - С к о п ј е .
' (18406) 357202.
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За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18423)
Основниот суд Скопје Г - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 735/99 од 15.09.1999 година е
отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно/ угостителско, трговско претпријатие "МИГК О М П А Н И " д.о.о." експорт-импорт од Скопје, ул,
"Пушкинова" бр. 7-2/17 од Скопје, со жиро сметка
40100-601-378050.
.
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18425) '
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со.
решение на овој суд Л.бр. 1435/2000 од 22.02.2000 година е. отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги на
големо и мало "КЕЛИИ" увоз-извоз п.о. од Куманово,
ул. "Ѓорче Петров" бр. 4 од Куманово, со жиро сметка
40900-601-39196.
За ликвидатор се определува лицето Благоја Бајдевски од Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр.4.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18554)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1550/2000 од 0.7.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за производство, промет и услуги "ОРВИСК О М П А Н И " Орце Д О О Е Л од Скопје,' ул. "Јани Лукровски" бр. 67 од Скопје, со жиро сметка 40110-601 407786.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18555)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1668/2000 од 05.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Здравствена организација - ординација по општа медицина "МАКМЕДИКА" ц.о. од Скопје, ул. "Петре Георгиев" бр. 117 од Скопје, со жиро сметка 40100.-60316546.
За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од делот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 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.
(18556)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1450/2000 од 29.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало "МАКО
ТРЕЈД 95" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Козара" бр. 64/1-8 од Скопје, со жиро сметка 40 100-601314185.
За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 последната објава.
Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје.
(18557)
Основниот суд Скопје.I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л„бр. 1466/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија, услуги и производство "БОР О З А Н " д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Даме Груев"
бр. 28 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-165939.
За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18558)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1564/2000 од 14.03.2000 годи-
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на е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "РАДИКА КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул "Арсели Јовков" бр. 22 од Скопје, со жиро сметка 40120601-250629.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
лена. а најдоцна во рок од 3 месеци ,од делот па последната објава.
Од Основниот суд ("копје -1 - Скопје.
(18559)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1544/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско друштво за туризам и промет "ИНТУРС"
Ранко ДООЕЛ ,од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14 од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-371775.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808, Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18560)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува д е к а д о
решение на овој суд Л.бр. 1394/2000 од 03.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за трговија и услуги "МИМА-КОМЕРЦ" Љубивоје ДООЕЛ од Скопје, со жиро сметка 40100-601190804.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел 454-808.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18561)
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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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Тековниот суд Скопје -1 - Скопје.
(18562)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1509/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги
"СМАИЛОВИЌ ТРАНС" Есад Д О О Е Л увоз-извоз од
Скопје, с.Батинци, Студеничани од Скопје, со жиро
сметка 40100-601-426215.
З а ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул, "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према 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.
(18563)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1507/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет и услуги "АИДА-ЕР-КОМЕРЦ" п.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Финска"
бр. 91-а од Скопје, со жиро сметка 40110-601-549368.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоциа во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 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.
(18564)

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1339/99 од 18.01.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за производство, промет и услуги "МАЦ-КОМЕРЦ" Мпцевска Јасмина Д О О Е Л увоз-извоз од
Скопје, ул. "Никола Карев" бр. 28 од Скопје, со жиро
сметка 40110-60Ј-391862.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од.Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.
Основниот суд Скопје I - Скопје, ,објавува дека со
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
решение на овој суд Л.бр. 1372/2000 од 24.01.2000 годи- пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објана е отворена ликвидациона постапка над должникот. вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
Претпријатие за услуги и трговија "ДЕНИС-Ф.С" пријава'во два примерока со докази, а најдоцна во рок
д.о.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" 321 вл. 1, од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговилок.26 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-293602.
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре- те према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на поски од Скопје, бул "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808.
Се повикуваат доверителите на должникот до ги следната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(18565)
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1680/2000 од 03.04.2000 година с отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско друштво за производство, трговија, услуги, и
градежништво увоз-извоз " Е Л К А Б О Н 99" Милчо Мојсов и др. од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 10 од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-429040.
За ликвидатор се определува лицето Нагиб Фетахи
од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 8-2/18.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава вб два примерока со д о к а з н а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 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.
(18763)

НОТАРСКИ
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците ^ соседите чие земјиште граничи со земјиштето Што се продава, во рок од 30 дека бд денот на
објавувањето во Службен весник на РМ" , писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понуДата,во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. ,
^ ^ ^ ^ ^
(17622)
Се продава недвижен имот на К П бр. 1062/4, шума
на м.в. "Бучковица", класа 2, со површина'3283 м2 опишано во ПЛ бр: 528 на Ќ О Жилче, сопственост на Симовски Симов Митко од с.Жилче, Тетово, за цена од
361.130,00 Денари.
(Не повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
гсЈ ѓубат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот А р и ф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово.5
(17624)

ОГЛАСИ

Се продава една идеална половина од земјоделско
земјиште катастарска култура нива, класа о на К П
бр. 3088, м.е. "Маркова Чешма", со површина 1618 м 2
заведена во ПЛ бр; 351 за К О Оревоец, сопственост на
. Бутикоски Борисав Илчо, ул. "Кире Гаврилоски" бр.
27, Прилеп, за цена од 32.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот н а '
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски, ул. "Сотка Ѓорѓиоски"
бб. Прилеп.
- - - (17614)
Се продава недвижен имот на К П бр. 1118, ливада
на м.е. "Бела вода", класа 7, со површина 4473 м 2 опишано во П Л бр. 6 на К О Бродед, сопственост на Сулејмани Ибиш Хамза од с.Бродец, Тетово, за цена од
134.190,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го г у б а т правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се ддстават
до нотарот Ариф Ибраими, ул."ЈНА" бр. 41/А, Тетово.
(
1
7
6
1
5
)
Се продава недвижен имот на К П бр. 1188/7, нива
на м.в. "Папраница", класа 3, со површина 2508 м2
опишано во ПЛ бр. 521 на К О Боговиње, сопственост
на Алити Идриз Амди од Боговиње, Тетово, за цена
од 200.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот А р и ф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово.
(17619)

. Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 723,
м.е. " В и т е село", шума класа 1, во површина 565 м2,
опишано во ПЛ бр. 461, за К О Глоѓе, сопственост на
Митовски Борисов Ѓорѓија од СГлоѓн, Тетово, за цена од 32.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го 1убат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање, на понудата да се достават
до;нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр. 41, Тетово.
^
^
(17625)
Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 444/1,
м в. "Млака", нива класа 5, во површина 1526 м2, опишано во ПЛ бр. 571, за К О Милетино, сопственост на
Фдорповски С. Блаже од ^Милетино, Тетово, за цена
од 70.000,00 денари.
. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да
,се изјаснат за п р и ф а ќ а њ е т о . ^ понудата, во спротивно
,го губат правото на ,првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
:!
до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр. 41, Тетово.
^ ^ ^ ^
(17626)
Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 6306,
,м.е. "Купеник\ лозје класа 3, во површина 210 м 2 , К П
бр, 6307, м.в. "Купениве", лозје класа 3, во површина
192 м 2 и К П бр. 6508, м.в. "Купеник", лозје класа 3, во
Површина 477 м 2 , опишани во П Л бр. 7731, за К О Тетово, сопственост на Абдулаи Бајрамали од Тетово, за
цена од 51.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да 4
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
. .. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Наџи Зеќири, ул." Ј Н А бр. 41, Тетово.
„ „ „ .
(17628)
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јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се. достават
до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр. 41, Теново.
(17630)
Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 2323,
м.в. "Врбица", нива класа 3, во површина 1730 м2, за
К О Велушина, сопственост на Панајот Вешовски од
^Велушина, за цена од 40.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го 17бат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Божидар Кочов, бул."1 Мај" бр. 152, Битола,
, . (17634)
Се; разменува недвижен имот на К П бр. 134, нива
на м.в. "Требак", класа 1, со површина 3834 м2 опишано во ПЛ бр. 320 на К О Озормиште, сопственост на
Османи Зујди Шадин од ^Озормиште, Тетово со К П
бр. 133, нива класа 1 на м.в. "Требак" по ПЛ бр. 168 на
К О Озормиште, сопственост на Мамути Кемалова
Феран, Кумрије и Ваиде сите од с.Озормиште, Тетово.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од Зб дена од денот
на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во
спротивно го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот А р и ф Ибраими, ул."ЈНА" бр. 41/А, Тето
во.
^ ^ ^ ^ ^
(17677)
Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 208,
пасиште, класа 4, во м.в. "Село", со површина 210 м 2 и
КП бр. 210, нива класа 6, во м.в. "Село", од вкупно 105
м2, заедно со земјиште под објект од 55 м , на К П бр.
210, опишано во ИЛ бр. 1287 за К О Побожје, сопственост на Кметовиќ Славко, под услови:
Недвижноста продавачот ја нуди за цена од
42.800,00 денари, Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на догрворот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон
Кенеди бб. Скопје.
(17311)
Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 407,
К О Кучково, м.е. "Тутуниште", нива класа 6, во површина од 500 м 2 , во П л бр. 898, сопственост на Столевски Т р а ј к а за цена од 45.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Ленка Мицајкова, ул. Дрезденска" бр. 15,
локал 10, општина Карпош, Скопје.
(17338)
Се продава недвижен имот евидентиран во ПЛ бр.
558 за к О Соколарци и тоа: К П бр. 23, м.в. ' Манастир и н е " , пасиште класа 5, во површина од 2342 м 2 , К П
бр. 133, м.а. "Манастириште", пасиште класа 4, во површина од 290 м2, КП бр. 168, м.в. "Манастириигге",
нива класа 6, во површина од 2016 м2, К П бр. 440, м.в.
"Село", пасиште класа 4, во површина од 1/84 м 2 , К П
бр. 452, м.в. "Авдии", нива класа 5, во површина од
4455 м2, К П бр. 453, м.в. "Авдии", нива класа 5, во површина од 241 м2, КП бр. 2379, м.в. "Горица", нива
класа 5. во површина од 4453 м 2 , КП бр. 2410, м.а. "Го-
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рица Зајков", пасиште класа 4, во површина од 3605
м2, од К П бр. 2411, м.в. "Горица", нива класа 5, во површина од 7171 .м2 една идеална половина, К П бр.
2496, м.в. "Горива", нива класа 8, во површина од 22оЗ
м2, К П бр. 2о13, м.в. "Горица", нива класа 8, во површина од 2921 м2, К П бр. 3068, м.в. "Шивари", нива
класа 3, во површина од /87 м 2 , К П бр. 3402, м.в. "Жиловица", ор.нива класа 1, во површина од 362 м2, К П
бр. 3599, м.в. "Пуовица", нива класа 4, во површина од
1143 м 2 , К П бр.-ЗбОб, м.и. "Пуовица", класа 4, во површина од 763 м2, К П бр. 4093, м.е. "Горено", ор.нива
класа 1, во површина од 953 м 2 , од К П бр. 4126, м.в.
"Ерено", ор.нива класа 1, во површина од 4863 м2 една
идеална половина, К П бр. 4255, м.е. "Регено", ор.нива
класа 1, во површина од 518 м 2 , К П бр. 5330, м.в.
"Горица", кула, нива класа 6, во површина од 3038 м2,
К П бр. 811, м.в. "Село", ов.градина класа 5, во површина од 160 м 2 , К П бр. 811, м.в. "Село", двор во површина од 461 м 2 , К П бр. 811, м.е. "Село", под објект во
површина од 55 м2.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до сопственикот Ѓорѓиев Божин , ул."1 Мај" бр. 49,
Кочани, со М Б 3012938493005.
(17561)
Се продава земјоделско земјиште лозје на КП бр.
13649/1, м.в. "В.Пат", класа 4, во површина од 788 м2 и
лозје на К П бр. 13649/2, во м.в. "В.Пат", класа 4, површина од 812 м 2 , заведени во ПЛ бр. 12688 на К О Куманово, сопственост на Трајковски Александар, ул.
"Треска" бр. 10, Куманово, за цена од 90 денари по м2.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, ВО спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Мице Илиевски, ул. "Доне Божинов" бр.
11/3, Куманово.
. (17608)
Се продава земјоделско-земјиште во К О Трсино и
тоа: 1/3 идеален д е л од К П бр. 1796, К О Трсино, нива,
м.в. "Смиловец"-две парцели класа 6 и 5 во површина
од 1857 м2 и 6296 м 2 , 1/2 идеален дел од КГг бр. 276,
1020 и 1020, К О Трсино, ливада и ниви, м.е. "Лумбарица", и м.е. "Мртвалок", класа 5, 8 и 7 во површина од
2008 м 2 , 30 м2 и 41 м 2 , К П бр. 136, 137, 182, 219 и 325,
К О Трсино, нива, пасиште, ов.градина и ниви во м.в.
"Трстија маало", "Рамниште", "Прокарка" и "Мртиалок", класа 7 , 4 , 6 , 6 и 8 во површина од 2299 м 2 ,4/0 м2,
2003 м 2 ,2273 м2 и 1632 м 2 , утврдено во ПЛ бр. 367,369 и
370 за К О Трсино и 1/2 идеален дел од КП бр. 1911,
К О Грљани, нива, м.в. "Геренат" класа 5 во површина
од 42/0 м2, утврдено во ГО! бр. 283 за К О Трсино, сопственост на Симов Грозданчо, ул. "Скопска" бр. 1/40,
Кочани, за цена од 50.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, Сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Стојмир Николов, у л . Б р а ќ а Миладинови"
бр. 37, Виница.
.
(17610)
Се продава земјоделско земјиште во К О Кавадарци 1 (вон), сопственост на Томе Чемерски и Ефрем
Трифунов ,од Кавадарци, а се наоѓа во м.е. "Вршникот", на КП бр. 3444, лозје класа 3, со површина од
1814 м2, К П бр. 3447, лозје класа 3, со површина од
3270 м 2 , К П бр. 3448, лозје класа 3, со површина од
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2346 м2, КП бр. 3448 лозје класа 4, со површина од
2000 м2 за вкупна цена од 210.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
(
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб,
Кавадарци.
(17611)

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготино
вон, КП бр. 2185/2, м.е. "Црвенка" нива, со површина
од 7344 м2, во КО Неготино вон, сопственост на Настов Крсте, ул. "Даме Груев" бр. 97, Неготино, за цена
од 74.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138,
Неготино.
(17613)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопственикот Бекири Хасибе им нуди на продажба овошна градина 5 класа, устроена на К П 979/12,
мв „Бел Камен" со вкупно 369 м 2 , и овошна градина 5
класа, устроена на К П 979, мв „Бел Камен" од вкупно
380 м упишани во П Л 1579 за К О Радишани под следните услови:
Недвижноста продавачот ја нуди за цена од
164.780,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на
промет и трошоците за пренос на недвижноста.
Понудените изјави за прифаќање на понудата, во
нисмена форма да достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. „Џон Кенеди" бб, Скопје, во
рок од 30 дена од денот на огласувањето на оваа понуда.

МАЛИ ОГЛАСИ
Се о г л а с у в а а т за н е в а ж н и с л е д н и т е д о к у м е н т и :
Пасош бр.353588 издаден од УВР - Скопје на име
Барчп Лидија, ул.4 бр.5 н.Волково, Скопје.
(13685)
Пасош бр. 126382/93, издаден од УВР - Скопје на име
Алексовска Соња,бул."АВНОЈ" бр.20/2-28,Скопје. 18103
Пасош бр. 0653706/95,издаден од УВР - Велес на име
Ташев Урош,ул.Темиџиска" бб,Велес.
(18111)
Пасош бр,950467 на име Трифуновски Александар,ул.
"Борис Кидрпч"бр.48/35,Битола.
(18124)
Пасош бр.75117. на име Марпнковиќ Валентина,ул.
"Б.Ослободување"бр.27, Кичево.
(18132)
Пасош бр. 765962/95,издаден од УВР - СКОПЈЕ на име
Павлина Тошеска, ул."Љ. Ивановиќ" бр. 11 г - тје 18133
Пасош бр. 1383415/2000, издаден од УВР - Тетово на
име Ајрули Себир, с. Рогле,Тетово.
(18135)
Пасош бр. 244113/94, издаден од УВР - Тетово на име
Ајрули Џеладин, с. Рогле,Тетово.
(18136)
Пасош, бр. 1383594/2000, издаден од УВР - Тетово на
име Ајрула Насуф, с. Рогле,Тетово.
(18137)
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Пасош бр. 470160,издаден од УВР - Битола на име
Афтаровска Цена, ул."12-та" бр.9,Бнтола.
(18146)
Пасош бр.0972353 на име Јаневски Бранко, Македонска Каменица.
(18154)
Пасош бр.591942,издаден од УВР-Гстово на име Мема
Наим,ул ."К.Р.Дрнц"бр. 128,Тетово.
(18157)
Пасош бр. 1219004/99,издаден од УВР - Скопје на име
Ерфан Селами, ул."Дижонска" бр. 7/24,Скопје. (18174)
Пасош бр.0152967,издаден од ГУВР - Скопје на име
Нури Сали, с. Сарај,ул."20"бр.39,Скопје.
(18289)
Пасош бр.791167/95,издаден од ГУВР - Скопје на име
Лазаров Тони, ул."Ферид Бајрам"бр.9А,Скопје. (18292)
Пасош бр.662268/95 на име Бафтиари Триумф, с. Заграчани,Струга.
(18205)
Пасош бр. 931038/96 издаден од УВР - Скопје на име
Терзиева Љупка,ул."Жслезничка"бр.13 ,Скопје. (18348)
Пасош бр. 1169327/99 издаден од УВР - Куманово на
име Ридван Дервиши,с. Матејче,Куманово.
(18353)
Пасош бр. 992374/97,издаден од УВР - Скопје на име
Стојковски Ѓоко,ул."42" бр. 12,Скопје.
(18362)
Пасош бр. 407575/94,издаден од УВР - Тетово на име
Ангелковска Даница ул. Б. Булиќ бр. 6,Тетово. (18409)
Пасош бр. 975851/97,издаден од УВР - Скопје на име
Музафер Металари,бул."Мекедонско кос.бриг."бр.1/1
б, Скопје.
(18426)
Пасош бр. 1292318 на име Трпков Симеон, Радовиш.
Пасош бр. 1251549 на име Спасески Васил с.Дрслајца,
Струга.
(18509)
Пасош бр. 803788 на име Каревски Борче,ул. "Прил е п с к а ' ^ . 60 а-1/2 ,Битола.
(18515)
Пасош бр.033430, издаден од УВР-Прилеп на име
Спиркоски Жарко,ул."!! Октомври"бр.29,Прилеп.
Пасош бр. 0534200 издаден од УВР - Скопје на име
Поповска Марика,ул."В. Мачуковски"бр. 21/1-3,Скопје.
Пасош бр. 1158133/98 издаден од УВР - Скопје на име
Ивановановски Синиша,бул."В.С.Бато"бр.87/1- Скопје.
Пасош бр. 1326999/9.9 издаден од УВР - Скопје на име
Тодоровски Никола,бул."АВНОЈ" бр. 116/13,Скопје.
Пасош бр.995251/97 издаден од ГУВР - Скопје на име
Узеири Фљорије,бул."Ј.Сандански"бр.49/7,Скопје. 18570
Пасош бр.988751/97,издаден од УВР - Куманово на име
Гани Рукије,с. Опае,Куманово.
(18574)
Пасош бр.' 1191705/99, издаден од УВР - Скопје на име
Нешов Владимир,бул"В.С.Бато"бр.75/2-17,Скопје. 18580
Пасош бр. П88338,издаден од ОВР- Струмица на име
Асанов Селвер, с. Банско бр. 96, Струмица.
(18593)
Пасош бр. 996209/97,издаден од УВР - Скопје на име
Ервин Дестан,ул."Страцинска" бр.4,Скопје.
(18623)
Пасош бр.з 16506, издаден од УВР-Кочанн на име Кучиевски Тодор,ул"Коста Рацин"бр. 12,Кочани. (18648)
Пасош бр.900481 на име Самет Имери, ^Озормиште,
Тетово.
(18649)'
Пасош бр.611133 на име Кароскоски Никола, ул."Карпош Војвода" бр.4-1/4,Охрид.
(18650)
Пасош бр. 1280185, издаден од ОВР- Неготино на име
Идризов Али, с.Пепелиште,Неготино.
(18662)
Пасош бр.853773 на име Живко Цветковски, ул."Б.
Илиев Гуне" бр4,Куманово.
(18669)
Пасош бр.768468/95 на име Алими Медит, с.Делогожда, Струга.
ч (18682)
Пасош бр.371565/94 на име Исмаили Волнет, ^Франгово,Струга.
(18683)
Пасош бр. 17936/93 на име Идризоски Сефер,с.Октиси,
Струга.
(18684)
Пасош бр.0657614, издаден од УВР-Птилеп на име Николоски Сашком, кеј "1-ви Мај" бр. 64,Прилеп. (18693)
Пасош бр.3963370 на име Сабри Садик,Охрид. (18715)
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Пасош. бр. 1004976,издаден од ГУВР-С'копје на име
Маја Чачиќ,ул."Огрума"бр.1.-2/10,Скопје.
(18932)
Пасош бр.912773,издаден од на име Кадриу Зснула,ул.
"Беличица" бр.8,Гостивар.
(15638)
Пасош бр.753339 на име Вслјаноска Марина, нас Карпош бр. 17.5,Куманово.
(18804)
Пасош бр.753337 на име Велјановски Светислав, ^ Ч е лопек,Куманово.
(18807)
Пасош бр. П94166,издаден од УВР - Скопје на име
Јусуф Иљази,ул."М. Тито" бр. 36,Сарај,Скопје. (18824)
Пасош бр.975509/96,издаден од УВР-Скопјс на име
МајаТаисвска,ул."В.Драшковиќ"бр.30,Ѓ Петров,Скопје
Пассрт! бр.0216885 на име Маркс Шкл ким, Дебар 18845
Пасош бр. 1219723 на име Попоски Оливер, с. Слепче,
Демир. Хисар.
(18847)
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.
23/2000 за пасош бр. 818973/95, на име Наумовски Симеон, ул."В.Радосављсвиќ" бр. 6/6, Скопје се сторнира.
Пасош бр.836566/96,издаден од УВР-Скопјс на име Бакулевски Горјан, ул."П. Зогравски"бр.65,Скопје.(18896)
Пасош бр.515484,издаден од . на име Бакии Хавуше,
с. Нераште,Тетово.
(18922)
Пасош бр. 1044738 на име Усејни Мифтиније, с.Делогожди,Струга.
(18923)
Пасош бр.823900/96 на име Ибраими Мефаил,с.Камењане,Тетово.
(18924)
Пасош бр.0943451, издаден од УВР-Охрид на име
Попоски Добре, с.Велимеј,Охрид.
(18928)
Пасош бр.259829 на име Гогова Фроса, с. Костурино
бр.392, Струмица.
(18929)
Пасош бр.2.74662,издаден од УВР-Валандово на име
Гогов Васил,,е.Костурино бр.392,Струмица.
(18930)
Пасош бр. 1034543/97,издаден од УБР-Тетово на име
Ракипи Шериф,-с.Рогле,Тетово.
(18934)
Пасош бр.720920/95,издаден од ГУВР-Скопје на име
Биљана Муиќ, ул."Сава Михајлов"бр.8/3-13,Скопје.
Пасош бр.720921/95,издаден од ПУВР-Скопје на име
Горица Муиќ,ул."Ссава Михајлов"бр.8/3-13,Скопје.
Пасош бр.994803/97, издаден од УВР-Тетово на име
Делетре Трпана, ул."Боро Вулиќ"бр.6,Тетово. (18939)
Пасош бр. 737807/95 на име Сулејмани Нагиб, с. Чифлик, Тетово.
(18959)
Чекови од бр. 960964 до 960969,94117 и 94119, од тековн а сметка бр.4701591,издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Чакалиќ Милисав,Скопје.
(18778)
Чекови од бр. 3931819 до 3931822, од тековна сметка
бр. 11674223, издадени од Комерцијална банка А Д
Скопје на име С т а р о в с к и Даворин,Скопје.
(18858)
Чекови бр: 2180175, 4502110, 4502111,4502113, 4502114
и 4502115, од тековна сметка бр. 11451472,издадени од
Комерцијална банка АД Скопје на име Костова Ленче,
Скопје.
(18899)
Чек бр. 4456948, од тековна сметка бр. 3308016,издаден
од Комерцијална банка АД Скопје на име Мицева Марија,Скопје.
(18927)
Чекови бр.22800516 и 22800519, од тековна сметка бр.
21441-83, издадени од Стопанска Банка -Скопје на име
МилутинСтолиќ,Скопје.
(18935)
Чекови бр.2906955,2934154, од 2934155 до 2934158, од
тековна сметка бр. 110-24 ,издадени од К И Б АД Куманово на име Јовановска Лилјана,ул."Браќа Рибар"бр.86,
Куманово.
(18942)
Чекови од .бр.2969233 до 2969242, од тековна сметка
бр!01513398, издадени од Комерцијално инвестицона
банка- Куманово на име Глпгоровска Стојка и Никола,
ул."М.Тито"бр.35/2-5, Куманово.
(18943)

Бр. 34-Стр. 1965

Работна книшка на име Ацо Јовановски, Куманово
Работна книшка па име Дијана Гештаковска.Скопје
Работна книшка на име Александар Крстевски, Свети
Николе
(1ХХ22)
Работна книшка на име Мат слов Коста Иван, ул "Кукушка" бр. 12.Гевгелија
(1КК26)
Работна книшка на име Кулеска Мери, ул.'"М Горки"
бр. 7Х,Прилеп У
(18830)
Работна книшка па име Фатмир Незири,Скопје (18892)
Работна книшка на име Томовска Вера,('копје (18915)
Работна книшка на име Веселов Ссрфиз, ул "Горѓи
Димитров" бр.60,Велес.
(1Х91Х)
Работна книшка на име Адифет Хусеин,Охрид (1X920)
Воена книшка,издадена од ('копје на име Димишковски Ивица/ копје.
,
, (1X926)
Чековна картичка бр 11624420,издадена од Комерцијална банка АД ( копје на име Јажа диевска Олгица,
Скопје.
(1X771)
Чековна картичка бр. 1472690 и пет чека серија бр.
3847991 и пет чека серија бр 3870201 ,издадени од
Поштенска штедилница - ('копје на име Лозаноска Љубинка,ул."Ванчо Минков" бр.7А ,Скопје.
(1X916)
Чековна картичка бр 4132645 и чекови од бр
20004251704 до бр 20004251713 и чек бр.20004202484, издадени од Комерцијална Ванка -Скопје на име ('толиќ
Марија,('копје.
(18936)
Свидетелство за X одделение на име Ихмсти Исмаили,
с. Радолишта,Струга.
(18817)
Свидетелство на име Санела Нурцсска, с. Дворци, Македонски Брод.
(18840)
Свидетелство за 5 одделение на име- Алиу Ладјивслс,
с. Чајле, Гостивар.
(18843)
Свидетелство на име Бекир Адслик,с.Студеничани,
Скопје.
^
(18917)
Свидетелство за 8 одделение,издадено од О.У."Марко
Цепенков" на име Шадие Велц.е.Зелениково,Скопје.
Даночна картичка бр. 5030999197382, издадена од Управа за приходи Скопје на име ТП "Саба",Скопје. 1X773
Чекови бр 2953458, 2953459 и 2953460, од тековна
сметка бр. 13145382,издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Горан Сандев,Скопје.
(18551)
Чекови од бр. 957102 до 9571 15, од тековна сметка бр.
8089817,издадеш! од Комерцијална банка АД Скопје на
име Афкова Славица,Скопје.
(18552)
Чекови од бр. 3998446 до 3998454, од тековна сметка
бр.7232759;издадени од Комерцијална банка А Д Скопје
на име Јорданоски Киро,Скопје.
(18553)
Чекови од бр. 3482150 до 3482159 и 4468817, од тековна
сметка бр. 1536421,издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Бранка Јовчевска,Скопје.
(18578)
Чекови бр.01106566,011065670 и 01106568, од тековна
сметка бр. 1343/.76, издадени од Стопанска банка А.Д.
Скопје - Филијала Струга на име Силјан Јовановски,ул.
"Јабланица "бр.4, Струга.
(18651)
Чекови од тековна сметка на име Јовановски Русе, ул.
"Титова Мптровачка" бр37,Куманово.
(18679)
Работна книшка на име Лилјана Ристова, Демир
Капија.
(18658)
Работна книшка на име Давевска Наташа, ул."Д. Божинов" бр.24,Куманово.
(18670)
Работна книшка на име Азир Јашари, с.Алашевце,Куманово.
(18675)
Работна книшка на име Мирослав Дуковски, ул."8 -ми
Септември" бр.57,Охрид.
(18680)
Работна книшка на име Ндрин Истрефи,с. Велешта,
Струга.
,
(18681)
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Работна книшка на име Косара Атанасоска, ул."О.
Чопела"бр. 127,Прилеп.
(18691)
Работна книшка на име Ордева Валентина, ул. "В.
Икономов"бр.2 ,Штип.
(18697)
Чековна картичка бр. 05349133, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Петровска Стојанка,
Скопје.
,
(18579)
Свидетелство на име Стефановски Миле, ул."Моша
Пијаде" бр. 176,Куманово.
(18647)
Свидетелство за 4 година и матура на име Нухи
Хиснисан,Тетово.
(18653)
Свидетелство за 8 одделение ,на име Савка Саздовска,
ул."Белградска"бр.38,Велес.
' (18655.)
Свидетелство за 8 одделение на име Малчев Драги,
с.Тркање, Кочани.
(18668)
Свидетелство за 8 ,одделение на име Мустафа Зибери,
с.Жедино, Тетово.
(18695)
Свидетелство на име Селими Гзиме, с, Беловиште, Гостивар.
'
(18696)
Индекс бр. 18026 на име Дујчинова Софија, ул."Ванчо
. Прке" бр. ^,Гевгелија:
(18685)
Лична карта бр.6129/14,издадена од на име Славко
Горгиев,Штип.
(18600)
Лична карта на име Николова Теодора, ул."Ленинова"бр79,Струмица.
(18687)
Даночна картичка бр.4027993119806 на име ПТУ "Сага
-Проком",ул."Клим. Охридски"бр.314,Струмица. (18652)
Чековите бр. 3327674 и 3327685. од тековна сметка бр.
12698165 издадени од Комерцијална банка А Д Скопје
на име Станоски Злате,Скопје.
(1^533)
Работна книшка издадена од Скопје на име ^ и в а н о вски Ристе,Скопје.
(18218)
Работна книшка на име Ѓулева Маркеза,ул."М.Пат"
бр.6,Гевгелија.
(18489)
Работна книшка на име Анѓелова Виолета, с. Грлани,
Виница.
(18491)
Работна книшка на име Зоран Паунивски, с.М. Нагоричане ,Куманово.
(18492)
Работна книшка на име Стефановски Миле, ул."Моша
Пијаде"бр. 176, Куманово.
(18493)
Работна книшка на име Максимовски Слаѓан ул."ДК
Димче "бр. 5 ,Куманово.
(18494)
Работна книшка на име Стојан ,Крстевски,Кратово.
Работна книшка на име Анѓеловски Влатко ул. "Трајче Арсов"бр.24 ,Кратово.
^
(18497)
Работна книшка на име Семран Османович,ул. "КР.
Република"бр.69 ,Штип.
(18511)
Република"бр.69 ,Штип.
(18511)
Работна книшка на име Фазли Таири,Скопје. (18576)
Работна книшка на име Селами Хавуше,Скопје. 18577
Воена книшка на име Борче Бојковски, ул."4" бр. 15
Бабин дол ,Куманово.
(18495)
Чековна картичка бр.059,87884,издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лазев Будимир,Скопје.
Чековна картичка бр.7276906 и чекови бр.500029682
34,50003343059,50003557376,50004300159,50004300162 и
бр. 50004402576,издадена од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Здравковски Анѓел е,Скопје.
(18572)
Чековна картичка бр.25952-16 издаден од Комерцијална банка а. д. - Скопје на име Муратовска Марија,
Скопје.
(18573)
Свидетелство на име Дачо Крстевски, ул. и Поп Јорданова" бр. 18,Велес.
(18487)
Сведителство за 2 година на име Зеиде лова Сања, ул.
"Енгелсова"бр.8/39 ,Штип.
(18512)
Свидетелство на име Тодорка Ефремова, ул. "Љупчо
Сантов"бр.20 ,Кочани.
(18490)
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Свидетелство на име Ивановски Блаже,с.Рударе,
Кратово.
(18499)
Свидетелство на име Зојков Зоран, с.Скакулица,
Кратово.
(18502)
Свидетелство на име Стојановска Л иле,Крива Паланка.
(18503)
Свидетелство за 6 одделение на име Дервишоска
Зумрета, с.Подгорци, Охрид.
(18505)
Свидетелство за 7 одделение на име Кормакоска Рејда, с.Лабуниште,Струга.
(18506)
Свидетелство за 7 одделение на име Истрефоска Јасминка,с. Лабуништа,Струга.
(18507)
Свидетелство за 8 одделение на име'Фестим Асани,
с. З а г р а ч а н и , Струга.
'
(18508)
Свидетелство за 3 година на име Зенделова Сања,ул.
"Енгелсова"бр.39,Штип.
(18513)
Диплома за завршено средно образование издадена од
Гимназија "Јосип Броз-Тито"-Скопје на име Томовски
Борислав, Скопје.
(18575)
Лична карта бр. 887277 на име Пачемска Весна,ул.
"Борис Кидрич"бр. 15/19 ,Штип.
(18510)
Сертификат бр. 1033 издаден од Македонија сообраќај
Скопје на име Иван Божинов,Велес.
(18546)
Потврда бр. 5620 11 акции издадена од РЖ-техничка
контрола А Д Скопје ца име Додиќ Слободан,Скопје.
Потврда бр. 5874 за 544 акции издадена од РЖ-Техничка Контрола А Д Скопје на име Додиќ Слободан,Скопје.
^
(18548)
Решение бр. 1211 -456/2% за отварање на пресгавништво
на странско лице издаден од Министерство за трговија
на име Топ дине А. Д.,Скопје. ,
(18325)
' Ч е к о в и од бр. 4228737 до 4228746, од тековна сметка
бр. 13551/89, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Гаиќ Трајанка,Скопје.
(18144)
Чекови бр.
0090003686845,
0090003686846
и
0090003686847 од тековна сметка бр.005796754, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Костадиновски Цветко,Скопје.
(18283)
Работна книшка на име Реџепи Фета,Скопје. (18105)
Работна книшка на име Лекоска Митра,Скопје.(18114)
Работна книшка на име ПавлинаТошеска,Скопје.18134
Работна книшка на име Косара Атанасоска,Прилеп.
Работна книшка на име Тодорова Васка,Скопје. 18285
Работиа книшка на име Мабер Лимани,Скопје. (18290)
Работиа книшка на име Лукиќ Добривоје,Скопје. 18336
Воена книшка на име Бичковски Александар,Скопје.
Воена книшка на име Јанев Мишко,Скопје.
(18113)
Воена книшка,издадена од во Скопје на име Идриз
Хазари,Скопје.
(18279)
Свидетелство за 8 одделение на име Крстовска Калинка,Кочани.
(18120)
Свидетелство на име Минова Благица, ул."8 Март"
бр.14,Кочани.
(18121)
Свидетелство за I година,издадено од Ц О К О Б - Штип
на име Биков Трајче,ул."5 Коцгрес"бр.12,Штип. (18123)
Свидетелство за 4 одделение на име Ајроски Зенис, с.
Лажани,Прилеп.
(18126)
Свидетелство на име Јаоски Неншад,с.Пласннца, Македонски Брод.
(18127)
Свидетелство на име Хиреме Мислими,с.Челопек,Тетово.
(18128)
Свидетелство за 6 одделение на име Ајдари Фарије,ул.
"П.Попоски"бр.92,Гостивар.
(18131)
Свидетелство за 8 одделение,издадено од О У "Емин
Дураку"-с.Арнакија-Скопје на име Мамути Беким,с.
Арнакија,Скопје.
(18277)
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Б ЈАВА
Ученичка, кадивка,издадена од УСО "М.М. Брицо1.1 О
Врз основала член 17 од Законот за трансформаСкопје на име Јанев Дарко,Скопје.
(18112)
Диплома за завршено средно образование,издадена' од ција на претпријатијата со општествен капитал на З З
СЕУ "Јовче Тесличков"-Велес на име Чејкова Кате- "Вевчани" с. Вевчани - Струга
рина,ул."Б.Ѓорев"бр. 18,Велес.
(18119)
ОБЈАВУВА
Чекови од 2894376 до 2894378,од тековна сметка 79-92,
Дека
Комисијата
на Владата на Република Макеиздадени од КИБ АД Куманово на име Јовановски Рудонија за приватизација на седницата од
се, ул."Т. Митровачка"бр.37, Куманово.
(18164)
ржана на 28.
Здравствена легитимација на име Игор Атанасов, ул: 03.2000 година, донесе Одлука за трансформација на
Т о ц е Делчев"бр.66,Кочани.
- (18122)
претпријатието, согласно Законот за трансформација
Лична карта на име Тодорова Зорица, ул."Б.Милади- на претпријатијата со општествен капитал.
Се констатира дека капиталот на Земјоделската
новци"бр.346,Тетово.
(Г8129)
Даночна картичка бр.4030994275098,издадена од Упра- задруга "Вевчани" с. Вевчани не подлежи на трансспоред Законот за трансформација на
ва за приходи - Скопје на име Републички судски совет, формација
претпријатијата и задругите со општествен капитал
Скопје.
(18Ѓ18)
кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи
Решение уп. бе. 25-1584,издадено од Министерство за
во Задругата нема вложено, ниту е дадено на управустопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Алиевски Хуса- вање општествен капитал.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
медин, Скопје.
(Ј8084);
Решение за престанок на работ бр. 25-1 ^,издадено од домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории
Министерство за стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на
на претпријатието, кое се наоѓа во Вевчани во време
име Елена Мехмети,Скопје.
(18116)
од 11 до 14 часот.
Пасош бр. 010308, издаден од ОВР - Гостивар нц име
3 3 " Вевчани" - Вевчани
Мехмеди Фарије, кеј "Вардар" бр. 35, Гостивар. (18966)
ЈАВНИ ПОВИЦИ
Пасош бр. 1068057, издаден од УВР - Куманово на име
Врз основа на член .14 од Законот за јавните набавки
Арбен Јашари, с Матејче, Куманово.
(18965)
(„Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни
набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации" објавува
ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 49/2000
ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА НА
МРЕЖНИ ТЕРМИНАЛИ МТ1 ЗА 1ЅОМ - ВИА (2В+Б)
НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ
З А ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКАТА МРЕЖА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
("'Службен весник на РМ" бр. 38/93), и Законот за ве1.1. Набавувач:
теринарно здравство член 132 ("Службен весник на . АД за телекомуникации „Македонски ТелекомуникаРМ" бр. 28/98), П.О.С.П.У. Ветеринарна станица . ЦИЛЕ" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Орце
"ПЕСЈАК" - Македонски Брод, објавува
Николов" бб.
1.2. Предмет на набавката:
ОГЛАС
Мрежни терминали К П за 1 Ѕ Ш - ВИА (2В+Б)
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕ1.3. Вод и количина: Дадено во тендер документацијата
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
НИЦИ И НИВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈА- ц е н а и начин на плаќање
. .100 бода
ВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ВЕТЕРИНАРНАТА
-референци на понудувачот
. . 30
СТАНИЦА "ПЕСЈАК" ОД МАКЕДОНСКИ,
- р о к на испорака.
20
БРОД
- сервисни услуги со гарантен рок
^ . . . . 30
- квалитет и технички к-ки на опремата
60
1. П.О.С.П.У. Ветеринарна станица "ПЕСЈАК" Македонски Брод, ги повикува поранешните сопстве- 1.5. Рок за доставување на понудите: до 22.5.2000 до 12
часот.
ници и нивните правни наследници (државјани на
Република Македонија), да ги пријават нивните поба- 1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од девет на
рувања од Ветеринарна станица "ПЕСЈАК" - Маке- прифаќање ца понудата.
донски Брод во согласност со членовите ЗЗ и 34 од '1.7. Повикот е јавена отворен и анонимен, со право на
Законот за. трансформација на претпријатијата со учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
општествен капитал.
2. Побарувањата да ги достават на образец пропи- II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
шан од Агенцијата во согласност со член ЗЅ од Зако- 2.1. Техничката спецификација може да се подигне во
нот за трансформација на претпријатијата со општес- АД „Македонски Телекомуникации" - дирекција,
твен капитал, односно во согласност со Правилникот Скопје, сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој
за формата и содржината на образецот за барање
работен ден од 10 до 13 часот.
заштита на правата на поранешните сопственици и
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати
нивните правни наследници во постапката за транспри подигање на техничките барања е неповратен и
формација на претпријатијата со општествен капитал
изнесува:
("Службен весник на РМ" број 3/94), да се достават до
- за домашни понудувачи: 100 DEM во денарска проВетеринарната станица "ПЕСЈАК" од" Македонски
тиввредност според средниот курс на'НБМ на денот на
Брод и до Агенцијата за трансформација на претприплаќањето, на жиро сметка број 40100-601-409621, дајатијата со општествен капитал.
ночен број 4030997339640. депонент на Стопанска банка
АД Скопје;^
- за странски понудувачи: 100DEMнажиросметка
број'40100-620-42-25730522-1950 на АД „Македонски Телекомуникации" во Стопанска банка АД - Скопје, кеј
„Димитар Влахов" бр. 15,91000 Скопје.
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5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на
22.05.2000 година, во 12 часот во просториите на дирек
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје,
во салата на IV кат.
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на
понудите потребно с на Комисијата на набавувачот да и
предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за
гаранција за квалитетно работење како и докази за
техничка способност на понудувачот (согласно член 23
од Законот за јавните набавки)
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една
- референци - список на главни испораки на стоки во понуда.
последните три години,
5.5. З а дополнителни информации понудувачите можат
- техничка опременост - опис на техничките постројки да контактираат на тел. +389 91 109 990.
со кои располага понудувачот односно, производителот
Комисија за јавни набавки
- атест за квалитет на производот издаден од компетентен Институт за стандардизација или од друг оператор и
- сертификат за квалитет на производот 1ЅО 9000.
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след- („Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни
ната придружна документација:
набавки на АД за телекомуникации „Македонски Теле- документ за бонитет чија содржина е пропишана од . комуникации ' објавува
министерот за финансии со правилник, согласно член
22 од Законот за јавните набавки и
О Т В О Р Е Н ПОВИК Б Р . 52/2000
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А ПОНУДИ З А И З В Е Д У В А Њ Е
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед- Н А Г Р А Д Е Ж Н О - З Е М Ј А Н И Р А Б О Т И З А ПОЛАност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна Г А Њ Е НА Т Е Л Е Ф О Н С К А К А Б Е Л С К А МЕСНА
на судот, согласно член 24 од Законот за јавните наМ Р Е Ж А „ М И Р Ч Е А Ц Е В " - К А Б Е Л Б Р . 24
бавки.
ВО ТЕТОВО
Горе наведените придружни документи потребно еј да
бидат доставени во оригинален примерок или истите I. ОПШТИ О Д Р Е Д Б И
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 1.1. Набавувач:
нотар.
А Д за телекомуникации „Македонски Телекомуника3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска ции44 - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Орце
гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на Николов" бб.
понудата во валута на понудата, која што треба да биде 1.2. Предмет на набавката:
приложена во придружната документација.
Изведување на градежно-земјани работи за полагање
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција на телефонска! кабелска месна мрежа „Мирче Ацев" од спецификацијата, единечни и вкупна цена.
^ кабел бр. 24 во Тетово.
3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неоп- 1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата
ходни за проценка по сите критериуми за избор на нај- (техничката спецификација)
поволен понудувач од точка 1.4. доколку тие податоци 1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
Рангира!ксто на понудувачите ќе се изврши според
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.
следното квантифицирање:
- цена на набавката^
до 60%
IV. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А ПОНУДИТЕ
- начин на плаќање
до 5%
до 5%
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме- - рок на извршување на работите
до 10%
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону- - техничка способност - референци
- кадровска структура
. ,до 10%
дувачот.
до 10%
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој - техничка опременост
1.5. Рок на доставување на понудите е: до 19.5.2000 до
содржи уште два затворени и запечатени пликови.
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понуноси ознаката „не отворај" како и број на отворениот дите.
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на
повик.
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која прифаќање на понудата.
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди- 1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, ссѓ право на
ната на пликот треба да беде назначена адресата на учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
набавувачот.
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до.кументација и ја носи ознаката „документација". Вто- II. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи
ознаката „понуда".
2.1. Тендерската документација, осносно техничка спе4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање цификација може да се подигне во А Д „Македонски
на архивата на А Д „Македонски Телекомуникации 44 - Телекомуникации" - дирекција, Скопје, сектор за Индирекција, најдоцна до 22.5.2000 година до 12 часот, со вестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13
задача да сс обезбедат докази за датумот на предава- часот.
њето на понудата.
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати
при подигање на техничката спецификација е неповраV. ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И
тен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 401005.1. Понудите кои не сс предадени во предвидениот рок 601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на
како и оние кои не се изработени според пропозициите Стопанска банка АД - Скопје;
на отворениот повик и Законот за јавните набавки, 2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.
нема да бидат разгледувани.
V
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III. СОДРЖИНА НА П О Н У Д А Т А
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седшитето на понудувачот.
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за
техничката способност на понудувачот (согласно член
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за
квалитетно работење:
- референци - список на извршени работи (објекти) во
последните три години,
- техничка опременост - опис на техничките постројки
и машини со кои располага и
- кадровска структура - посочувана на технички лица
задолжени за водење и контрола на работите.
3.3. Понудувачите задолжително да ј а достават следната придружна документација:
- документ за бонитет чија содржина е пропишана од
министерот за финансии со правилник, согласно член
22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна
на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.
Горе наведените придружни документи потребно е да
бидат доставени во оригинален примерок или истите
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на
нотар.
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во
валута на понудата.
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција
од спецификацијата, единечни и вкупна цена.
3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. доколку тие податоци
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.
IV..ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој
содржи уште два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи
ознаката „не отворај" како и број на отворениот повик.
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би
можел да се идентификува понудувачот. Во средината
на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната
документација и ја носи ознаката „документација".
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја
носи ознаката „понуда".
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" Дирекција, најдоцна до 19.05.2000 година до 12 часот, со
задача да се обезбедат докази за датумот на предава!кето на понудата.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и
предадат писмено овластувала за застапување на понудувачот.
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една
понуда.
5.5. З а дополнителни информации понудувачите можат
да контактираат на тел. 112003 или 070200332.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни
набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации" објавува
ОТВОРЕН П О В И К Б Р . 53/2000
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И З А Н А Б А В К А НА
ПВЦ ПРЕКРИВКИ ЗА ЗАШТИТА НА
ТЕЛЕФОНСКИ КАБЛИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач:
А Д за телекомуникации „Македонски Телекомуникации" - Скопје; со седиште во Скопје, на ул. „Орце
Николов" бб.
1.2. Предмет на набавката:
П В Ц прекриени за заштита на телефонски кабли.
1.3. Вид и количина: Дадена во тендер документацијата
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
- цена на набавката
100 бода
- рок и место на испорака . . . . . . , 15
- начин на плаќање
.
15
- гаранција за квалитет и стандард
60
- техничка способност на производителот . . : . . 60
1.5. Рок за доставување на понудите: до 25.5.2000 до 12
часот.
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена.од денот на
прифаќање на понудата.
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
И. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
2.1. Техничката спецификација може да се подигне во
А Д „Македонски Телекомуникации" - дирекција,
Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој
работен ден од 10 до 13 часот.
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати
при подигање на техничките барање е неповратен и
изнесува:
- за домаиши понудувачи: 100 DEM во денарска противвредност според средниот курс на Н Б М на денот на
плаќањето, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент наОтоланска банка
А Д - Скопје;
- за странски понудувачи: 100 DEM, на жиро сметиа
број 40100-620-16-25730522-1950 на АД „Македонски Телекомуникации" во Комерцијална банка А Д - Скопје,
кеј „Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје.
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
III. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок
како и оние кои не се изработени според пропозициите
на отворениот повик и Законот за јавните набавки,
нема да бидат разгледувани.
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на
19.05.2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје,
во салата на IV кат.

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за
гаранција за квалитетно работење како4 и докази за
техничка способност на понудувачот (согласно член 23
од Законот за јавните набавки):
- референци - список на главни испораки на стоки во
последните три години,
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- техничка опременост - опис на техничките постројки
со кои располага понудувачот односно производителот
и
- кадровска структура - посочување на технички лица
задолжени за контрола на квалитетот.
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:
- документ за бонитет чија содржина е пропишана од
министерот за финансии со правилник, согласно член
22 од Законот за јавните набавки (Странско правно
лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата,
трговијата или на професионално здружение на земјата
во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски
извештај од независна ревизорска институција),
- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните
набавки.
Горе наведените придружни документи потребно е да
бидат доставени во оригинален примерок или истите
доколку се фото минџа да бодат заверени од страна на
нотар.
3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска
гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на
понудата во валута на понудата, која што треба да биде
приложена во придружната документација.
З.Ѕ. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција
од спецификацијата, единечни и вкупна цена.
3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор На најповолен понудувач од точка 1.4. доколку тие податоци
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетиа.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
4.1. Понудатасе доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој
содржи уште два затворени и запечатени пликови.
^Надворешниот плик во горниот лев агол треба д а ј а
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот
поведе.
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би
можел да се идентификува понудувачот. Во средината
на пликот треба да боде назначена адресата на набавувачот.
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „ д о к у м е н т а ц и ј а " . Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи
ознаката „понуда".
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" Дирекција, најдоцна до 25.5.2000 година до 10 часот, со
задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
5.1. Понудите кон не се предадени во предвидениот рок
како и оние кои не се изработени според пропозициите
на отворениот повик и Законот за јавните набавки,
нема да бидат разгледувани. 5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на
25.05.2000 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје,
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предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една
понуда.
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат
да контактираат на тел. 112003 или 070200332.
К о м и н а за јавни набавки
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски
Телекомуникации" објавува
ОТВОРЕН ПОВИК Б Р . 54/2000
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА
МРЕЖА ВО НАСЕЛБА ЧЕНТО - СЕВЕРОИСТОЧЕН ДЕЛ - СКОПЈЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач:
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации44 - Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Орце Николов" бб.
1.2. Предмет на набавката:
Изведување на градежно-земјани работи за полагање
на телефонска кабелска месна мрежа во населба
Ченто-североисточен дел - Скопје.
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата
(техничката спецификација)
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според
следното квантифицирање:
- цена на набавќата
до 60%
-начин на плаќање
до 5%
- р о к на извршување на работите
до 10%
-техничка способност - референци
до 10%
- кадровска структура
до 10%
-техничка опременост
до 10%
1.5. Рок за доставување на понудите е: до 25-05-2000
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање
на понудите.
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на
прифаќање на понудата.
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
II ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Тендерската документација односно техничката
спецификација на работите може да се подигне во АД
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје,
Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен
ден од 10 до 13 часот.
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати
при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметиа број 40100601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на
Стопанска банка-Скопје.
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.
1П. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за
техничката способност на понудувачот (согласно член
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за
квалитетно работење:
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- референци - стисок на извршени работи (објекти) во
последните три години,
- техничка опременост - оние на техничките постројки
и машини со кои располага и
- кадровска структура - посочување на технички лица
задолжени за водење и контрола на работите.
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:
- документ за бонитет чија содржина е пропишана од
министерот за финансии со правилник, согласно член
22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна
на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.
Горе наведените придружни документи потребно е да
бидат доставени во оригинален примерок или истите
доколку се фото копија да бидат завереин од страна на
нотар/
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата,
во валута на понудата.
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција
од спецификацијата, единечни и вкупна цена.
3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. доколку тие податоци
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетиа.

Бр. 34-Стр. 2005

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ' бр. 26/98), комисијата за
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

V! ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-102/2000
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА
НА БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ И БЕТОНСКИ
НОГАРИ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-102/2000 е
ЈП "Електростопанство на.Македонија", со седиште
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.
1.2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: бетонски столбови и бетонски ногари.
1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни, странски правни и физички лица.
1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.
2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј,П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА
2.1 Столбовите се за подружниците на ЕСМ.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2 Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.
3.3 Понудувачот треба да ги потиолни во целост
табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и
вкупна цена на целокупниот. обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки - ако набавката е од
странство) на паритет ДДП подружници на ЕСМ (со
вклтаен транспорт).
Данокот на додадена вредност треба да е посебно
искажан во понудата, доколку не е искажан понудата
нема да се разгледува.
3.4 Понудата мора да ги опфати сите позиции во
табелите (не е дозволена делумна понуда).
3.5 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
3.6 Понудувачот треба во-понудата да го наведе гарантниот рок на столбовите и нотарите.
3.7 Понудувачот е должен да ги запази техничките
карактеристики на набавката, при што тие треба да се
во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во
Република^акедонија (член 19) од Законот за јавните
набавки).
3.8 Понудата треба да го содржи рокнаиспорака на стоката.
3.9 Понудата треба да има рок на важност.
3.10 Понудите со пропратната документација од
странските понудувачи треба да бидат преведени на
македонски јазик.

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок
како и оние кои не се изработени според пропозициите
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки,
нема да бидат разгледувани.
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на
25-05-2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје,
во салата на IV кат.
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на
понудите потребно е на Комисијата на набавувачи да и
предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една
понуда.
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат
да контактираат на тел. 112003 или 070200332.
Комисија за јавин набавки

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од
Законот за јавните набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен
промет, а странските понудувачи согласно член 22
став 3 од Законот за јавните набавки.
Документот за бонитет треба да биде оригинал
или заверена копија верна на оригиналот.
4.2 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.
4.3 Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик,
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.
4.4 Домашните понудувачи мора да достават Пријава за регистрација на данокот на додадена вредност,
понуда без предметиа пријава нема да се разгледува.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
4.2. Понудите се испраќаат во затиорен плик кој
содржи уште два затворени и запечатени пликови.
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот
повик.
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која
би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на
набавувачот.
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи
ознаката „понуда".
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" "
ДиреКција, најдоцна до 25-05-2000 год. до 12 часот, со
задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.
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5. КРИТЕРИУМ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
(согласно член 25 од Законот за јавните набавки).
3 . 1 Цена
-50 поени
5.2 Начин на плаќање
- 30 поени
5.3 Рок на испорака
- 20 поени
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ПОНУДИТЕ
6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54
од Законот за јавните набавки.
6.2 Секој понудувач може да учествува само со
една понуда.
6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до
денот и часот на јавното отворање, доколку понудувачот учествува со овластен претставник на отворањето
на понудите.
6.4 Понудувачите своите понуди можат да ги достават и преку архивата на Набавувачот или по пошта
на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9,91000 Скопје.
6.5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 17
мај 2000 година во 10 часот, во просториите на ЈП
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци,
подрумски простории во присуство на овластените
претставници на понудувачите.
6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени екако тендер документацијата, нема да се разгледуваат.
6.7 Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигаат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11
Октомври" бр. 9, СкопЈе (стара зграда) 9 кат соба бр.
1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро
сметка бр. 40100-601-5012 Ј,П."Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент Стопанска банка
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.
Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП Електростопанство на МакедониЈа-Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-104/2000
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА
ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОДВОДНИЦИНА
ПРЕНАПОН
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје,
ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на електродистриоутивните подружници на ЈП ЕСМ.
1'!2. Предмет на набавката се одводници на
пренапон со следните карактеристики и количини:
- одиодиик на пренапон 0,4 кУ
448 парчиња
- одиодиик на преиапон 12/1 ОкА
1.306 парчиња
- одиодиик на пренапон 24/10кА
460 парчиња
- одводите на пренапон 38/1 ОкА
100 парчиња
- одводите на пренапон 7,5/10кА
10 парчиња
- одиодник на пренапон 55/10кА
3 парчиња
- одиодиик на пренапон 110 кУ...
9 парчиња
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 Отво ;
реи повик, согласно Законот за јавните набавки, односно со отворање на понудиле на лице место.
с

а

5 мај 2000

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 производителот на стоката.
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
давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавните
набавки, ако набавката е од странство, на паритет
(нагласено во понудата) ДДП Скопје, во ДЕМ, со
посебно искажан данок на додадена вредност на
стоката. Доколку данокот не е посебно искажан
понудата нема да се разгледа.
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само-еден начин на плаќање.
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака, потребно е 50% од вкупната количина да се
испорача во рок од 30 дена по потпишување на Договорот, а останатите 90 дена по потпишувањето.
2.6. Карактеристиките на стоката што понудувачот ја нуди во понудата треба да се во согласност со
стандардите на Р. Македонија и со меѓународниве стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.
2.7. Понудата треба да има рок на важност.
2.8. . Понудата и придружната документација од
странските понудувачи мора да биде преведена на македонски 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 јавните набавки. Домашните понудувачи
треба да достават документ за бонитет, кој го издава
институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавните
набавки. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.
3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (диата документи треба да се оригинални или
заверени копии).
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните
набавки.
3.4. Понудата треба да содржи референтиа листа
на производителот.
3.5. Доколку понудувачот е даночен обврзник треба да достави документ дека е даночен обврзник, согласно законот за ДДВ. Документот треба да е оригинален или заверена копија.
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
4.1. Цена на чинење
40
4.2. Квалитет
20
4.3. Начин на плаќање
20
4.4. Рок на испорака
20
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за
освоено прво местово секој критериум.
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ПОНУДИТЕ
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и
54 од Законот за јавните набавки.
5.2. Секој понудувач може да учествува само со
една понуда.
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до
дено^ и часот на отворање на понудите.
5.4. Понудувачите своите понуди може да ги
достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство
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на Македонија" (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
19.05.2000 година, во 11 часот, во салата за состаноци
во подрумот на Аминистративната зграда на ЈП ЕСМ
ул. "И Октомври" бр. 9, Скопје.
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот 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 14 и 15 од Законот за јавните
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана
на Република Македонија објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-21/114
I. Предмет на јавното барање:
- Гама бројач
1 парче
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот
за јавните набавки. .
Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.
И. Списокот со технички карактеристики и опис на
опремата може Да се подигне во Министерството за
одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 711, во
работен ден од 08,00 до 12,00 часот.
III. Понудата треба да содржи:
1. име, адреса и седиште на понудувачот,
2. цена без царина и со посебно искажан ДДВ,
франко ЦВЗУ Скопје,
Ј.
3. начин и услови на плаќање,
4. рок на испорака,
5. проспект со технички карактеристики,
6. гарантен рок и сервис,
7. рок на важност на понудата.
IV. Со понудата потребно е да се достави придружна документација согласно член 43 од Законот за Јавните набавки и тоа:
- документ за бонитет издаден од носителот на
платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник
на РМ" бр. 32/98);
- извод од регистрација на дејноста;
- доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган и
- доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган. Т
Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.
V. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно член 25, став 1, алинеја од
Законот за јавните набавки.
Бодирањето на понудите ќе биде извршено на следниот начин:
-Цена
.
50 бода
- Квалитет на средствата
25 бода
- Рок на испорака
15 бода
- Начин на плаќање
10 бода
VI. Доставување на понудата
1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.
2. Претставниците на понудувачите на денрт на
јавното отворање на понудите треба на комисијата да
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и предадат писмено овластување за учество на јавното
отворање.
3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци
и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат
во предвид за разгледување.
VII. Рок на доставување на понудите
- Јавното отворање на понудите во присуство на
понудувачите ќе се изврши во просторните на Министерството за одбрана со почеток во' 11,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот кога е објавен повикот во "Службен весник на Република Македонија".
Во случај да шеснаесеттиот ден е неработен ден (сабота, недела или празничен ден), тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.
- Понудата да се достави на адреса "Министерство
за одбрана Да Република Македонија" ул. "Орце Николов' бб Скопје, по пошта или преку архива или да
се донесе, на лице место на денот на јавното отворање
на понудите.
. - Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол
стои ознака "не отворај" и број на ова Јавно отворање.
Пликот не смее да содржи никаква ознака за која би
можело да се идентификува понудувачот.
- Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја
содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.
- Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање нема да
бидат разгледувани.
- Дополнителни појаснувања можете да добиете на
телефон 091/28 28 94.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува
ОТВОРЕН ПОВИК Б Р . 17-19/138
З А ПРИБИРАЊЕ Н А ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОР А Њ Е ПО ВТОР ПАТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за
одбрана на ул. „Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:
2.1. Риба „Ослиќ", смрзната 1-ва класа . . 20.000 кгр.
2.2. Риба „Ослиќ", филета смрзната 1-ва класа
13.000 кгр.
3. Бараните производи во потполност да одговараат по
својот квалитет на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на риба, ракови, школки, полжави и
нивни производи. Бараните производи да бидат пакувани во оригинал фабричка амбалажа со просечна тежина од 10-15 кгр.
Испорака на бараните производи е месечна, франко до
сите гарнизони во Р. Македонија по доставена диспозиција.
За бараните производи се бара гаранција на квалитетот
од најмалку 6 (шест) месеци сметано од денот на испораката.
4. Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
5. Постапката на повикот се спроведува согласно член
31 од Законот за јавните набавки.
х 6. Можноста за поделба ка набавката по вид на ПроизЈ
вод и по количина.
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот,
- цена, со пресметан данок. Данокот да е посебно
пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот и потекло на производот
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платииот
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, потпишан и заверен од одговорното
лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедностзабрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производствоиспорака на бараните производи.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДАТА
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ"
бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана, ул.
„Орце Николов" бб Скопје, најдоцна до 22.05.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на
лице место, на денот на јавното отворање.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
23.05.2000 година со почеток во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов" бб Скопје.
Претставниците на понудувачот на денот на јавното
отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и
предадат т е м е н о овластување за учество на јавното
отиорање.
Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН
ДОБАВУВАЧ
-цена
. 40%
-квалитет
---15%
- начин и услови на плаќање
10%
- рок на испорака
10%
- техничко-технолошки можности за
производство и испорака
25%.
Понудите кон 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 091/28 21 52.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на РМ и бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува
ОТВОРЕН ПОВИК Б Р . 17-19/148
. З А ПРИБИРАЊЕ Н А ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ П О ВТОР ПАТ

I. ОПШИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за
одбрана на ул. „Орце Николов" бб, Скопје.
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2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:
2.1. Кашкавал кравски-пита од 5-7 кгр.. . 50.000 кгр.
3. Бараниот производ во потполност да одговара на
Правилникот за квалитетот на млекото, производите
од млеко, сирилата и чистите култури, да има 45%
масти и киселинскиот степен да не биде повеќе од 65%
ЅН.
4. Испорака на производот е месечна по дадената диспозиција до сите гарнизони во Р. Македонија.
Се бара гаранција на производот најмалку три месеци
сметано од денот на испораката.
5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни и странски' правни и физички
лица.
6. Постапката на повикот се спроведува согласно член
31 од Законот за јавните набавки.
7. Можноста за поделба на набавката по количина.
И. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот,
- цена, со пресметан данок Данокот да е посебно
пресметан ии с к а ж а нво цената,
- начин и услови на плаќање,
- оние на квалитетот и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет,
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Со понудата, понудувачот е'должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци 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 пјроцес
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното
лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедностзабрана за вршење на дејност,
.. - техничко-технолошки можности за производство и
испорака на бараните производи.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ"
бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана, ул.
„Орце Николов" бб Скопје, најдоциа до 22.05.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на
лице место, на денот на јавното отворање.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
23.05.2000 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов" бб Скопје.
Претставниците на понудувачот на денот на јавното
отворање се должни на помислата за јавни набавки да и
предадат нисмено овластување за учество на јавното
отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ДОБАВУВАЧ
-цена.
зо%
-квалитет
25%
- начин и услови на плаќање
10%
- р о к на испорака..........
техничко технолошки можности за
производство и испорака
.25%.
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Понудите кои не се доставени во утвредниот рок и кои
не се изработени според пропозициите и у с л о в и т е утврдени во повикот нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснување може да се добијат на
телефон 091/28 21 52.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 од Законот за јавните на бавки
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија та за
јавни набавки во Министерството за одбрана на . Република Македонија објавува
ОТВОРЕН ПОВИК Б Р . 17-19/149
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО )
ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ
1..ОППГГИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството ) за
одбрана на ул. ,,Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:
2.1. Сирење бело кравско во канти
од 7-15 кгр
60.000x1 р .
3. Бараниот производ во потиолносг да одговара 1 на
Правилникот за квалитетот на млекото, производи те
од млеко, сирилата и чистите култури, да има 45%
масти и киселинскиот степен да не биде повеќе од 65%
ЅН.
4. Испорака на производот е месечна по дадена диспо зиција до сите гарнизони во Р. Македонија.
Се бара гаранција на производот најмалку три месеци I
сметано од денот на испораката.
5. Повикот^ јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
6. Постапката на повикот се спроведува согласно член
31 од Законот за јавните набавки.
7. Можноста за поделба на набавката по количина.
И. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот,.
- цена, со пресметан данок. Данокот да е посебно
пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави
следната придружна документација во оригинални примероци 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, потпишан и заверен од одговорното
лице на понудувачот,
-документ дека не е изречена мерка на безбедностзабрана за вршење на дејност,
-техничко-технолошки можности за производство и
испорака на бараните производи.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ"
бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана, ул.
„Орце Николов" бб Скопје, најдоцнада27.05.2000година или сопредаваенакомисијатазанабавкиналице место, на денот на јавното отворање.

Бр. 34-Стр. 1965

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
23.05.2000 година со почеток во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов" бб Скопје.
Претставниците на понудувачот на денот на јавното
отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и
предадат писмено овластување за учество на јавното
отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ДОБАВУВАЧ
-цена.
..
30%
- квалитет
25%
- начин и услови на плаќање
10%
- р о к на испорака.
10%
- техничко технолошки можности за
производство и испорака
25%.
Понудите кои не се доставени во утирдениот 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 091/28 21 52.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 став 1, и член 17 од Законот за
јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98),
Комисијата за јавни набавки на Фармацевтски факултет објавува
ОТВОРЕН ПОВИК Б Р . 1/00
З А ИЗГРАДБА НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
I ФАЗА
1. Инвеститор
Универзитет „Св. Кирили Методиј" Фармацевтски факултет, Скопје, Република Македонија, ул. „Волканска" бр. 17.
2. Понудувачи
- право да поднесе понуда има секое заинтересирано
правно лице кое е регистрирано за проектирање и високоградба,
- понудата може да биде и од група на понудувачи.
3. Предмет на понудата
г изработка на главен проект со сите фази,
- обезбедување на техничка документација - одобрение
: за градба,
- - изведба на градежни и градежно-занатски работи во
еј Ј)аза „клуч на рака", г
- предметот на понудата е неделив.
4. Понудата треба да содржи:
- поединечна и вкупна цена со посебно искажан данок и
ДЈ ѓути давачки (фиксна и искажана во денари),
- 1 рок на извршување на работите искажан во календарс к и денови сметан од денот на склучување на договори) т,
- к 1ачин и рокови на плаќање,
- в, реметраење на гарантираниот период,
- б, анкарска и друг вид на гаранција,
- п(4 жудата и придружната документација треба да биде
д о с гавена на македонски јазик,
- пс жудитје кои не ги содржат сите горенаведени податоци I, односно понудите во кои изнесените податоци не
се не ^кажани на бараниот конкретен начин ќе се сметаат
за не ^комплетни и ќе вадат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат бценувани.

Стр. 2006-Бр. 34
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- извод од судска регистрација на дејноста,
- докуменгг за бонитет на понудувачот издаден од надлежна институција,
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација
(потврда од надлежен основен суд),
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена
мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност
(уверение од надлежен основен суд оддел за прекршоци),
- банкова гаранција за извршување на понудата оригинален документ во висина од 5% од вкупниот износ на
понудата,
- гаранција во вид на недвижен имот во висина на износот на понудата,
сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверени кај нотар, со исклучок
на изводот на судската регистрација за вршење на дејноста која може да биде само фотокопија.
5.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23
став 1 од Законот за јавните набавки,ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во
ковертот кој носи ознака „документација":
- список на изведени објекти во последните 3 години, џ
- списокот треба да биде потпишан и заведен од одговорно лице.
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
- Начин и рок на плаќање
40 поени
- Цена
20 поени
-Банкарска и друг вид гаранција
15 поени
-'Времетраење на гарантен период
15 поени
- Рок на извршување
10 поени.
7. Рок и начин на доставување на понудите
Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Фармацевтскиот факултет по истекот на крајниот рок, нема да
бидат разгледувани.
Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан
со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават
во еден оригинален примерок кој треба да бидб заверен
и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени
во огласот односно кон кои не е приложена бараната
придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на
адреса улица „ В о д е н с к а " бр. 17 или да се предадат во
архивата на Фармацевтскиот факултет (најдоциа до 15
часот секој работен ден) или понудите да се предадат на
Комиодата за јавни набавки на лице место, но најдоциа
до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.
Тендерската документација, понудувачите ќе можат дг I
ја подигнуваат од денот на објавувањето на Отворениов г
повик бр. 1/00, секој работен ден од 08:00-14:00 часот н а
Фармацевтскиот факултет во Скопје во архивата с о
уплата од 1500,00 денари на жиро-сметка бр. 40100-78/ 31968, даночен број 4030993138704, депонент на Народу да
банка со назнака за тендерска документација.
Јавнрто отворање на понудите ќе се изврши на д ,ен
29.05.2000 година во 10 часот во просториите на Фарг дацевтскиот факултет ул. „Боцванска" 17, Скопје, И-т кат
- библиотека.
Претставниците на понудувачите кои ќе присус гвуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијат -а за
јавни набавки треба да и се предадат писмено овл? 1стување од понудувачот.
Комисија за јавни наѓ јавни
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ЈП "Ел ектростопанство на Македонија" (ЕСМ) Скопје објавува
ПОКАНА З А ПОНУДА
ЗА И С П О Р А К А И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПРЕМА
З А ДЕЛУМНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ХЕЦ "МАВРОВО"
ЈП Електростопанство на Македонија има добиено
заем од IBRD (International Bank for Reconstruction and
Developi neint) за проектот за подобрување на EEC на
Македо ни ја и дел од средствата од заемот се наменети
за непо рака и инсталација на опрема за делумна рехабилита ција на ХЕЦ "Маврово".
Т е н д е р о т ќе се спроведе според процедурите за к!еѓунарс дн.а лицитација, специфицирани во Водичот на
Светска банка за набавки според условите на IBRD
заеми и KDA кредити од јануари 1995 година (ревидиран во јануари и август 1996 и септември 1997), и е отворен за. сите понудувачи од квалификуваните земји,
кои с е дефинирани во Водичот.
Заинтересираните понудувачи можат да добијат
подетални информации за тендерските документи на
долу навредената адреса од 9.00-12.00 часот, секој работен ; ден. Комплетните тендерски документи на англиски ј; дзик заинтересираните понудувачи можат да ги купат по доставување на доказ за уплатени 200,00 УСД
на с гметката на Набавувачот:
Nai me of Beneficiary:
Nu imbeir of
foi reign exchange party:
N; ате of bank:
P( )stal Address:
S wift address:

"Elektrostopanstvo па
- Makedonija"
257300000 - 10
Stopanska Валка A.D.-Skopje
International Affairs Department
кеј "Dimitar Vlahov" br.4 - Skopje
STOB MK 2X

v 1Ли во денарска противвредност на следната сметка
i ia На-бавувачот: 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" - Скопје.
, Даночен број: 40 30 98 91 28 346. Депонент: Стопанска
банка А.Д. - Скопје.
На заинтересираните Понудувачи кои ќе се јават
на контакт телефоните или фаровите, ќе им биде
испратена Покана за понуда (Invitation for Bid), која
што содржи подетални информации за предметот на
набавка.
Контакт лица: ЈП "Електростопанство на Македонија", "11 Октомври" 9,1000 Скопје, Република Македонија, д-р Влатко Чингоски (раководител на
проект, тел. +389 91/238-213, +389 91/149-093, +389
91/119-611, Факс. +389 91/111-160), Иван Куковски
(одговорен за рехабилитација на ХЕЦ. тел. +389
42/215-301, Факс. +389 42/213-300), Милица Хаџиевска
(тел.+389 91/149-091, Факс.+389 91/111-160).
Понудите треба да бидат доставени лично или по
пошта, најдоцна до 19.06.2000 година, до 10.00 часот,
на адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија".
"11 Октомври" 9, 1000 Скопје, Република Македонија, д-р Влатко Пинтоски, раководител на проект.
Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите на 19.06.2000 година, во
11.00 часот, на следнава адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија" ул.: "Орце Николов" бб. 1000
Скопје, P.M., 4-ти кат, соба бр. 418.
Ги известуваме сите заинтересирани понудувачи
дека на 1 и 2 јуни 2000 година, ќе се организира посета
на сите хидроелектрани во Македонија, кои се вклучени во рехабилитацијата. Подетални информации
може да се добијат на контакт телефоните. Прија,вувањето ќе се врши до 20 мај 2000 година.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 34-Стр. 2007

ЈР Elektrostopanstvo па Makedottija
INVITATION FOR BIDS
POWER SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT
Supply and Installation of Plant and Equipment for Partial Rehabilitation of Mavrovo Dam
Bottom Outlet and Vrutok Power Water System Armatures and Cooling Systems in HPP Vrutok,
Raven, Vrben ,
The JP "Elektrostopanstvo па Makedonija" has received a loan from the International'Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) toward the cost of the Power System Improvement
Project and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for
Supply and Installation of Plant and Equipment for Partial Rehabilitation of Mavrovo Dam
Bottom Outletand Vrutok Power Water System Armatures and Cooling Systems in HPP Vrutok,
Raven, Vrben.
Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in
the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and fDA Credits, January 1995
(revised January and August 1996 and September 1997), and is open to all bidders from eligible
source countries as defined in the guidelines.
Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding
documents at the JP "Elektrostopanstvo па Makedonija" at the address below froiti 9.00 AM12,00 РМ local time (Monday-Friday). A complete set of bidding documents in English may be
purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below
and upon payment of a nonrefundable fee of USS 200 (two hundred United States dollars). The
method of payment will be in the form of a cashier's check in favor of:
Name of Beneficiary:
Number of foreign exchange party:
Name of bank:
Postal Address:

JP "Elektrostopanstvo па Makedonija"
257300000- 10
Stopanska Banka A.D. - Skopje
International Affairs Department
Кеј Dimitar Vlahov br.4 - Skopje

Swift address:
Telex:
Tel:
Fax:
Bank account:

STOBMK2X

51-140
51-472
+389-91-115-322, ext.4138
+389-91-113-263
40100-620-42

51-226

Contact persons:
JP "Elektrostopanstvo па Makedonija"
11 Oktomvri 9
1000 Skopje
Republika Makedonija
Vlatko Cingoski
Project Manager

Ivan Kukovski
Responsible for rehabilitation
of HPP

Milica Hadzievska

Tel. +389 91/238-213
Tel. +389 42/215-301
+389 91/149-093
+389 91/119-611

Tel:+389 91/149-091

Fax. +389 91/111-160

Fax:+389 91/111-160

Fax. +389 42/213-300

Стр. 2008 -Бр. 34

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 мај 2000

Bids must be delivered to the address below by 10.00 AM (local time) on June 19, 2000. Bids
will be opened in the presence of bidders' representatives who choose to attend at the address
below at 11.00 AM (local time) on June 19,- 2000.
Bid delivery address:
JP Elektrostopanstvo па Makedonija (ESM)
Vlatko Cingoski
Project Manager
11 Oktomvri 9,
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Tel:+38991/119-611;
+389 91/238-213;
+389 91/149-094;
+38970/252-060.
Fax: +389 91/111-160
E-mail: vlatko@esmak.com.mk

Bid opening address:
JP "Elektrostopanstvo па Makedonija"
Orce Nikolov b.b.
Room No. 418 (Conference Room)
1000 Skopje
Republic of Macedonia
We inform all interested eligible bidders that on June 1 and 2, 2000, a site visit will be
organized, and all of the HPPs covered uyth this rehabilitation will be visited.
ЈП "Електростопанство на Македонија" (ЕСМ) Скопје објавува .

Name of bank:
Postal Address:

Stopanska Валка A.D.-Skopje
International Affairs Department
кеј "Dimitar Vlahov" br.4 -Skopje
STOB MK2X

ПОКАНА ЗА ПОНУДА
Swift address:
ЗА ИСПОРАКА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПРЕМА
ЗА РАЗВОДНИ ВИСОКОНАПОНСКИ ПОСТРОЈ- или во денарска противвредност на следната сметка
КИ 220 kV,110kV И 35 kV ЗАХЕЦ ВРУТОК, ХЕЦ на Набавувачот: 40100-601-5012 Ј П "ЕСМ" - Скопје.
РАВЕН, ХЕЦ ВРБЕН, ХЕЦ ТИКВЕШ, ХЕЦ
Даночен број: 40 30 98 91 28 346. Депонент: Стопанска
ШПИЛЈЕ И ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА
банка А.Д. - Скопје.
\
ЈП Електростопанство на Македонија има добиено
заем од IBRD (International Bank for Reconstruction and
Development) за проектот за подобрување на E E C на
Македонија, чиј дел од средствата од заемот се наменети за испорака и инсталација на опрема за разводни
високонапонски постројки 220 kV, 110 kV и 35 kV за
Х Е Ц Вруток, Х Е Ц Равен, Х Е Ц Врбен, Х Е Ц Тиквеш,
Х Е Ц Шпилје и Х Е Ц Глобочица.
Тендерот ќе се спроведе според процедурите за меѓународна лицитација, специфицирани во Водичот на
Светска -банка за набавки според условите на IBRD
заеми и IDA кредити од јануари 1995 година (ревидиран во јануари и август 1996 и септември 19ђ7), и е отворен за сите понудувачи од квалификуваните земји,
кои се дефинирани во Водичот.
Заинтересираните понудувачи можат да добијат
подетални информации за тендерските документи на
долунаведената адреса од 9.00-12.00 часот, секој работен ден. Комплетните тендерски документи кои се на
англиски јазик заинтересираните понудувачи можат
да ги добијат по доставување на доказ за уплатени
300,00 УСД на сметката на Набавувачот:
Name of Beneficiary:
Number of
foreign exchange party:

JP "Elektrostopanstvo па
Makedonija"
257300000 - 1 0 '

На заинтересираните Понудувачи кои ќе се јават
на контакт телефоните или ф а р о в и т е , ќе им биде испратена Покана за понуда (Invitation for Bid), која што
содржи подетални информации за предметот на набавка.
Контакт лица: Ј П "Електростопанство на Македонија", "11 Октомври" 9,1000 Скопје, Република Македонија, д-р Влатко Чингоски (раководител на проект,
тел. +389 91/238-213, +389 91/149-093, +389 91/119-611,
Факс. +389 91/111-160), Иван Куковски (одговорен за
рехабилитација Да Х Е Ц , тел. +389 42/215-301, Факс.
+38942/213-300), Милица Хаџиевска (тел. +389 91/149091, Факс. +389 91/111-160).
Понудите треба да бидат доставени лично или по
пошта, најдоциа до 21.06.2000 година, до 10.00 часот,
на адреса: Ј П "Електростопанство на Македонија",
"11 Октомври" 9,1000 Скопје, Република Македонија,
д-р Влатко Пинтоски, раководител на проект.
Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите на 21.06.2000 година, во
11.00 часот, на следнава адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија" ул.: "Орце Николов" бб, 1000
Скопје, P.M., 4-ти кат, соба бр. 418.
Ги известуваме сите заинтересирани понудувачи
дека на 1 и 2 јуни 2000 година, ќе се организира посета
на сите хидроелектрани во Македонија кои се вклучени во рехабилитацијата. .Подетални информации
може да се добијат на контакт телефоните. Пријавувањето ќе се врши до 20 мај 2000 година.

5 мај 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 34-Стр. 1965

Стр. 2006-Бр. 34

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИК1АМАКЕДОНИЈА

ЈП "Електростопанство на Македонија" (ЕСМ) Скопје објавува
ПОКАНА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА
ЗА ИСПОРАКА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ТЕХНИЧК И СИСТЕМ Н А У П Р А В У В А Њ Е (EMS - ENEGRY
MANAGEMENT SYSTEM)
ЈП Електростопанство на Македонија има добиено
заем од IBRD (International Bank for Reconstruction and
Development) за проектот за подобрување на E E C на
Македонија и дел од средствата oft заемот се наменети
за испорака и инсталација на Технички системска управување.
Предмет на набавката е:
- Проектирање, изработка, испорака и инсталација
на хардвер и софтвер во Националниот диспечерски
центар во Скопје, 15 крајни станици и нивно ожичување до разделниците во 14 трафостаници и Националниот диспечерски центар; испорака на опрема за
тестирање; обука и одржување;
- Мрежа за пренос на податоци базирана на телекомуникациската мрежа на ЈП ЕСМ;
- Испорака на опрема за поврзување со хидроелектраните,
Проектот е под тип "клуч на рака" (turn-key).
Претквалификацијата ќе се спроведе според процедурите за меѓународна лицитација, специфицирани
во Водичот на Светска банка за набавки според условите на И Б Р Д заеми и ИДА кредити од јануари 1995
година (ревидиран во јануари и август 1996 и септември 1997), и е отворен за сите понудувачи .
алификуваните земји, кои се дефинирани во Во,.
Заинтересираните понудувачи можи. да добијат
подетални информации за тендерските документи на
долунаведен ата адреса. Спецификацијата како и условите на изработка, доставување и оценување на понудите дадени се џо претквалификациониот документ
кој што заинтересираните понудувачи ќе можат да го

5 мај 2000

подигнат лично (или по пошта), по доставување на доказ за уплатени 100 (сто) (ЈЅО на сметката на Набавувачот:
Name of Beneficiary;
Number of
foreign exchange party:
Name of bank:
Postal Address:
Swift address:

"Elektrostopanstvo па
Makedonija"
257300000- 10
Stopanska Валка А.р.-Skopje
International Affairs Department
кеј "Dimitar Vlahov" br.4 -Skopje
STOB MK 2X

или во денарска противвредност на следната сметка
на Набавувачот: 40100-601-5012 Ј П "ЕСМ" - Скопје.
Даночен број: 40 30 98 91 28 346. Депонент: Стопанска
банка А.Д. - Скопје.
На заинтересираните Понудувачи кои ќе се јават
на контакт телефоните или ф а р о в и т е , ќе им биде испратена Покана за претквалификација (Invitation for
Prequalification), која што содржи подетални информации за минималните услови за квалификација.
Контакт лица: Ј П "Електростопанство на Македон
нија", "11 Октомври" 9,1000 Скопје, Република Македонија, д-р Влатко Чингоски (раководител на проект,
тел. +389 91/238-213, +389 91/149-093, +389 91/119-611,
Факс. +389 91/111-160), Антон Петровски (Служба за
ТСУ), тел. +389 91/238-241, +389 91/149-049, Ф^кс. +389
91/110-323.
Понудите треба да бидат доставени лично или по
пошта, најдоцна до 15 јуни (четврток) 2000 година, до
12.00 часот, на адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", "11 Октомври" 9, 1000 Скопје, Република
Македонија, д-р Влатко Чингоски, раководител на
проект.
"Пријава за претквалификација за Технички систем на управување (Application to Prequalify For The
Supply and instalation of the Energy Management System)"

/
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 34-Стр.

1965

Стр.

1986-Бр. 34

' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ј П "Електростопанство на Македонија" (ЕСМ) Скопје објавува

Postal Address:
Swift address:

ПОКАНА ЗА ПОНУДА
З А ИСПОРАКА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПРЕМА
З А Г Е Н Е Р А Т О Р И , В О З Б У Д Н И СИСТЕМИ И НАП О Н С К А Р Е Г У Л А Ц И Ј А З А Х Е Ц ВРУТОК, Х Е Ц
Р А В Е Н , Х Е Ц В Р Б Е Н , Х Е Ц ТИКВЕШ, Х Е Ц
ШПИЛЈЕ И Х Е Ц Г Л О Б О Ч И Ц А
v Ј П Електростопанство на Македонија има добиено
заем од IBRD (International Bank for Reconstruction and
Development) за проектот за подобрување на E E C на
Македонија, чиј дел од средствата од заемот се Наменети за испорака и инсталација на опрема за генератори, возбудни системи и напонска регулација за Х Е Ц
Вруток, Х Е Ц Равен, Х Е Ц Врбен, Х Е Ц Тиквеш, Х Е Ц
Шпилје и Х Е Ц Глобочица.
Тендерот ќе се спроведе според процедурите за меѓународна лицитација, специфицирани во Водичот на
Светска банка за набавки според условите на IBRD заеми и IDA кредити од јануари 1995 година (ревидиран
во јануари и август 1996 и септември 1997), и е отворен за сите понудувачи од квалификуваните земји, кои
се дефинирани во Водичот.
Заинтересираните понудувачи можат да добијат
подетални информации за тендерските документи на
долунаведената адреса од 9.00-12.00 часот, секој работен ден. Комплетните тендерски документи, кои се на
англиски јазик, заинтересираните понудувачи можат
да ги добијат по доставување на доказ за уплатени
300,00 УСД на сметката на Набавувачот:
Name of Beneficiary:

JP "Elektrostopanstvo па
Makedonija"

Number of
foreign exchange party:
Name of bank:

257300000 - 10
Stopanska Валка A.D.-Skopje

5. мај 2000

International Affairs Department
кеј "Dimitar Vlahov" br.4 -Skopje
STOB MK 2X

или во денарска противвредност на следната сметка
на Набавувачот: 40100-601-5012 Ј П "ЕСМ" - Скопје.
Даночен број: 40 30 98 91 28 346. Депонент: Стопанска
банка А.Д. - Скопје.
На заинтересираните Понудувачи кои ќе се јават
на контакт телефоните или факсовите, ќе им биде испратена Покана за понуда (Invitation for Bid), која што
содржи подетални информации за предметот на набавка. '
'
.
Контакт лица: ЈП " Електростопанство на Македонија", "11 Октомври" 9,1000 Скопје; Република Македонија, д-р Влатко Пинтоски (раководител на проект,
тел. +389 91/238-213, +389 91/149-093, +389 91/119-611,
Факс. +389 91/1)1-160), Иван Куковски (одговорен за
рехабилитација на ХЕЦ, тел. +389 42/215-301, Факс.
+389 42/213-300), Милица Хаџиевска (тел. +389 91/149091, Факс.+389 91/111-160).
Понудите треба да бидат доставени лично или по
пошта, најдоцна до 17.07.2000 година, до 10.00 часот,
на адреса: Ј П "Електростопанство на Македонија", 11
"Октомври" 9, 1000 Скопје, Република Македонија,
д-р Влатко Пинтоски, раководител на проект.
Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите на 17.07.2000 година, во
11.00 часот, на следнава адреса: Ј П "Електростопанство на Македонија" ул.: "Орце Николов" бб, 1000
Скопје, P.M., 4-ти кат, соба бр. 418.
Ги известуваме сите заинтересирани понудувачи
дека на 1 и 2 јуни 2000 година, ќе се организира посета
на сите хидроелектрани во Македонија, кои се вклучени во рехабилитацијата. Подетални
информации
може да се добијат на контакт телефоните. Пријавувањето ќе се врши до 20 мај 2000 година.

5 мај 2000

Vlatko Cingoski

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ivan Kukovski

Milica Hadzievska

Бр. 34-Стр. 2013

Стр. 2014-Бр. 34

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 14 став 1 и член 17 од Законот
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/
98), Комисијата за јавни набавки на Дирекцијата за
култура и уметност на Скопје, објавува
О Т В О Р Е Н П О В И К БР.01/2000
З А НАБАВКА, ИНСТАЛИРАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА КИНО ОПРЕМА
1. Набавувач:
Дирекција за култура и уметност на Скопје.
^Понудувачи
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е
регистрирано за производство и промет на кино опрема.
Понудата може да биде доставена и од група на понудувачи.
3. Предмет на набавка
- Набавка, испорака, инсталирање и сервисирање
на следната кино опрема од реномиран производител.
- Долби кино процесор
количина 1 парче
- Кино проектор за 35 милиметарски филм, капацитет на котурот 2400 м филм со Ксенон лампа и придружни објективи и калин.
количина 1 парче
- Долби оптички келии за читач на тон со соодветни држачи за вградување.
количина 1 парче
- П е р ф о р и р а ^ кино платио за проекција на 35 мм
филм.
количина 1 парче
- Исправувач на Ксенон лампа' за соодветииот
кино проектор.
количина 1 парче
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- Машинка за лепење 35 мм филм.
количина 1 парче
Предметот на набавка е неделив.
4. Понудата треба да содржи:
- Назив на понудувачот
- Детален опис на понудената опрема (назив на
производителот, земја на производство, модел, технички карактеристики, проспекти и друго)
- Поединачна цена (од парче) и вкупна цена со посебно искажан данок на додадена вредност, царински
и други давачки, фиксна и искажани во денари.
- Рок на испорака (искажани во календарски дено, ви сметано од денот на склучување на договорот т.е.
од уплатата на авансот).
- Начин и рок на плаќање (авансно, при што во
согласност со член 59, став 3 од Законот за јавни набавки авансот неможе да биде поголем од 30% од
вредноста на договорот.
- Потекло и атест на бараната опрема.
- Гарантен рок, сервис во и по гарантен рок.
- Сертифкати на обучени стручни лица за соодветната опрема (оспособени за монтажа).
- Место и локација на сервисот за одржување.
- Расположливост со оригинални резервни делови
за одржување.
- Референтиа листа за учество во слични проекти.
5. Техничка документација
Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата.
- Извод од судска регистрација на дејноста.
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- Документ за бонитет на понудув ач' ат издаден од
носителот на "Платниот промет во согла еност со Правилникот за содржината, на документ ут за бонитет
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 515/' 98).
- Документ за бонитет на странско то и правно и
физичко лице треба да биде доставен ве ) согласност со
член 22, став 3 од Законот за јавните на бавни.
- Доказ дека не е во стечај или во ПЈ зоцес н^ ликвидација ( извод од судски регистар за пс сведена постапка за стечај - Потврда од надлежен О'СЃ (овен суд).
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана на нр! шење на дејност
(извод ОД судска евиденција - Уверен ие од надлежен
Основен суд - Оддел за прекршоци).
6. Критериуми за избор на најживо лен понудувач
- Цена
35 поени
- Квалитет
35 поени
- Рок на испорака
10 поени
- Начин и рок на плаќање
10 поени
- Времетраење на гарантен перно д
5 поени
- Финансиска и економска способ ност
5 поени
7. Рок и начин на доставување ма понудите
Рок за поднесување на понудите е 15 дена ор денот
на објавувањето во јавно гласило.
Понудите кои ќе пристигнат во ^ архивата на Дирекцијата за култура и уметност на Ск ;опје по истекот на
крајниот рок, не ќе бидат разгледа Јани.
Понудите треба да бидат доста вени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од За1 сонот за јавните набавки.
Понудувачите во согласност со член 54, став 1, од
Законот за јавните набавки, пону; (ите треба да ги достават во еден оригинален приме рок кој треба да биде
заверен и потпишан од страна на ' одговорното лице на
понудувачот.
Понудите кои не ги содржат с :ите податоци назначени во огласот, односно кон
\ не е приложена бараната придружна документации ја ќе се сметаат за
некомплетни и не ќе се разгледув аат.
Понудите, во согласност со ч л е н 52 од Законот за
јавните набавки, можат да се достават преку пошта,"
на адреса бул. "Свети Климент Охридски" бб. поштенски фах 519 или да се предадат во архивата на Дирекцијата за култура и уметнос т на Скопје (најдоцна
до 15 часот секој работен ден) и ли понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место,
но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.
Тендерската документација I понудувачите ќе можат да ја подигнуваат од денот на објавувањето на отворениот повик бр. 1/2000, оек ој работен ден од 8 часот до 14 часот во Дирекцијата д за култура и уметност
на Скопје, на четврти кат во кг жцелариите бр. 2 и 7.
Јавното отворање на пону; Јите ќе се изврши на 19
мај 2000 година, во 10 часот ве ) просториите на Дирекцијата за култура и уметност н (а Скопје.
Претставниците на понуд) квачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање н; х понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Бр. 34-Стр. 2015

Предмет на повикот за понуди е изведување на асфалтерски работи на локален пат за село Мраморец' општина Белчишта во должина од 3,8 км. 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи: името, адресата и седиштето на понудувачот.
Понудата треба да содржи единечна цена изразена
во денари на секоја ставка од предмер пресметката.
Во вкупната цена треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот до пуштање во промет на
патот.
Понудата треба да содржи начин и услови на плаќање и рок на извршување на работите.
3. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
Понудите треба да се достават во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на барањето.
Придружната документација се доставува согласно
член 43 од Законот за јавните набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет и писмена изјава од
понудувачот.дека не е под стечај).
Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното
лице на понудувачот.
Понудата и придружните документи да се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на
општина Белчишта во согласност со членовите 53 и 54
од Законот за јавните набавки.
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
1. Вкупна цена и цена но позиции,
2. Рок за извршување на работите,
3. Преглед за, извршени исти или слични работи,
4. Начин и услови на плаќање,
- 5. Гаранција за квалитетот на работите.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. Понудите кои не се предадени во ро!Ол\ како и
оние кои не се изработени според пропозициите во повикот, односно во. согласност со Законот за јавните
набавки не ќе бидат разгледувани.
2. Понудите ќе бидат разгледани од Комисијата за
јавни набавки на општина Белчишта согласно член 29
од Законот за јавните набавки, додека за извршениот
избор понудувачите писмено ќе бидат известени.
3. Секој понудувач учествува со една понуда.
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за
јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки ири Општина Подареш 1 ПодаКомисија за јавни набавки реш, објавува

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Белчишта, објавува
ОТВОРЕН П О В И К БР. 01/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ
РАБОТИ СО Ј А В Н О ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Набавувач по овој отворен повик за прибирање на
понуди с општина Белчмишта

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА НА
ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО ПОДАРЕШ
ОПШТИНА ПОДАРЕШ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач на отворениот јавен повик бр.
04/2000 е Фондот за комунално уредување и локални
патишта при општина Подареш.
1.2. Предмет на набавката е реконструкција на
кровна конструкција на Дом на културата во Подареш
-општина Подареш.

Стр. 2006-Бр. 34

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИК 1А МАКЕДОНИЈА

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право
на учество на сите домашни, правни и физички лица
регистрирани за вршење на ваков вид дејност.
1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавните набавки со отиорен повик.
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
- цена,
- начин на плаќање,
- квалитет,
- рок на завршување на работите.
2. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите, на општина Подареш - Подареш.
2.2. Изведбениот проект може да се види во просториите на општина Подареш - Подареш, секој работен ден од 07.00 до 15.00 часот.
3. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
3.2. Понудата треба да содржи и придружна документација во согласнот со член 22 и 23 од Законот за
јавните набавки
- извод од регистрација,
- документ за бонитет,
- изјава на понудувачот дека не е. под стечај или во
процес на ликвидација потпишана од одговорното лице на понудувачот,
- референцна листа за досегашното вршење на работи од ваков вид,
- список на технички лица кои Ќе бидат вклучени
во извршувањето на работите, работио искуство и искуство за вршење на таков вид работи.
3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, единична и вкупна цена.
4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е
4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52,
53 и 54 од Законот за јавните набавки.
4.2. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архива во просториите на општина Подареш Подареш, во рок од 36 дена од денот на објавувањето
на отворениот повик.
5. ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот
рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отиорениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани;
5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 5 дена по завршувањето на рокот за доставување
на понудите во 12,00 часот во просториите на општина
Подареш - Подареш.
5.3. Претставниците на понудувачите на отиорањето на понудите потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.
5.4. Секој понудувач може да учествува со по една
понуда.
5.5. З а подигање на проектната документација да
се уплати 5000,00 денари (кој е неповратен) на жиро
сметка бр. 41310-652-411, Е Д Б 4023998107290, депонент Стопанска банка - Радовиш, Фонд за комунално
уредување и локални патишта при С О . Подареш, со
назнака: За отворен повик бр. 04/2000.
5.6. З а дополнителни информации понудувачите
можат да контактираат на тел. (0902) 452-095.
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Врз ос1 нова на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните набав 1ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јави и набавки на Ј П "Исар" - Штип повторно
ОБЈАВУВА
О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 82/А
1. О п и т и одредби
1.1. Наба т у в а ч по овој отиорен повик бр. 82/А е ЈП
."Исар" со с :едиште на ул. "Г.М.Апостолски" бр. 37,
Штип.
1.2. Пред! мет на набавката е: набавка на специјално
возило камш зм со надградба за подигање и транспорт
на контејнер! и
од 5мЗ (пс шовно)
бр. 2
и специЈал шо возило смеќар (половно)
бр. 1
Постапка! -а на повикот се спроведува со отиорен
повик согласило член 15 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. ве сник на РМ" бр. 26/98).
2. Содржиш \'с\ на понудата
2.1. Предме ;т на понудата,
2.2. цена,
2.3. начин ш а плаќање,
2.4. рок и на мин на испорака,
2.5. услови и гаранција на понуденото основно
средство,
2.6. гаранција а за квалитет,
2.7. упатство с о технички карактеристики исклучиво на македонец л\ јазик.
3. Придружи га документација која понудувачот
треба да ја прило очен кон понудата:
3.1. Извод од ( судска регистрација на дејноста,
3.2. документ
бонитет на понудувачот издадени
од носителот на и ичатииот промет и како понудувач да
не се јави странск о правно лице,
3.3. доказ дека I не е во стечај или во процес на ликвидација (извод с )Д судска евиденција),
3.4. доказ дек 21 со правосилна пресуда не му е
изречена мерка н; а безбедност-забрана за вршење На
дејноста.
4. Доказ за тех; етичката способност на понудувачот
согласно член 23 с тав 1 од Законот за јавните набавка
треба да ги прилог си кон понудата:
4.1. Список на г, лавни испораки на стоки во последните 3 години,
4.2. доказ за тех! чичка способност.
5. Критериум за шзбор на најповолен понудувач
- квалитет
30 поена
- цена
30 поена
- начин на плаќа!
де
20 поена
- услови на гаран ција
10 поена
- рок на испорака 1
5 поена
- техничка спосоС мост
5 поена
6. Максимална це на
6.1. Набавувачот ј ја утврдува максималната цена на
предметот на набавка лга над која не може да биде прифатена понудата и ис ггата се чува во затиорен коверт
во строга тајност се ) до комплетот на нејзиното соопштување согласно чл( ен 31 од Законот за јавни набавки.
7. Рок и начин на д о б а в у в а њ е на понудата.
Рокот на доставува ање на понудата изнесува 15 дена од денот на објава звањето на огласот на Отиорениот повик (вклучува^ ќи го и денот на објавувањето).
Понудите кои ќе пристигнат по рокот нема да
бараат разгледувани.
Понудата треба да ( биде доставена на начин пропишан со членови 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
Понудувачите сопи 1сно член 54 став 1 од Законот
за јавните набавки пон удите треба да ги достават во
еден оригинален примс ;ркж КОЈ треба да се завери и
потпише од страна на о; ^говорно лице на понудувачот.
Понудите кои не ги содржат сите податоци ќе се
сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
Понудите согласно ч шен 52 од Законот за јавните
набавки можат да се дос т а в а т преку пошта на адреса:
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Јавното отворање ќе се изврши на ден 15.05.2000
година, во 9,00 часот во просториите на ЈП "Исар" Штип.
Преставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отимање на понудите на Комисијата
за јавна набавка т р е м да и предадат писмено овластување на понудувачот.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот одбор на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата
одржана на ден 24.04.2000 година, по записник број 25,
ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА
НА ЦИГАРИ
Малопродажната цена на цигарата „БОНД СТРИТ"
софт лајт, се утврдува во износ од 40,СО денари.
Утврдената цена се однесува за едно пакување од 20
пушачки единици.
Претседател
на Управниот одбор,
Диме Момироски, с.р.

ОБЈАВИ
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија ("Службен весник
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Платата по работник која претставува основица за
пресметување на даноците и придонесите од плата за
месец април 2000 година неможе да изнесува помалку
од утврдената по одделни гранки и тоа:
гранка
шифра
Електростопанство
0101
0102 . 1роизводство на јаглен
Производство на нафтени де0105
ривати
Производство на железна руда
0106
Црна металургија
0107
Производство на руда од обое0108
ни метали
Производство на обоени мета0109
ли
Преработка на обоени метали
0110
Производство на неметални
0111
минерали (без градежен материјал)
Преработка на неметални ми0112
нерали (без градежен материјал)
Металопреработувачка дејност
0113
Машиноградба
0114
0115" Производство на сооораќајни
средства
Производство на електрични
0117
машини и апарати
Производство на базни хемисоне.
ки производи
0119 Преработка на хемиски производи
Производство на камен, чакал
"0120
и песок

основица
9.742
3.762
8.388
6.633
8.166
10.138
5.321
2.889
2.608
5.173
8.384
4.742
5.498
5.523
10.086
' 6.396

Бр. 34-Стр. 2005

Производство на градежен материјал
Цроизводсгво на режана граѓа
0122
и плочи
Производство на финални про0123
изводи од дрво
Производство и преработка на
0124
хартија
Производство на текстилни
"0125
предива и ткаенини
Производство на готови текс0126
тилни производи
Производство на кожа и крзно
0127
Производство на кожни обувки
0128
и галантерија
Производство на прехранбени
0130
производи
0131
Производство на пијалаци
0132
Производство на добиточна
храна
0133
Производство и преработка на
тутун
0134
Графичка дејност
0135
Собирање и примарна преработка на индустриски отиадоци
0139
Производство на разновидни
производи
0201
Земјоделско производство
0202 " Земјоделски услуги
Рибарство
0203
0300
Шумарство
0400
Водостопанство
Високоградба
0501
Нискоградба и хидроградба
0502
Инсталатерски и завршни ра0503.
боти во градежништвото
0601
Железнички сообраќај
0604
Воздушен сообраќај
Друмски сообраќај
0605
0606
Градски сообраќај
Претоварни услуги
0608
0609
111" Г услуги и врски
0701
Трговија на мало
0702
Трговија на големо
Надворешна трговија
,
0703
0801
Угостителство
0802
Туристичко посредување
Занаетчиски услуги и поправки
0901
Лични услуги и услуги во дома0902
ќинството
Уредување на населби и прос1001
тори
Станбена дејност
1002
Комунална дејност
1003
1101
Банкарство
1102
Осигурување на имоти и лица
Услуги во областа на прометот
1103
1104
Проектирање и сродни технички услуги
Геолошки истражувања
1105
1106
Истражувачко развојна работа
(освен научно истражувачка)
Деловни услуги
1109
1201
Образование
Научно истражувачка дејност
1202
Култура, уметност и информа1203
ции
1204 1 Физичка култура и спорт
0121

10.401,
5.383
3.924
5.368
3.969
3.472
1.592
3.131
7.851
11.017
7.509
7.253
5.770
4.588
8.273
5.533
8.934
4.782
5.575
5.678
4.306
5.190
5.210
6:443
12.541
4.962
7.628
',.

-

9.792
6.048
9.290
8.434
5.513
4.469
6.231
4.600
6.291
10.232
6.969
11.926
14.440
10.443
5.696
6.975
8.438
8.906
6.122
7.306
"

6.442
5.333

Стр. 2006-Бр. 34
1301
1302
1401
1402
1403
1404

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИК1АМАКЕДОНИЈА

Здравствена заштита
Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита
Органи на државна власт, едит
ници на локална самоуправа и
други облици
Самоуправни интересни заедници
Здруженија
Политички партии, општествени организации, здруженија и
други организации

6:784
5.133
6.746
7.201
' 9.809
9.374

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.
Врз основа на членот 12 од Законот за персонален
данок од доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93,
3/94, 71/96 и 28/97), Министерството, за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Просечната месечна нето плата' по работник во
Републиката за месец април ^2000 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 10.000 денари.
, Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.
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директор на Македонскиот народен театар
-Скопје
. ,.
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