
 

РАНГ ЛИСТА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ НА СУБВЕНЦИИ ОД ОПШТИНАТА 

 

По објавениот ЈАВЕН ПОВИК бр.11-7491/1 од 25.11.2020г. за субвенционирање во постапката за 

поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни покривачи на станбени згради за 

колективно домување во Општина Карпош, ранг листата на потенцијални корисници за 

финансиска подршка (субвенционирање) за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени 

кровни покривачи  е следната: 

 

 

 За лифтови: 
 

1. Заедница на сопственици, Бул.„Партизански Одреди“ бр.95 – Предмет заведен под број 11-
7686/1 од 02.12.2020 година 

2. Управител – Друштво за трговија и услуги ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ Скопје, ул.„Драгиша 
Мишовиќ“ бр.4 – Предмет заведен под број 11-7703/1/1 од 02.12.2020 година 

3.  Управител – Друштво за управување со станбени згради ХАБИДОМ, Бул.„Партизански 
Одреди“ бр.59/1 –Предмет заведен под број 11-7777/1 од 04.012.2020 година 

4. Заедница на сопственици, Бул.„Партизански Одреди“ бр.151 Б3 – Предмет заведен под 
број 11-7831/1 од 07.12.2020 година 

5. Управител – Друштво за трговија и услуги ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ Скопје, ул.„Никола 
Русински“ бр.10, влез 1 – Предмет заведен под број 11-7901/1 од 07.12.2020 година 

6. Заедница на сопственици, ул.„Вич“ бр.28 – Предмет заведен под број 11-7912/1 од 
07.12.2020 година 

7. Заедница на сопственици, ул.„Вич“ бр.26 – Предмет заведен под број 11-7930/1 од 
09.12.2020 година 

8. Управител - Друштво за трговија и услуги  ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје, 
ул.„Миле Поп Јорданов“ бр.72– Предмет заведен под број 11-7975/1 од 10.12.2020 година 

9. Заедница на сопственици, ул.„Анкарска“ бр.31 – Предмет заведен под број 11-8058/1 од 
11.12.2020 година 

10. Заедница на сопственици, ул.„Никола Тесла“ бр.18 – Предмет заведен под број                   
11-7766/1 од 04.12.2020 година, Дополна бр. 11-7766/2 од 30.12.2020 година 
 

 

 

 

 

 

 



 За покриви: 
 

1. Управител – Друштво за трговија и услуги ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ Скопје, ул.„Никола 
Русински“ бр.12, влез 2 – Предмет заведен под број 11-7702/1 од 02.12.2020 година 

2. Управител – Друштво за трговија и услуги ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ Скопје, ул.„Соле Стојчев“ 
бр.3, влез 2 – Предмет заведен под број 11-7704/1 од 02.12.2020 година 

3. Управител – Друштво за трговија и услуги ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ Скопје, ул.„Никола 
Русински“ бр.8, влез 2 – Предмет заведен под број 11-7778/1 од 04.12.2020 година 

4. Управител – Друштво за управување и одржување на објекти  СТАНБЕН СЕРВИС – 
БИЗНИС ЦЕНТАР ДОО Скопје ул.„Волгоградска“ бр.11, влез 2 - Предмет заведен под број 
11-7830/1 од 07.12.2020 година 

5. Управител – Друштво за трговија и услуги ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ Скопје, ул.„Никола 
Русински“ бр.12, влез 1 – Предмет заведен под број 11-7902/1 од 07.12.2020 година 
 

 

Комисија за спроведување и објавување оглас и спроведување на 

постапката за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на 

постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на 

станбени згради за колективно домување во Општина Карпош 

 

  

 

 




