
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  
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Број 39                 Год.  LVIII 
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8.000 денари. Овој број чини 200
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611. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 јуни 2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА РЕГУЛИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ-
ТЕ  ОБВРСКИ  ЗА  ДАДЕНИТЕ   УСЛУГИ НА СПОРТ-
СКИТЕ  РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  И ЕКИПИ ОД СТРАНА НА 
РЕДОВНИОТ  АВИОПРЕВОЗНИК   МАКЕДОНСКИ 

АВИОТРАНСПОРТ - МАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на регулирање 

на  финансиските обврски за дадените услуги на спорт-
ските репрезентации и екипи од страна на редовниот 
авиопревозник Македонски авиотранспорт - МАТ. 

 
Член 2 

Износот од 744.317 ЕУР кој што го должат спорт-
ските репрезентации и екипи кон редовниот авиопре-
возник Македонски авиотранспорт - МАТ да се ком-
пензира со средствата што ги должи Македонски ави-
отранспорт - МАТ кон Управата за цивилна воздушна 
пловидба за тековните обврски и обврските по репрог-
рам, во периодот кога овие долгови спортските репре-
зентации  и екипи ги направиле, а потоа Управата за 
цивилна воздушна пловидба да ги отпише тие побару-
вања. 

Член 3 
Остатокот средства по извршената компензација и 

отпишување на побарувањата во износ од 231.855 ЕУР, 
да се искористат за компензирање на исти начин со ид-
ните обврски на Македонски авиотранспорт - МАТ 
спрема Управата за цивилна воздушна пловидба. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со  денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 23-2946/1                      Претседател на Владата 
4 јуни  2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
612. 
Врз основа на член 36 и став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 04.06.2002 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЕКСПЛО-
АТАЦИОНОТО  ПОЛЕ  КАЈ  С. ВОЛКОВО - СКОПЈЕ 

 
1. Одлуката за давање на согласност за целосен пре-

нос на концесија за експлоатација на минералната су-
ровина - минерална вода на експлоатационото поле кај 
с. Волково - Скопје (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 71/2001), престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
       Бр. 23-2860/1                      Претседател на Владата 
4 јуни  2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
613. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 јуни 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА  НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ 
НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ  

ОД  ХЕК  �ЈУГОХРОМ� - ЈЕГУНОВЦЕ 
 

1. На работниците  од ХЕК �Југохром� - Јегуновце, 
на кои им престанал работниот однос по основ на лик-
видација на претпријатието (решение) да се исплати 
паричен надомест по основ на структурни реформи во 
вкупен износ од 135.051.866,00 денари од кои: 

- 44.874.738,00 денари се досега реализирани три 
авансни исплати и 

- 90.177.128,00 денари остаток за исплата. 
Средствата од став 1 на оваа точка да се исплатат од 

Буџетот на Република Македонија за 2002 година, Раз-
дел 09002 Министерство за финансии - функции на др-
жавата, Програма 12 - Функција, Ставка 443, Потставка 
443312 - Надомест по основа на структурни реформи. 

2. Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука стапува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се  објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
       Бр. 23-2951/1                      Претседател на Владата 
4 јуни  2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
614. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН  ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши отуѓување на недвижниот 

имот-Противпожарен дом на ул. �23-ти Август� бр. 2 - 
Берово, со површина од 306 м2 под објект, КП 1260 КО 
Берово, евидентиран во поседовен лист бр. 2310, сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Отуѓувањето на имотот од член 1 од Одлуката да се 
изврши по пат на јавно наддавање. 



Стр. 2 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јуни 2002 
 

Член 3 
Постапката за отуѓување на недвижниот имот опи-

шан во член 1 од Одлуката се задолжува да ја спроведе 
Комисија составена од претставници на Министерство-
то за внатрешни работи, Министерството за финансии - 
Управата за имотно правни работи и Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија. 

 
Член 4 

Почетната цена на недвижниот имот од член 1 од 
Одлуката ќе ја утврди Министерството за финансии - 
Управа за јавни приходи. 

 
Член 5 

Договорот за продажба ќе го склучи министерот за 
финансии. 

Член 6 
Средствата добиени од продажбата на недвижниот 

имот од член 1 на оваа одлука да се уплатат на трезор-
ска сметка 100000000063095 на сметка на буџетски ко-
рисник Буџет на Република Македонија 63001000-
1963019, со претходна шифра 73111200, а да се наме-
нат на инвестициони потреби на Министерството за 
внатрешни работи - изградба на нов Противпожарен 
дом во Берово. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 23-1713/1                      Претседател на Владата 
21 мај  2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
615. 
Врз основа на член 136, став 1 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.05.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ВОДОСТО-

ПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање Јавно водостопанско 

претпријатие (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 22/98) по членот 4 се додаваат четири нови 
члена 4а, 4б, 4в и 4г кои гласат: 

 
�Член 4а 

Од Јавното водостопанско претпријатие �Водосто-
панство на Македонија� - Скопје се издвојуваат дејнос-
тите кои не се од јавен интерес и тоа: 

1. Градежништво, одгледување на шуми, заштита 
на шуми, искористување на шуми, трговија на мало со 
прехранбени и непрехранбени производи, трговија на 
големо со прехранбени и непрехранбени производи, 
проектирање на градежни објекти, друго проектирање, 
инженеринг, испитување на градежни материјали и 
земјиште, полјоделство, овоштарство, лозарство, ри-
барство на реки, езера и во рибници, сточарство, зана-
етчиски услуги и поправки (цела група), уредување на 
градежно земјиште и уредување и одржување на улици 
и сообраќајници, кои се вршат во деловната единица 
ВП �Стерна� - Прилеп. 

2. Градежништво, производство и обработка на ка-
мен, производство на чакал и песок, трговија на мало со 
огрев и градежен материјал, трговија на големо со граде-
жен, санитарен и инсталационен материјал, производство 
на префабрикувани градежни елементи, превоз на стоки 
во друмски сообраќај, поправка и одржување на друмски 

моторни возила, други услуги на металопреработувачко 
занаетчиство, проектирање на градежни објекти, произ-
водство на софтвери, услуги на обработка на податоци, 
рибарство на реки, езера и рибници, одгледување на шу-
ми и заштита на шумите, кои се вршат во деловната еди-
ница ВОП �Водостопанство Пелагонија� - Битола. 

3. Градежништво, премерување и картирање на 
земјиште, производство на камен, чакал и песок, про-
изводство на префабрикувани градежни елементи, про-
изводство на амбалажа од дрво, високоградба, инстала-
циони завршни работи во градежништво, уредување на 
градежно земјиште, проектирање и сродни технички 
услуги и инженеринг, кои се вршат во деловната еди-
ница ОП Водостопанство �Вардар� - Скопје. 

 
Член 4б 

Дел од деловните единици кои ги вршат работите 
од член 4а точките 1, 2 и 3 од оваа одлука, ќе се орга-
низираат како друштва со ограничена одговорност од-
носно акционерски друштва. 

 
Член 4в 

При издвојувањето на деловите од деловните еди-
ници од член 4 од оваа одлука, ќе се изврши поделба 
на капиталот (средствата и обврските) врз основа на 
искажаните податоци во билансот на состојбата на пос-
тојните деловни единици од кои се издвојуваат делови-
те, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука и тоа: 

- капиталот (номиниран и неноминиран); 
- средствата (постојни средства, обртни средства, 

средства за заедничка потрошувачка); 
- обврските (долгорочни, краткорочни, пасив). 
Поделбата на капиталот ќе ја изврши Комисија што 

ќе ја формира Владата на Република Македонија. 
 

Член 4г 
Поделбата на вработените ќе се изврши врз основа 

на припадноста на технолошкиот процес на работа, 
согласно актите за организација и систематизација.� 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 23-2677/1        Претседател на Владата 
21 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

616. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� број 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 јуни 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 - 
Министерство за финансии - функции на државата, во 
Програма 12 - Функција се врши намалување на пот-
ставката 427119 Пренесени обврски од претходни го-
дини во износ од 40.000.000 денари. 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 130.01 - 
Министерство за транспорт и врски, во Програма 11 - 
Администрација, се отвора нова потставка 442120 - 
Други непрофитни организации во износ од 40.000.000 
денари, наменети за Македонската Радио Телевизија. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
     Бр. 23-2998/1        Претседател на Владата 
4 јуни 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

617. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� број 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 јуни 2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 - 
Министерство за финансии - функции на државата, во 
Програма 12 - Функција се врши намалување на пот-
ставката 467115 Изградба на образовни објекти во из-
нос од 50.000.000 денари. 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 130.01 - 
Министерство за транспорт и врски, во Програма 11 - 
Администрација, се отвора нова потставка 463218 Ку-
пување на друга опрема во износ од 50.000.000 денари, 
наменети за Македонската Радио Телевизија.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
     Бр. 23-2998/2        Претседател на Владата 
4 јуни 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

618. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 11 јуни 2002 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 15,857 
- МБ - 98                                                         до 16,698 
-  БМБ - 95                                                       до 16,908 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,651 
-  Д - 2                                                              до 14,810 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 14,999 
г) Мазут                                            до 12,005 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 52,00 
- МБ - 98                                                           до 53,00 
-  БМБ - 95                                                         до 50,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 37,00 
-  Д - 2                                                                до 36,00 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 25,50 
г ) Масло за горење (мазут)           до 13,078 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
МБ - 86                                                                24,640 
МБ - 98                                                                24,640 
Б МБ - 95                                                              21,909 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
Д - 1                                                                     12,241 
Д  - 2                                                                     12,241 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,229 
г ) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 2,80 
- МБ - 98                                                             до 2,80 
-
 
 БМБ - 95                                                           до 2,80 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 2,80 
-
 
 Д - 2                                                                  до 2,80 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                           до 2,80 
г) Масло за горење (мазут)               до 0,35 ден/кг.  
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе с  применува од 00,01 часот на 12.06.2002 година. е 
    Бр. 23-3059/1               Заменик на претседателот  
11 јуни 2002 година   на Владата на Република Македонија, 

   Скопје                         Зоран Крстевски, с.р. 
___________ 

619. 
Врз основа на член 105 став 2 од Законот за лекови, 

помошни лековити средства и медицински помагала 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ПРОМЕТ 
НА ГОЛЕМО СО ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУ-
ВААТ ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ВО ПОГ-
ЛЕД  НА  ПРОСТОРОТ,  ОПРЕМАТА  И  КАДАРОТ  

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите кои тре-

ба да ги исполнуваат правните лица што вршат промет 
на големо со лекови што се употребуваат во ветеринар-
ната медицина (во натамошниот текст: ветеринарно-
медицински препарати), во поглед на просторот, опре-
мата и кадарот. 
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Член 2 
Објектите за промет со ветеринарно-медицински 

препарати на големо треба да: 
1) се изградени и изведени на начин што овозможу-

ваат обезбедување на минималните ветеринарно-сани-
тарни и техничко-технолошки услови; 

2) се изградени од цврст материјал, изолирани од 
влага, погодни за лесно и ефективно чистење, миење и 
дезинфекција; 

3) се заштитени од влијанијата на надворешната 
средина и со можност за одржување на поволни мик-
роклиматски услови. 

 
Член 3 

Објектот треба да има: 
1) Просторија за прием и издавање на ветеринарно 

медицински препарати и друг материјал; 
2) Просторија или посебен простор за чување на ве-

теринарно-медицински препарати под посебна контро-
ла - карантин; 

3) Просторија за чување на ветеринарно медицин-
ски препарати со температурен режим од 50С до 15 0С; 

4) Просторија или посебен простор за чување на ле-
кови на температура до +50С; 

5) Просторија или посебен простор за чување на ле-
кови под посебен режим на контрола; 

6) Просторија или посебен простор за сместување и 
чување на особено опасни материи (средства за дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација); 

7) Просторија или посебен простор за санитетски 
материјал и за ветеринарска опрема; 

8) Канцеларија за доктор по ветеринарна медицина; 
9) Санитарни простории со гардероби. 
Распоредот на просториите треба да биде функцио-

нален и соодветен на технолошкиот процес на прие-
мот, сместувањето, чувањето и издавањето на ветери-
нарно-медицинските препарати. 

 
Член 4 

Опремата, уредите и приборот треба да бидат изра-
ботени и изведени на начин соодветен на техничко-
технолошката постапка на прием, сместување, чување 
и издавање на даден тип на ветеринарно-медицински 
препарат и стандардите на квалитет, биолошка безбед-
ност и ефикасност, без ризик и без можност за замена и 
мешање на различни ветеринарно-медицински препа-
рати. 
Опремата, уредите и приборот треба да: 
1) се функционални за употреба според техничките 

карактеристики и капацитетот; 
2) овозможуваат редовно одржување и чистење; 
3) да обезбедуваат постојана сигурност на квалите-

тот, ефикасноста и биолошката безбедност во текот на 
приемот, сместувањето, чувањето и издавањето. 

 
Член 5 

Просториите и просторите треба да се одржуваат 
така што ветеринарно-медицинските препарати и дру-
гите материјали се наоѓаат на означеното место, а оста-
натите материјали (отпадоци, амбалажа, средства за 
чистење на просториите и опремата) во други за таа 
цел одредени простори. 
Просториите и просторите мора редовно да се пер-

ат, чистат, дезинфицираат и контролираат, во завис-
ност од намената на просторијата, и во нив мора да се 
поставени ознаките за забрана на пушење, конзумира-
ње храна и вода како и други забрани кои може да вли-
јаат на ветеринарно-санитарните услови. 
Правните лица мораат да имаат уреди, опрема и 

средства за одржување на општата и личната хигиена, 
како и средства за давање прва помош и отстранување 
на отрови (деконтаминација). 

Член 6 
Правните лица кои се бават со промет на големо на 

ветеринарно-медицински препарати треба да: 
1. имаат најмалку еден носител на дејност - доктор 

по ветеринарна медицина со положен државен испит, 
под чие раководење и контрола се спроведува системот 
на обезбедување на квалитет, ефикасност и биолошка-
та безбедност на ветеринарно-медицински препарати 
односно под чија непосредна контрола се изведува 
приемот, сместувањето, чувањето и издавањето на ве-
теринарно-медицински препарати; 

2. имаат работници со соодветно образование, ос-
пособени за помошни технички работи во врска со 
приемот, сместувањето, чувањето и издавањето вете-
ринарно-медицински препарати. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник  
престанува да важат одредбите од Правилникот за поб-
лиските услови што мораат да ги исполнуваат органи-
зациите на здружен труд што пуштаат лекови во про-
мет односно што вршат испитување и контрола на ле-
кови што се употребуваат во ветерината (�Службен 
лист на СФРЈ� бр. 39/88) што се однесуваат на правни-
те лица што вршат промет на големо со лекови што се 
употребуваат во ветеринарната медицина. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

                                 Министер 
Бр. 11-5628/1                            за земјоделство, 

27 мај 2002 година            шумарство и водостопанство, 
     Скопје                                Марјан Ѓорчев, с.р. 

___________ 
620. 
Врз основа на член 77 од Законот за лековите, по-

мошните лековити средства и медицинските помагала 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство,  донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ  НА  ПРИЈАВУВАЊЕ,  СЛЕДЕЊЕ,  
СОБИРАЊЕ   И  ЕВИДЕНТИРАЊЕ  НА НЕСАКА-
НИТЕ   ДЕЈСТВА   ОД   УПОТРЕБАТА НА ЛЕКО-

ВИТЕ ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се прoпишува начинот на прија-

вување, следење, собирање и евидентирање на несака-
ните дејства од употребата на лековите во ветеринар-
ната медицина (во натамошниот текст: ветеринарно-
мед цински препарати). и 

Член 2 
Под несакано дејство на ветеринарно-медицински 

препарати, во смисла на овој правилник се сметаат си-
те дополнителни појави, поединечно или збирно, на не-
пожелни или неочекувани ефекти или промени во фи-
зиолошките функции на организмот што може да се ја-
ват при употреба на ветеринарно-медицинските препа-
рати во терапевтски, профилактички или дијагностич-
ки цели согласно упатството за употреба и тоа: 

1) сомневање во негативните ефекти на ветеринар-
но-медицинскиот препарат во лечењето на одреден вид 
на животни; 

2) сомневање во негативните ефекти на ветеринар-
но-медицинскиот препарат во лечењето на животните 
во одредена возраст, физиолошка состојба или пато-
лошка состојба, односно при одреден начин на одгле-
дување и исхрана; 

3) недостаток на ефикасност на применетиот вете-
ринарно-медицински препарат; 

4) интеракции, или сомневање во интеракција на 
нормалните компоненти на добиточната храна или до-
датоците во добиточната храна; 



11 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 39 - Стр. 5 
 

5) несакано дејство, или сомневање во несакано деј-
ство на ветеринарно-медицинскиот препарат по здрав-
јето на луѓето кои го припремаат ветеринарно-меди-
цинскиот препарат и го даваат на животните; 

6) несакано дејство, или сомневање во несакано деј-
ство на ветеринарно-медицинскиот препарат по здрав-
јето на луѓето кои ги користат производите и сирови-
ните од животинско потекло; 

7) ризик од несакано дејство односно сомневање на 
несакано дејство на ветеринарно-медицинскиот препа-
рат на здравјето на луѓето, животните, инсектите и жи-
вотната средина. 

Член 3 
Доколку докторот по ветеринарна медицина утврди 

или се посомнева во несакано дејство на ветеринарно-
медицински  препарат, веднаш доставува извештај до 
Центарот за следење на несакани дејства на ветеринар-
но- едицинските препарати. м 

Член 4 
Извештајот од член 3 на овој правилник има ознака 

доверливо и содржи: 
1)  име на ветеринарно-медицинскиот  препарат чие 

несакано дејство се пријавува; 
2) име, презиме и адреса на лицето кое го пријавува 

несаканото дејство на ветеринарно-медицинскиот  пре-
парат; 

3) тераписка индикација на лекот, односно целта на 
примената; 

4) датум на почетокот и завршување на третманот; 
5) дозирање и начин на давање на ветеринарно-ме-

дицинскиот  препарат; 
6) детален опис на несаканото дејство на лекот на 

животните (почеток и завршеток на реакцијата, исход, 
ефектите: умирање на животните, трајно онеспособува-
ње на животните, поголеми економски губитоци и дру-
ги несакани дејства); 

7) податоци за ветеринарно-медицинските препара-
ти кои се употребувани со ветеринарно-медицинскиот  
препарат кој се пријавува, истовремено или во послед-
ните три месеци; 

8) детален опис на несаканото дејство на ветеринарно-
медицинскиот  препарат кај луѓето кои се вклучени во мани-
пулацијата со лекот, доколку такво нешто е евидентирано; 

9) други податоци, напомени и коментари кои се значај-
ни за појаснување на утврденото несакано дејство на лекот. 
Образец на извештајот за несакани дејствија на ве-

теринарно-медицинскиот  препарат е даден во Прилог 
1 на овој правилник и е негов составен дел.  

Член 5 
Центарот за следење на несакани дејства на ветери-

нарно-медицински  препарати ги следи, собира, еви-
дентира и анализира доставените известувања во врска 
со несаканите дејствија и за тоа најмалку два пати го-
дишно, ја известува Управата за ветеринарство и Маке-
донската Ветеринарна Комора. 
За несаканите дејствија на ветеринарно-медицин-

скиот  препарат од член 4 на овој правилник Центарот 
ги известува Управата за ветеринарство како и ветери-
нарното друштво кое доставило извештај во врска со 
несакани дејствија на ветеринарно-медицинскиот  пре-
парат, со предлог за можност за понатамошна употреба 
на ветеринарно-медицинскиот препарат.  

Член 6 
Следењето, собирањето, евидентирањето и анали-

зирањето на несаканите дејствија на ветеринарно-ме-
дицинскиот  препарат, Центарот го изведува со Коми-
сија составена од експерти од дадени области.  

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија� 
                 Министер 
      Бр.11-5627/1                           за земјоделство, 
27 мај 2002 година           шумарство и водостопанство, 
          Скопје                             Марјан Ѓорчев, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
Страна 1 

 
ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА 

НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ  
ПРЕПАРАТИ    

 Назив на препаратот:   
 Индикации:   
 Шифра КЛ:   
 Датум на производство:   
 Рок на употреба:   
 Име, презиме и адреса на 

 сопственикот-одгледувачот: 
 

 Телефонски број:   
 Име, презиме и адреса на 

 ветеринарниот лекар: 
 

 Телефонски број:   
 Дали сопственикот-одгледувачот  
на животните бил информиран за препаратот? 
                                                   ДА                     НЕ 

 Дозирање:   
    
 Начин на давање:   
    
 Должина на траење на 
третман: 

  

 Датум на почеток и 
крај на терапијата: 

  

    
 Тераписки  индикации: 

= зошто е применет 
  

    
    
 
 
Страна 2 
 
ДЕТАЛЕН ОПИС НА РЕАКЦИЈАТА НА ЖИВОТНИТЕ 
Датум на 
пријава на 
реакција-

та 

ВИД 
РАСА 
СОЈ 

ПОЛ 
(М/Ж) 

ВОЗРАСТ Природна 
реакција 
и добиена 
дијагноза 

     
     
     
 
Ве молиме по потреба да користите посебна хартија 
 
 
Дали истовремено или три ме-
сеци наназад е користен и не-
кој друг лек? 

 

ДА                 НЕ Ако е одговорот ДА, наведете 
детали  
 
 
 
Дали е извршена патоанатомска претрага? 
 ДА                  НЕ 
Ако е одговорот ДА, наведете 
детали 

 

  
  
Општи забелешки, коментар и 
напомени 
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ДЕТАЛИ ЗА НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВИЈА НА ВЕТЕ-
РИНАРНО-МЕДИЦИНСКИОТ ПРЕПАРАТ ВРЗ 

ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО 
(Доколку постои кај повеќе луѓе ве молиме да користите 

посебен лист) 
 

 
Име и презиме  
возраст 
пол 

 

 
Природа на експонирање и  
(реакции симптоми,траење) 
 
Име на лекарот (здравстве-
на установа) 

 

 
(доколку се консултирани) 
Број на телефон 

 

  
 
 

 

Датум на пристигнување на  
извештајот 

 

  
Несакано дејство  

___________ 
621. 
Врз основа на член 45 став 5, член 52 став 2 и член 

55 од Законот за средното образование (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 
29/02), министерот за образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ, ПРОВЕРУВАЊЕ И 
ОЦЕНУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ И НАП-
РЕДУВАЊЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  ВО  СРЕДНОТО 

УЧИЛИШТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на следење, 
проверување и оценување, полагање на испити и нап-
редување на учениците во средното училиште. 

 
Член 2 

Следењето на напредокот, проверувањето и оцену-
вањето на постигањата на учениците во средното учи-
лиште се одвива континуирано во текот на наставната 
година. 
Наставниците ги проверуваат предзнаењата на уче-

ниците, ја следат нивната активност во наставата и ги 
оценуваат нивните постигања во однос на целите што 
се предвидени со наставните програми (нивото на ус-
воени знаења, стекнатите вештини за примена на знае-
њата, способностите за анализа, синтеза, воопштување 
и формирањето на општи ставови). 

 
Член 3 

Во следењето и оценувањето на постигањата на 
учениците неопходно е наставникот да се придржува 
на следниве барања: 

- да ги познава и разбира целите поставени во нас-
тавните програми; 

- да владее со методологијата за проверување и оце-
нување на знаењата и да употребува (во зависност од 
природата на наставните содржини) соодветни начини 
на проверување и оценување; 

- да ги поттикнува учениците критички да размис-
луваат; 

- да го почитува интегритетот на личноста на уче-
никот; 

- да се залага за демократизирање на односите меѓу 
учениците и наставниците. 

II. СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 4 
Следењето, проверувањето и оценувањето на пос-

тигањата на учениците може да се изведува интерно и 
екстерно. 
Целта на екстерното оценување е да се добијат об-

јективни сознанија за постигањата на учениците во 
наставата. 
Екстерното оценување може да се врши по завршу-

вањето на одреден циклус на образование. 
За екстерното оценување се применуваат стандар-

дизирани тестови од Бирото за развој на образование-
то. 

Член 5 
Знаењата и вештините на учениците по одделни 

предмети се оценуваат во согласност со целите и зада-
чите утврдени со наставната програма. 
Наставникот во наставата го оценува ученикот за: 
- нивото на усвоеност на содржините (знаењата на 

учениците) по одделни наставни предмети; 
- нивото на стекнати вештини за примена на знае-

њата; 
- нивото на развиеност на способностите за размис-

лување (анализа, синтеза, воопштување и сл.); 
- формирање на општи ставови. 
 

Член 6 
Во наставата, за следење и интерно оценување на 

учениците се користат следните начини: 
- усни проверувања (усни одговори, усни презента-

ции, дебати и дискусии и др.); 
- писмено проверување (неформални и стандарди-

зирани тестови, писмени вежби, писмени работи, есеи 
и др.); 

- проверување на практични, графички и истражу-
вачки работи (лабораториски вежби, практична наста-
ва, работа на терен, проекти, ликовни изработки и др.). 
Во текот на наставната година, во зависност од при-

родата на наставниот предмет, ученикот се проверува и 
оценува усно или усно и писмено. Оценката од усните 
одговори се заснова на усни презентации, учество во 
дискусија, дебата, изложување, анализа, критичко раз-
мислување и слично, додека оценката од писмените од-
говори се заснова на тестови на знаења, писмени рабо-
ти, графички работи, проекти, семинарски работи и 
други изведби.  

 
Член 7 

При оценувањето на знаењата и вештините на уче-
ниците јавноста се обезбедува со: 

- запознавање на учениците со начинот и критериу-
мите за оценување по предметот; 

- запознавање на учениците со обемот на градивото 
за кое тие ќе бидат оценувани во одреден период; 

- изведување на оценувањето на учениците во пара-
лелката или со ученици во помали групи. 
По завршувањето на усните одговори на учениците, 

наставникот веднаш им ја соопштува оценката, со со-
одветно образложение, додека на писмените работи и 
други изработки на учениците, наставникот ја сооп-
штува оценката најдоцна за десет дена. 
На ученикот му се овозможува увид во оценката од 

писмените работи, графичките, техничките и други из-
работки. При оценувањето на писмените работи и дру-
гите изработки наставникот ги внесува забелешките за 
да може ученикот лесно да ги согледа недостатоците 
во однос на неговото знаење. 
На барање на родителот, односно старателот на 

ученикот, предметниот наставник кој ја оценил писме-
ната работа и другите изработки му овозможува увид 
во писмената работа и другите изработки. Овој увид 
родителот, односно старателот не може да го оствари 
по 31 август кога завршува учебната година. 
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Член 8 
Предметниот наставник ја утврдува оценката и е 

одговорен за валидноста и објективноста при оценува-
њето. 
Во случаите кога при изведувањето на наставата 

или во другите облици на воспитно-образовната работа 
се вклучени повеќе наставници и тие меѓусебно не мо-
жат да се договорат за оценката, конечно е мислењето 
на советот на годината. 
Оценката по одделен предмет наставникот ја запи-

шува во педагошката документација. 
За дадените оценки на учениците наставникот го 

известува советот на паралелката на тримесечја, полу-
годие и на крајот на наставната година. 
Општиот успех на ученикот на крајот на учебната 

година го утврдува советот на паралелката, а со резул-
татите се запознава наставничкиот совет на училиште-
то. 
Општиот успех на ученикот кој е упатен на попра-

вен испит се утврдува по изведувањето на поправните 
испити. 

Член 9 
Општиот успех на ученикот се утврдува со средна 

оценка која претставува аритметичка средина од пози-
тивните оценки по задолжителните и изборните пред-
мети и тоа: 

- ученикот постигнал одличен успех ако има средна 
оценка 4,50 и повеќе,  

- ученикот постигнал многу добар успех ако има 
средна оценка од 3,50 до 4,49, 

- ученикот постигнал добар успех ако има средна 
оценка од 2,50 до 3,49, 

- ученикот постигнал доволен успех ако има средна 
оценка од 2,00 до 2,49. 
Оценките од факултативните предмети не влијаат 

на општиот успех, а се внесуваат во свидетелството. 
Мислењето за постигањата на ученикот во задол-

жителните изборни содржини и активности во гимна-
зиското образование и за задолжителните активности 
во стручното образование не влијаат на општиот успех, 
а се внесуваат во свидетелството. 

 
Член 10 

Наставникот кој реализира задолжителни програми 
и задолжителни активности со учениците нивните пос-
тигања ги следи и вреднува на следниот начин: 

- се следи редовноста и активноста на ученикот; 
- ги евидентира изработените проекти, семинарски 

работи, практичната работа, учеството во дискусии, де-
бати, работилници; 

- ги евидентира постигањата на ученикот (нивото 
на знаења, вештини, способности, креативност, моти-
вација, индивидуален пристап и сл.); 

- формира мислење за односот на ученикот во ак-
тивностите (нивото на ангажирање, покренување ини-
цијатива, прифаќање иницијатива од други во групата, 
барање на решенија, лидерство, истрајност, точност и 
сл.). 
Наставникот кој реализира задолжителни програми 

и активности врз основа на систематско следење на ак-
тивноста и постигнатиот успех на ученикот формира 
мислење. Мислењето го искажува со краток запис кој 
ги содржи елементите од евиденцијата на наставникот 
за редовноста и постигањата на ученикот во реализаци-
јата на целите од наставната програма. 
Мислењето за постигањата наставникот го внесува 

во педагошката документација на полугодие и на кра-
јот на наставната година. 
Ученикот кој во првото, односно второто полуго-

дие не покажал задоволителен интерес и постигања, 
треба да ги исполни барањата предвидени со задолжи-
телната програма во гимназиското образование, однос-
но активностите во стручното образование до крајот на 
учебната година. 

Училиштето треба да го информира родителот од-
носно старателот на ученикот за незадоволителниот 
интерес и постигања во задолжителните програми и ак-
тивности и да создаде услови за реализирање на прог-
рамата  до крајот на учебната година. 

 
Член 11 

Раководителот на паралелката ги упатува ученици-
те како да ги забележуваат своите постигања во задол-
жителните изборни содржини во гимназиско образова-
ние (граѓанска култура, здравствено воспитание, еко-
логија и соработка со невладини организации, култура 
за заштита, одбрана, мир и толеранција, информатички 
знаења, културно-уметнички содржини и активности, 
соработка и помош во локалната средина и спортските 
денови). 
Учениците во своите белешки внесуваат податоци 

за: 
- видот на задолжителни содржини во кои ученикот 

земал учество во текот на една учебна година; 
- евиденција за реализираните часови, видот на со-

држините и датум, опис на содржините и потпис на од-
говорниот наставник или соработник; 

- извадоци од изработени семинарски работи, фо-
тографии, проекти, учество на натпревари и сл.; 

- лични впечатоци за своите постигања; 
- сумарен извештај за остварените содржини и ак-

тивности за првото полугодие и одделно за второто по-
лугодие; 

- извештај од одговорниот наставник за реализира-
ната активност. 
Раководителот на паралелката ја анализира содржи-

ната на белешките за секој ученик и утврдува краток 
запис во кој се наведуваат подрачјата и видот на содр-
жините, како и постигањата на ученикот. 
Краткиот запис за редовноста и постигањата на 

ученикот во задолжителните изборни содржини се вне-
сува во педагошката документација на полугодието и 
на крајот на наставната година. 

 
Член 12 

Наставникот или соработникот кој е задолжен за 
реализирање на одделни задолжителни содржини со 
учениците во гимназиското образование во училиште-
то или надвор од него изготвува извештај во кој опфаќа 
податоци за: 

- видот на содржината и датумот на реализирањето; 
- редовноста на ученикот; 
- опис на постигнатиот успех (ниво на знаења, веш-

тини, мотивација, комуницирање, креативност и сл.); 
- степенот на одговорност (ниво на ангажирање, ин-

дивидуален пристап, прифаќање иницијативи од други 
во групата, барање решенија, лидерство, истрајност, 
точност и сл.). 

 
Член 13 

Во средното училиште во текот на наставната годи-
на учениците се оценуваат најмалку двапати во едно 
полугодие. 
Наставникот на почетокот на наставната година ги 

одредува роковите за писмените работи, графичките и 
другите практични изведби, проекти и слично кои се 
оценуваат и ги забележува во педагошката документа-
ција. 
При определување на роковите за писмените рабо-

ти не може да се предвидат повеќе од две писмени ра-
боти во текот на една седмица, односно не повеќе од 
една писмена работа во еден ден.  
Доколку на писмената работа учениците имаат из-

разито слаб успех наставникот го запознава раководи-
телот на паралелката и директорот и причините за не-
успехот заедно се анализираат со учениците во пара-
лелката. 
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Член 14 
За резултатите од учењето средното училиште ги 

известува родителите, односно старателите на учени-
ците најмалку два пати во текот на едно полугодие. За 
таа цел покрај утврдените обрасци (во кои се содржани 
податоци за успехот на ученикот по наставните пред-
мети од наставниот план и за реализираните задолжи-
телни изборни програми, содржини и активности во 
гимназиското образование, односно задолжителните 
активности во стручното образование, како и за изоста-
нувањето од наставата и педагошките мерки) се корис-
тат и други форми за информирање - консултации, пис-
мени известувања, родителски средби, посета на уче-
никот во семејството и сл. 
Годишниот успех на учениците им се соопштува на 

заедничка средба на учениците, родителите и настав-
ниците што се одржува по завршување на наставата. 

 
III. ИСПИТИ 

 
Член 15 

Во средното училиште учениците полагаат поправ-
ни испити, испити на годината, дополнителни испити, 
испити за вонредните ученици, испити за побрзо нап-
редување на учениците и испити за полагање матурски 
и завршни испити. 

Член 16 
Поправни испити полагаат учениците кои на крајот 

на годината имаат негативни оценки до два наставни 
предмети. 
Поправните испити учениците ги полагаат во два 

испитни рока: јуни и август. 
Ученикот кој нема да го положи испитот во јуни 

има право да го полага испитот и во августовскиот ис-
питен рок. 
Ученик кој од оправдани причини не е во можност 

да полага поправен испит во августовскиот испитен 
рок, тоа право може да го оствари во дополнителен рок 
кој го одредува училиштето, но не подолго од 30 сеп-
тември. 
Ученикот кој од неоправдани причини не се јавил 

на испит или го прекинал испитот му останува негатив-
ната оценка и ја повторува годината. 
Кога наставата во училиштето од оправдани причи-

ни се изведува по роковите предвидени со календарот, 
поправните испити се полагаат во првиот испитен рок 
најмалку десет дена, а во вториот испитен рок после 45 
дена од завршувањето на наставата.  

 
Член 17 

Испитите на годината по одделни предмети учени-
ците ги полагаат во два испитни рока: јуни и август. 

 
Член 18 

Дополнителните испити учениците ги полагаат при 
премин од еден во друг вид на програми за средно об-
разование во три испитни рока: август, септември и ок-
томври, а најдоцна до крајот на првото полугодие. 
Учениците во еден ден можат да полагаат само по 

еден предмет од дополнителните испити. 
По завршувањето на полагањето на дополнителни-

те испити на ученикот му се издава свидетелство за за-
вршена година. 

Член 19 
Испитите за вонредните ученици, се полагаат нај-

малку во шест испитни рока: јуни, август, октомври, 
декември, февруари и април. 
Вонредниот ученик во еден испитен рок може да 

пријави за полагање најмногу три предмети. Во еден 
ден ученикот може да полага еден предмет. 

 
Член 20 

Испитите по факултативните програми учениците 
ги полагаат во два испитни рока: јуни и август. 

Член 21 
Учениците поправните испити ги полагаат во учи-

лиштето во кое се запишани. 
Распоредот за полагање на испитите го изготвува 

средното училиште и го истакнува на огласна табла 
најмалку пет дена пред започнување на полагање на 
испитите. 
Учениците кои треба да полагаат испити поднесу-

ваат писмено барање во рокот што го определува учи-
лиштето. 
Со писменото барање за полагање испити ученикот 

ја приложува ученичката книшка. 
Вонредните ученици, како и оние ученици кои по-

лагаат дополнителни испити, покрај писменото барање 
приложуваат свидетелство за претходно завршено об-
разование. 
Во писменото барање за полагање испити од став 3 

на овој член, ученикот го назначува образовниот про-
фил, односно годината на образованието и предметите 
што треба да ги полага.   

 
Член 22 

Испитите се изведуваат пред испитна комисија 
именувана од директорот на училиштето, составена од 
наставници кои ја реализираат наставата. Испитната 
комисија се состои од три члена: претседател, член ис-
питувач - наставник кој го предава предметот и член - 
друг наставник од училиштето. 
Комисијата од став 1 на овој член работи во полн 

состав. 
Член 23 

Испитната комисија треба да му обезбеди на канди-
датот испитот да го полага непречено и самостојно. 
Идентитетот на кандидатот пред почетокот на ис-

питот го утврдува испитната комисија преку ученичка 
книшка или лична карта. 

 
Член 24 

Испитите се полагаат писмено или писмено и усно, 
односно само писмено или усно. Писмен дел од испи-
тот се полага по сите предмети за кои со програмата е 
пропишано да се работат писмени работи. 
На испитот се оценува знаењето на ученикот, веш-

тините за примена на знаењето, семинарските работи, 
графичките и други изработки во согласност со настав-
ната програма. 
За писмениот дел од испитот испитната комисија 

определува три теми, односно групи задачи или комби-
нации на прашања од кои кандидатот избира само ед-
на. 
Писмениот дел од испитот трае два наставни часа, а 

изработката на индивидуалната задача од практична 
настава, графички работи и други изведби може да 
трае подолго. 

Член 25 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите 

членови на испитната комисија. 
 

Член 26 
Усниот дел од испитот ученикот го полага без ог-

лед на успехот што го покажал на писмениот дел од ис-
питот. 

Член 27 
Усниот дел од испитот се полага на прашања (со 

кои се опфатени сите делови) од наставната програма. 
Усниот дел од испитот ученикот го полага со извлеку-
вање на три прашања подготвени на посебни ливчиња.  

 
Член 28 

При утврдувањето на оценката од определен пред-
мет се зема предвид покажаниот успех на испитот, а 
конечната оценка се изведува според знаењата и резул-
татите што ги постигнал ученикот. 
Испитната комисија по завршување на испитот ја 

утврдува оценката на успехот по предметот. Испитната 
комисија ја утврдува онаа оценка за која се изјасниле 
најмалку два члена од испитната комисија. 
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Членот на комисијата кој не се согласува со утврде-

ната оценка може да бара неговото издвоено мислење 
да се внесе во записникот. 
Резултатот од полагањето на испитот го соопштува 

претседателот на комисијата непосредно по утврдува-
њето на оценката, но најдоцна наредниот ден по испи-
тот. 

IV. НАПРЕДУВАЊЕ 
 

Член 29 
Ученик кој на крајот на учебната година покажал 

позитивен успех по сите предмети ја завршува година-
та на образованието. 

Член 30 
Учениците согласно член 52 од Законот за средното 

образование можат побрзо да напредуваат и да завршат 
две години во текот на една учебна година, доколку по-
кажале одличен општ успех најмалку во последните 
две учебни години од нивното образование.  

 
Член 31 

За поуспешно подготвување на учениците кои се 
истакнуваат со способности и знаења, работни навики 
и имаат одличен успех и кои сакаат образованието да 
го стекнат за покусо време, училиштето организира 
групни и индивидуални форми на наставна работа. 
Завршувањето на годината на образование од став 1 

на овој член се остварува по пат на полагање испити. 
Овие испити учениците ги полагаат, по правило, само 
еднаш во три испитни рока: април, јуни и август. 

 
Член 32 

Учениците кои се стекнуваат со образование од 
член 31 од овој правилник, доколку добијат позитивни 
оценки по сите предмети предвидени со планот и прог-
рамата за видот на средното образование и ги исполнат 
барањата за задолжителните изборни програми, однос-
но од задолжителните активности ја завршуваат годи-
ната на образование. 
Учениците доколку не ги положат испитите по сите 

предмети за годината на образование, го продолжуваат 
образованието во редовната настава. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 33 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на оцену-
вањето и напредувањето на учениците и полагањето на 
испити во средното училиште (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 27/96 и 46/98). 

 
Член 34 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 11-2488/2   Министер, 
6 јуни 2002 година      проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
622. 
Врз основа на член 17, а во врска со член 59 став 1 

од Законот за телекомуникации (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 33/96, 17/98, 22/98, 28/00 и 
4/02), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА 
ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИСКИТЕ МРЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со ова решение се утврдува измена и дополна на 

Планот за нумерација за телекомуникациските мрежи 
во Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 47/99). 

2. Составен дел на ова решение е измена и дополна 
на Планот за нумерација за телекомуникациските мре-
жи во Република Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-
нот на неговото објавување во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
Бр. 02-7586                                     Министер 

30 мај 2002 година                       за транспорт и врски, 
    Скопје                                Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
623. 
 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПЛАНОТ ЗА НУМЕРА-
ЦИЈА НА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ  МРЕЖИ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Планот за нумерација на телекомуникациските 

мрежи во Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 47/99), во член 16 став 1 по 
зборот �подрачја� се додаваат зборовите: �за географ-
ските броеви�, а по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

�Скратените броеви во сериите на негеографски 
броеви 05,07 и 08 се дефинирани во член 18.� 

 
Член 2 

Во член 18 став 4 се менува и гласи: 
�На барање на операторите на јавни телекомуника-

циски мрежи и давателите на јавни телекомуникациски 
услуги, Дирекцијата доделува и скратени броеви во се-
ријата 07 во рамките на нумерациското подрачје кое го 
користи операторот, со должина од 2, 3 или 4 цифри 
според сопствените потреби на операторот�. 
По став 4 се додаваат шест нови става 5, 6, 7, 8, 9 и 

10 кои гласат: 
�Скратените броеви со должина 3 и 4 цифри се до-

делуваат во серии од по 10 или 100 броеви.� 
�Скратените броеви со должина 2 цифри се доделу-

ваат поединечно.� 
�Почетните две цифри на скратените броеви од 

став 4 на овој член не смее да бидат 11, 16, 17, 18 и 19.� 
�Доделените скратени броеви од став 4 на овој член 

се користат за потреби и услуги на операторот и не се 
доделуваат на крајни корисници. Цените за пристап до 
броевите од став 4 на овој член ги утврдува операторот 
и тие мора да бидат јасно прикажани при рекламирање-
то на услугите, како и во ценовникот за услуги или во 
договорите за услуги и се однесуваат само за корисни-
ците на операторот. Доколку е овозможен пристап до 
овие услуги од мрежи на други оператори, цената за 
пристап до скратените броеви не смее да биде различна 
од цената за пристап до претплатничките броеви на опе-
раторот.� 

�Корисниците на овие серии на броеви имаат обвр-
ска навремено да ја информираат Дирекцијата за секое 
активирање, деактивирање или пренамена на доделени-
те скратени броеви. Информацијата треба да содржи 
број, тарифа, намена, организација на услугата и оста-
нати податоци кои се сметаат за релевантни.� 

�Поединечните броеви од сериите 05 и 08 не може 
да бидат скратени.� 

 
Член 3 

Во член 19 став 2 и 4 бројот �120� се заменува со 
бројот �119�. 

 
Бр. 02-7585                                     Министер 

30 мај 2002 година                       за транспорт и врски, 
    Скопје                                Љупчо Балкоски, с.р. 
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624. 
Врз основа на член 17 и 59 став 1 од Законот за те-

лекомуникации (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 33/96, 17/98, 22/98, 28/00 и 4/02), а во врска 
со член 5 од Планот за нумерација за телекомуника-
циските мрежи во Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 47/99), министе-
рот за транспорт и врски, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ, СЕРИИ 
НА БРОЕВИ, ИМИЊА И АДРЕСИ ОД ПЛАНОТ ЗА 
НУМЕРАЦИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ  

МРЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на висината на на-
доместоците за користење на доделени броеви, серии 
на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација за 
телекомуникациските мрежи во Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
47/99), во член 2 по точката 5 се додава нова точка 6 
која гласи: 

�6. Надоместок за користење на скратен број во се-
ријата 07: 
а. 4-цифрен број -------------------------------13000*а 
б. 3-цифрен број -------------------------------20000*а  
в
 
. 2-цифрен број -------------------------------27000*а�. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 02-7584                                     Министер 

30 мај 2002 година                       за транспорт и врски, 
    Скопје                                Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
625. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92) на седницата одржана на 22 мај 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат главата VI �Одземање на одликува-

ња� и членовите 25 и 26 од Законот за одликувања и 
признанија на Република Македонија  (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 44/95). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со реше-
ние У. бр. 211/2001 од 17 април 2002 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на законот означен во 
точката 1 од ова решение, затоа што основано се поста-
ви прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека главата VI од ос-
порениот закон гласи �Одземање на одликување�. Исто 
така, Судот утврди дека согласно членот 25 од Законот 
претседателот на Републиката ќе го одземе признанието 
ако: одликуваното лице со правосилна судска пресуда е 
осудено на безусловна казна затвор за кривични дела 
против Република Македонија, против човечноста и ме-
ѓународното право, против угледот на странска држава 
или меѓународна организација, како и за кривични дела 
против вооружените сили на Република Македонија и 
одликуваното лице со правосилна судска пресуда е осу-
дено на безусловна казна затвор за кривично дело за кое 
е пропишана казна затвор од најмалку пет години. 

Според ставот 3 на овој член од Законот надлежни-
от суд е должен за правосилноста на пресудата од став 
1 на овој член, најдоцна во рок од 15 дена, да го извес-
ти претседателот на Републиката. 
Ставот 5 на овој член од Законот предвидува прет-

седателот на Републиката да може по своја иницијати-
ва или по предлог од овластените иницијатори (Собра-
ние на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, граѓани на Република Македонија, едини-
ци на локалната самоуправа, културно-уметнички и 
спортски друштва) да одземе одликување и поради 
повреда на одредбите од членот 20 од овој закон. 
Одлуката за одземање на одликувањето согласно 

ставот 6 на овој член од Законот се објавува во �Служ-
бен весник на Република Македонија�, а според ставот 
7 на овој член од Законот, одземеното одликување се 
враќа на Комисијата за одликувања и признанија. 
Согласно членот 26 од Законот одликуваното лице 

што со правосилна судска пресуда ќе биде осудено на 
безусловна казна затвор, а таа казна не повлекува пос-
ледица одземање на одликување, не може да го носи 
одликувањето за време на издржувањето на казната. 

5. Согласно член 9 од Уставот граѓаните пред Уста-
вот и законите се еднакви. 
Согласно членот 13 став 1 од Уставот лицето обви-

нето за казниво дело ќе се смета за невино се додека 
неговата вина не биде утврдена со правосилна судска 
одлука. 
Согласно членот 14 став 1 од Уставот, никој не мо-

же да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не 
било утврдено со закон или со друг пропис како казни-
во дело и за кое не била предвидена казна. 
Согласно членот 54 од Уставот, слободите и права-

та на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само 
во случаи утврдени во Уставот. 
Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, 

Судот оцени дека на сторителот на кривичното дело 
може да му се изрече казна што за тоа дело е утврдена 
со закон или со друг пропис и дека казната може да се 
изрече само со судска одлука, што всушност значи де-
ка други и идни последици од осудата за стореното де-
ло, Уставот не допушта. 
Во конкретниов случај, одземањето на одликување-

то кое граѓанинот го добил од Републиката во знак на 
признание за работа и дела што заслужуваат општо 
признание и истакнување, со констатација дека тоа е 
правна последица од осуда (член 25 од Законот), па ду-
ри и предвидувањето на казна доколку лицето го носи 
одликувањето за време на издржувањето на казната 
(која како правна последица од осудата не повлекува 
одземање на одликување - член 26 во врска со член 30 
алинеја 2 од Законот), според Судот, претставува пов-
реда на слободите и правата на човекот и граѓанинот 
кои, како такви, не се предвидени во Уставот на Репуб-
лика Македонија.  

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

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

 
    У. бр. 211/2001                           Претседател  
22 мај 2002 година         на Уставниот суд на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 
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626. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 22 мај 2002 
год на, донесе и 

О Д Л У К А  
1. Се укинува членот 5 став 4 алинеја 1 од Законот 

за спречување на перење пари (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 70/2001 година). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У.бр. 9/2002 од 6 март 2002 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на одредбата означена 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се пос-
тави прашањето за нејзината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на член 5 став 4 алинеја 1 од Законот за спречува-
ње на перење пари (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/2001), директорот може да биде от-
повикан, во врска со став 3 алинеја 4 од овој член:  

- во случај кога е осудуван за кривично дело со пра-
восилна судска пресуда. 

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, содржана е една од темелните вред-
ности на уставниот поредок, преку принципот за владе-
ење на правото. 
Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 

за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна.  
Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон и секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Според член 58 став 2 од Уставот на Република Ма-

кедонија, учеството во управувањето и одлучувањето 
во јавните служби се уредува со закон и врз принципи-
те на стручност и компетентност.  
Според содржината на член 101 став 1 од Кривич-

ниот законик (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 37/1996), правните последици на осудата што 
се надоврзуваат на осудите за определени кривични де-
ла, не можат да настапат кога за кривичното дело на 
сторителот му е изречена парична казна, условна осу-
да, судска опомена или кога тој е ослободен од казна. 
Според став 2 од истата одредба правните последици 
можат да се предвидат само со закон. 
Во член 5 став 3 од Законот за спречување на пере-

ње пари, предвидени се повеќе случаи кога на директо-
рот на Дирекцијата за спречување на перење пари му 
завршува мандатот, а во алинејата 4 предвидено е на 
директорот мандатот да му заврши и во случај на отпо-
викување, како еден од случаите. 
Оспорената алинеја 1 од ставот 4 на членот 5, од За-

конот претставува конкретизирање и појаснување на 
цитираниот став 3 алинеја 4 од Законот за спречување 
на перење пари, а според оспорената алинеја, директо-
рот може да биде отповикан во случај кога е осудуван 
за кривично дело со правосилна судска пресуда. 

6. Тргнувајќи од уставниот принцип за владеење на 
правото, должноста за почитување на Уставот и зако-
ните од секого и принципот за стручност и компетен-
тност во вршењето на јавните функции, а имајќи ја во 
предвид и концепцијата на Кривичниот законик по од-
нос на правните последици на осудата според цитира-
ните одредби, Судот оцени дека основано се поставува 
прашање за уставноста на оспорената одредба. 

Имено, содржината на член 101 од Кривичниот за-
коник не дозволува правните последици на осудата да 
настапат автоматски, по сила на закон, туку врз основа 
на правосилна судска одлука и казнено-поправниот од-
нос се исцрпува на релацијата казниво дело и судски 
изречена казна за неговиот сторител. Натамошни пос-
ледици од неговото извршување односно од осудата за 
тоа дело, а кои се состојат во ограничување на правата 
на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е из-
рично утврдено со Уставот. 
Од друга страна, општата законска формулација 

�Кривично дело� во оспорената одредба, по мислење 
на Судот дава простор за правна несигурност за лицето 
што ја обавува функцијата директор на Дирекцијата, па 
во случај да во неговиот мандат биде осуден за било 
какво кривично дело, по сила на закон би му завршила 
функцијата. Следејќи ја интенцијата на законодавецот 
при донесување на Кривичниот законик и законската 
определба правни последици на осудата за определени 
кривични дела да не можат да настапат кога за кривич-
ното дело е изречена парична казна, условна осуда, 
судска опомена или кога лицето е ослободено од казна. 
Судот оцени дека оспорената одредба не е во соглас-
ност со член 8 став 1 алинеја 3, член 13 став 1, член 14 
став 1, член 51 и 58 став 2 од Уставот на Република 
Македонија. Ова уште повеќе што не секое кривично 
дело го прави директорот недоличен и некомпетентен 
за обавување на функцијата, туку точно определени, 
конкретни кривични дела поврзани со неговата работа 
и личност, а оспорената одредба не содржи прецизен и 
дециден опис на таквите кривични дела.  

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

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

 
    У. бр. 9/2002              Претседател 
22 мај 2002 година         на Уставниот суд на Република 
         Скопје              Македонија, 

       д-р Тодор Џунов, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за исчезнато лице, 
умрено Константин Ацевиќ од татко Стојан и мајка 
Денка, роден на 17.04.1922 година во с. Шишево, 
Скопје. 
Се повикува лицето Константин Ацевиќ, како и се-

кој друг што знае нешто за неговиот живот, да се јави 
во судот во рок од три месеци од објавувањето на огла-
сот. Доколку по истекот на овој рок никој не се јави во 
судот, исчезнатото лице Константин Ацевиќ ќе се 
прогласи како исчезнато лице, умрено.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р. бр. 11/2002.                             
                                                                            (15014) 

___________ 
 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Разије Реџепи од Скопје, ул. 
�Кондовски Пат� 1, бр. 30, против тужениот Елмаз Ре-
џепи од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 
Судот нема никакво известие за тужениот, а од 

МВР со известие бр. 20143-280 од 15.04.2002 година се 
наведува дека тужениот е со непозната адреса на живе-
ење, па се повикува тужениот Елмаз Реџепи, во рок од 
30 дена од објавувањето на судскиот оглас во �Служ-
бен весник на РМ� и на огласната табла во судот, да се 
јави во судот или да постави полномошник, кој ќе го 
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застапува во спорот. Во спротивно, судот ќе му поста-
ви привремен застапник, од редот на адвокатите во 
Скопје, поставен од Меѓуопштинскиот центар за соци-
јални работи на град Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П. бр. 

596/2002.                                                                  (15186) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пос-

тапка за развод на брак по тужбата на тужителот То-
мислав Стоилевски од Скопје, против тужената Ирена 
Стоилевски, со непознато живеалиште.  
Се повикува тужената Ирена Стоилевски во рок од 

30 дена од објавувањето на судскиот оглас, да се јави 
во судот лично или преку полномошник. Во спротив-
но, се известува дека во постапката до нејзиното право-
силно завршување ќе ја застапува адвокатката Слаѓана 
Серафимовска, ул. �Пајко Маало� бр. 7, Скопје, која со 
решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти на град Скопје е поставена како нејзин привремен 
застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 

591/2002.                                                                  (15074) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-

нична постапка за право на сопственост по тужбата на 
тужителите Борис Кузмановски, Стефан Кузмановски 
и Крсте Кузмановски сите од Скопје, против тужените 
Буфта Јован, Ивановиќ Драшко, Корда Драгутин, Ми-
тиќ-Павловиќ Снежана, Стојковиќ Мирослав, Стојко-
виќ Павле и Стојковиќ Владислав.  
На тужените Буфта Јован, Ивановиќ Драшко и Кор-

да Драгутин, судот им постави привремен застапник 
адвокатот Сотираки Хаџи Лега од Скопје, кој ќе ги зас-
тапува нивните интереси до правосилното завршување 
на постапката или додека овие тужени не се јават во 
судот во смисла на член 80 и член 78 став 2 точка 4 од 
ЗПП. 
Се повикуваат тужените Буфта Јован, Ивановиќ 

Драшко и Корда Драгутин во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас, да се јават во судот и да ја презе-
мат постапката во својство на тужени. Во спротивно, 
нивните интереси ќе ги застапува поставениот привре-
мен застапник адвокатот Сотираки Хаџи Лега од Скоп-
је, бул. �Иво Лола Рибар� бр. 74-4/2.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XX. П. бр. 

125/2002.                                                                  (15085) 
___________ 

 
Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скоп-

је, кат III, судница 25-нов дел на ден 05.07.2002 година 
во 10,00 часот ќе се одржи рочиште за продажба на 
доградба во површина од 57,64 м2, што се наоѓа во 
Скопје, нас. Драчево на ул. �Димитрија Чуповски� бр. 
34-б, која е составен дел на бараката на истата адреса, а 
доградбата е сосопственост на предлагачот Видмар 
Иван од Скопје и противникот Зорица Видмар од 
Скопје, со непознато место на живеење и престојува-
ње, застапувана од привремен старател адвокатката 
Тренговска Милованка по 1/2 идеален дел, по пат на 
јавно наддавање.  
Пазарната цена на доградбата на наведената адреса, 

која е утврдена на денот на изготвеното вештачење 
10.01.2000 година, изнесува 732.368,07 денари, што 
претставува почетна цена за јавното наддавање и која 
претставува најниска прифатлива вредност по која нед-
вижноста ќе се продава. 
Сите заинтересирани правни и физички лица се 

должни до денот на закажаната продажба на име гаран-
ција да депонираат во судскиот депозит 1/10 од утврде-
ната почетна цена за закажаната лицитација. 

Трошоците по овој оглас ќе ги сноси предлагачот 
преку неговиот полномошник адвокатот Методија 
Митревски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 

61/1999.                                                                    (15205) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред овој суд се води спор по правен основ утврду-

вање на сопственост, заведен по тужбата на тужителот 
Димитар Пеловски од Скопје, против тужениот Глигор 
Пеловски од с. Владимирово-Берово, сега со непозната 
адреса во Австралија.  
Се повикува тужениот Глигор Пеловски од с. Вла-

димирово-Берово во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, да се јави во судот или да назначи свој полно-
мошник. Доколку во истиот рок не се јави или не одре-
ди свој полномошник, на истиот ќе му биде поставен 
привремен застапник од редот на стручните соработни-
ци на овој суд, кој ќе ги застапува неговите интереси сé 
до окончувањето на постапката.  
Од Основниот суд во Берово, П. бр. 40/2002.      

      (15153) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 349/02, од 04.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004419?-4-12-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на структурата на капита-
лот, разрешувањето и именувањето членови на УО и 
НО на Градежно трговско друштво Бетон - Струмица 
АД Струмица ул. �Сандо Масев� 12, Струмица. 
Се менува структурата на капиталот во друштвото: 

основна главница 1.518.500 ДЕМ или 40.240.200,00 де-
нари.  
Акционери:  
1. Акционери запишани во акционерска книга изда-

дена од Централен депозитар за хартии од вредност бр. 
1 од 01.02.2002 година; 

2. Агенција за приватизација на РМ 211.500 ДЕМ 
или 5.604.750,00 денари; 

3. Фонд за ПИОМ 117.000 или 3.100.500,00 денари. 
Вкупно 2803 обични акции по номинална вредност 

од 500 ДЕМ за акција или 1.401.500 ДЕМ и 234 прио-
ритетни кумулативни акции во номинална вредност од 
500 ДЕМ или вкупно 117.000 ДЕМ или 3.100.500,00 де-
нари. 
Се врши промена на овластено лице за застапување 

на друштвото. Се брише Граматиков Тодор - претседа-
тел на Управен одбор со неограничени овластувања. 
Се запишува Миланов Милан - претседател на Управен 
одбор со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Миланов Милан - претседател на 

Управен одбор со неограничени овластувања. 
Се врши упис на нов Статут донесен на Собранието 

на друштвото на ден 22.02.2002 година. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

349/02.                                   (15561) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 24/2002 од 29.01.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02043981?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРМА-
СИВ-Б ДОО експорт-импорт, с. Г. Речица-Тетово. 
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, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
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45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 
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, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 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, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Шани Баки од с. Г. Речица - Тетово, овластен за заста-
пување во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет, без ограничување. 
Основачи: Шани Баки од с. Г. Речица - Тетово и 

Бедри Баки од с. Г. Речица - Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

24/2002.                                                        (4119) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 217/2002 од 1.02.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044217?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги РК-ИСКРА ЗАВАРУВАЊЕ 
ДОО Скопје, бул. �III Македонска бригада� бб. 
Основачи: Трајчев Љупчо од Скопје, ул. �Чедомир 

Кантарџиев� бр. 11, Николовски Симо од Скопје, ул. 
�Зборско� бр. 2 а, Николовска Венера од Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 83/2/24. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 19.30, 20.10/1, 20.30, 

20.40, 20.51, 20.52, 24.51, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 
24.65, 24.66, 25.21, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 26.82/2, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 
36.50, 36.63, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 35.12, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.63, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 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, 45.50, 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, 52.32, 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, 52.22, 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, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.40, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, меѓународен транспорт на стока и патници и 

други услуги што се поврзани со меѓународниот тран-
спорт (меѓународна шпедиција, агенциски услуги во 
транспортот и сл.), изведување на инвестициони рабо-
ти во странство, застапување странски лица. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. 
Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 

друштвото го застапува Трајчев Љупчо - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

217/2002.                                         (4120) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 89/2002 од 05.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008513?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за зас-
тапување на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги БЕЛА ДОО увоз-извоз ул. �Гоце Делчев� бр. 22, 
Струмица. 
Се брише Љупчо Пиперевски-управител со неогра-

ничени овластувања. Се запишува Мери Енимитева-
управител со неограничени овластувања. Пречистен 
текст: Мери Енимитева-управител со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

89/2002.                                                               (9928) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 49/2002 од 01.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002600?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на субјектот поради ста-
тусна промена-поделба на нови АД на Друштвото за 
производство на облека и модна конфекција Герас Цу-
нев АД Струмица, Струмица, ул. �Гоце Делчев� бр. 50. 
Друштвото се брише од регистарот на правни лица 

поради статусна промена-поделба на друштвото на две 
нови друштва и тоа: Друштво за производство на обле-
ка и конфекција Герас Цунев АД Струмица, со седиш-
те во Струмица, ул. �Гоце Делчев� бр. 50 и Друштво за 
трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев трговија 
АД Струмица, со седиште во Струмица, ул. �Гоце Дел-
чев� бр. 50, со Одлука на Собранието на друштвото бр. 
02-36/1 од 08.12.2001 година. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

49/2002.                                                               (9933) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 99/2002 од 11.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002932?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот пое-
динец Габерова Туше Марика ТП Струмица, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 80а. 
Се брише Трговец поединец Габерова Туше Мари-

ка ТП Струмица, ул. �Маршал Тито� бр. 80а. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

99/2002.                                                               (9936) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег. 

Зг. 98/01 од 12.04.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Меѓународно здружение на сту-
денти по земјоделство, Национален одбор на Македо-
нија, со седиште во Скопје, бул. �Александар Македон-
ски� бб. 
Цели и задачи на здружението се: поттикнување и 

помагање на размена и искуство во сите области на 
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стручната и научноистражувачката работа во областа 
на земјоделството, учество во меѓународна размена на 
студенти по земјоделство, зголемување на врската меѓу 
високообразовните институции, претпријатијата и сту-
дентите, да ги застапува нивните интереси во стекнува-
ње на нови теоретски и практични знаења, работа на 
заштита на животната средина, организирање на пре-
зентации, средби, семинари и работни кампови од 
внатрешен и меѓународен карактер, издавање на сопс-
твени публикации-популарен-стручен и научен кадар, 
организирање на стручни патувања во светот. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Меѓународно здружение 
на студенти по земјоделство, Национален одбор на Ма-
кедонија, се стекнува со својство на правно лице.                                                             Се закажува рочиште на собир на доверители за из-

ведување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверителите на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверителите 
ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката која 
ќе се одржи на 02.09.2002 година во судница бр. 2 во 
Основниот суд во Велес. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје Рег. Зг. 98/01. 
       (15026) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 11/2002 од 22.05.2002 година се отвора стечајна 
постапка над Јавното трговско друштво за трговија, 
производство и услуги Силви-пан ЈТД увоз-извоз, но 
истата не се спроведува поради тоа што имотот на дол-
жникот што влегува во стечајната маса не е доволен за 
намирување на трошоците по постапката. 
Стечајната постапка на Јавното трговско друштво 

за трговија, производство и услуги Силви-пан ЈТД 
увоз-извоз Штип, се запира. 
По правосилноста на решението должникот Јавното 

трговско друштво за трговија, производство и услуги 
Силви-пан ЈТД увоз-извоз Штип,  да се брише од суд-
скиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15159) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 85/2002 
од 13.05.2002 година отвори стечајна постапка према 
Друштвото за производство, услуги и трговија на Сашо 
и Марјана КАТЕРИНА увоз-извоз ДОО с. Мажучиште 
со седиште во с. Мажучиште, запишан во регистарска 
влошка 01011658?-3-03-000 на Основниот суд во Битола 
со дејност трговија на мало во продавници претежно со 
храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 41100-601-
50566, во Агенција за работа со блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува 

поради тоа што должникот должи само на основачите. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (15161) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје објавува дека со ре-

шение на овој суд II Ст. бр. 230/2002 од 29.05.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и деловни ус-
луги �ТОВИЛ-ИМПЕКС� увоз-извоз ДОО Скопје со 
седиште на ул. �Никола Тримпаре� бр. 7, и со жиро 
сметка 40100-601-80716, па истата не се спроведува и 
се заклучува отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија и деловни 
услуги �ТОВИЛ-ИМПЕКС� ДОО Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (15103) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 10/01 од 09.05.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот МХК Злетово АД 
Велес, ул. �Моша Пијаде� бр. 14, Велес. 

За стечаен управник  се определува Владислав Там-
бурковски, дипломиран економист од Скопје, ул. �Же-
лево� бр. 1-4/7 и телефон 02-144-501. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник. 

Решението да се достави до одделот за регистрација 
при Основниот суд Скопје I- Скопје поради запишува-
ње во трговскиот регистар како и до Државниот завод 
за геодетски работи, одделение за премер и катастар во 
Велес. 
Да се објави оглас на огласна табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
За стечаен судија се определува Валентина Петров-

ска, судија во Основниот суд во Велес. 
Жалбата поднесена против решението не го задржу-

ва извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (15218) 

___________ 
 
Стечајниот совет при Основниот суд во Битола за-

кажува рочиште за разгледување и гласање на планот 
за реорганизација на стечајниот должник Живинарска 
фарма АД Породин во стечај, изготвен од стечајниот 
управник. 
Рочиштето се закажува за 27.06.2002 година во 

12,00 часот, соба бр. 41, при Основниот суд во Битола. 
Планот за реорганизација на стечајниот должник 

АД Живинарска фарма - Породин е достапен за увид 
на доверителите во стечајното досие при Основниот 
суд во Битола, на стечајниот должник.  
Од Основниот суд во Битола.                          (15943) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2850/02 и влошка 
бр. 02031201?-8-01-000 од 9.05.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија, проектира-
ње и услуги У Р Б С Весна ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, 
ул. �Илинденска � бр. 87, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последниот оглас од об-
јавата. 
Од ликвидаторот.          (15165) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
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I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1603/02 и влошка 
бр. 02013136?-8-09-000 од 21.03.2002 година, објавува 
дека Друштвото за промет и сервисирање на возила 
АВТОПРОГРЕС АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-
увоз ДООЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должник да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15166) 

__________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1607/02 и влошка 
бр. 02013628?-8-01-000 од 18.03.2002 година, објавува 
дека Друштвото за трговија и сервисирање на возила 
АВТОПРОГРЕС КАМИОНИ, Автопрогрес, извоз-увоз 
ДООЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб, е во ликвидаци-
ја. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвдаторот.          (15167) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1604/02 и влошка 
бр. 020013069-8-01-000 од 18.03.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство на метални произво-
ди, авто делови, сервис, промет и инжинеринг АВТОП-
РОГРЕС 2001 ДООЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15168) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 66/02 од 4.03.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет 
со стоки на големо и мало �ИСИMПРОМЕТ� ЦО од 
Куманово, ул. �Гоце Делчев� бр. 33, со жиро сметка 
40900-601-2603. 
За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ 

Петковска Славица од Куманово, ул. �III МУБ� бр. 69-
3/14. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопje.              (15162) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Л. бр. 39/01 
од 17.05.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост за тргови-

ја Исидора п.о. Штип и истата поради немање на имот, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15169) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Л. бр. 
115/02 од 29.05.2002 година, отвори ликвидациона пос-
тапка над Друштвото за трговија и услуги Универзал 
ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (15170) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Л. бр. 77/02 
од 29.05.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над ППСТ УТ �Џани� п.о. Виница и истата поради не-
мање на имот, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                 (15171) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. 
�Христо Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот ре-
гистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение-
то П. Трег. бр. 2105/2002 година, од 12.03.2002 година, 
објавува дека Друштвото за проектирање, трговија и 
услуги МЕЦ-КОМ Милан ДООЕЛ увоз-извоз со се-
диште на бул. �Октомвриска револуција� бр. 14/2-4 
Скопје и жиро сметка број 300000000092089 во Комер-
цијална банка А. Д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (15102) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 113/2002 година, од 
17.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за инжињеринг, консал-
тинг и услуги �ИНФОЛАБ� ДОО-Скопје, ул. �Илин-
ден� бр. 1/1, со жиро сметка 40100-601-161534. 
За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-

ски од Скопје, ул. �Христо Чернопеев� бр. 1-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�,  до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци, од денот на последната 
објава. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (15100) 

__________ 
 

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 
�Јани Лукровски� бр. 10/44, со тел. 171-599, запишано 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решението П. Трег. бр. 2669/02, објавува де-
ка Друштвото РУРА ДОО Скопје, со број на жиро 
сметка 200000026593027, отворена при Стопанска бан-
ка, е во ликвидација. 
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 Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања, во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (15091) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 31/2002 од 26.03.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Услужно, прометно, претпријатие �ВИКТОР 
ТРАНС� ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Крсто Асенов� 
бр. 5/2-7 и жиро сметка 40100-601-238732. 
За ликвидатор се определува лицето Грковска Ли-

дија од Скопје, ул. �Крсто Асенов� бр. 5/2-7. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци, од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15180) 

__________ 
 
Ликвидаторот Тимче Стаменов од Скопје, ул. �Ган-

диева� бр. 10б, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 
4736/2001 година, објавува дека Друштвото за превоз, 
трговија и услуги �Интер Тап� ДОО експорт-импорт 
Скопје и со број на жиро сметка 210-0544443801-67, 
отворена при Тутунска банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15255) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 

�Јани Лукаровски� бр. 10/44 со тел. 171-599, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег.бр. 2116/02 година, објавува 
дека Друштвото ЈУХОР КОМЕРЦ А Митко Ќосев и 
друг ДОО со број на жиро сметка 40100-601-299307, 
отворена при ЗПП е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15239) 

___________ 
 
Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. 

�Фрањо Клуз� бр. 7/3, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр. 2065/2002 година, објавува дека Друштвото 
за градежништво, инженеринг, трговија и услуги АРС-
ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Народен 
Фронт� бр. 13, Скопје и со број на жиро сметка 260-
000540697-44, отворена при АД РАДОБАНК Скопје е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 394/01 од 27.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз на патници и стока, трговија, 
угостителство и туризам �ДЕЧКО-ТУРС� ДОО Скопје 
од с. Петровец, ул. �14� бр. 30, со жиро сметка 40110-
601-202003. 
За ликвидатор се определува лицето Билјана Јадри-

оска од Скопје, ул. �Пајко Маало� бб.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази,  а најдоцна во рок од 3 месеци  од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.    (15203) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение од 26.03.2002 година, под I Л.бр. 73/2002годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие �ТОМА РИКО� ДОО - Скопје 
ул. �Иво Лола Рибар� бр. 132 и жиро сметка 40100-601-
73704. 
За ликвидатор се определува лицето Виолета Ко-

цевска од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 12/2-16. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
должникот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци  од денот на послед-
ната објава.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.    (15189) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 80/2002 од 18.03.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие �РОБИ-ПРОМ� ц.о. ек-
спорт-импорт од Тетово, ул. �29-ти Ноември� бр. 107, 
со жиро сметка 41500-601-24352. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-

ски од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15273)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 88/2002 од 25.03.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Приватно претпријатие за трговија �ШАРТЕКС� 
ц.о. Тетово од Тетово, ул. �144� бр. 3, со жиро сметка 
41500-601-2533. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-

ски од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15275)     
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Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје со решение П. Трег. бр. 835/2002 и влошка 
020363?-08-01-000 од 27.02.2002 година, објавува дека 
Друштвото за проектирање, инженеринг, промет и ус-
луги АТРИУМ ДООЕЛ Тетово, ул. �Ѓорче Петров� бр. 
39/9 е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15276) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје со решение П. Трег. бр. 972/2002 и влошка 
02016665?-8-03-000 од 11.03.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија и услуги �ПО-
РОЈ-КОМЕРЦЕ� Арун ДООЕЛ експорт-импорт с. По-
рој, Џепчиште е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15277) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со решение П. Трег. бр. 
416/2002, објавува дека Друштвото за производство, 
трговија и услуги Експресо Трендов Зоран јтд увоз-из-
воз Оризари, Кочани, со број на жиро сметка 
210051972950147 отворена при Тутунска банка-Кочани 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15279) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со решение П. Трег. бр. 
460/2002, објавува дека Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги Срна јтд Штип, со број на жиро смет-
ка 41400-601-39079 отворена при ЗПП-Штип е во лик-
видација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15280) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со решение П. Трег. бр. 

461/2002, објавува дека Друштвото за трговија и услу-
ги Артха ДОО увоз-извоз Штип, со број на жиро смет-
ка 41400-601-28799 отворена при ЗПП-Штип е во лик-
видација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15281) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со решение П. Трег. бр. 
344/2002, објавува дека Друштвото за трговија и услу-
ги �Гроф� ДООЕЛ Штип, со број на жиро сметка 
41400-601-15276 отворена при ЗПП-Штип е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15282) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 

119/2002 од 29.05.2002 година отвори ликвидациона 
постапка над Друштвото за производство, услуги и тр-
говија Голупром Струмица увоз-извоз и истата поради 
немање на имот се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15283)     

___________ 
 
Ликвидаторот Љубен Рикалоски од Скопје, ул. �Ан-

ѓел Димовски� бр. 8/2-14, објавува дека со решение I. 
Л. бр. 83/2002 од 26.03.2002 година при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, над должникот Претпријатие за трго-
вија и услуги �СОНАТА� ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 40 и жиро сметка бр. 40100-601-
229432 е отворена ликвидациона постапка. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15267) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег. бр. 2916/2002 од 13.05.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, посредување, 
транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало РУЛ 
КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�III Македонска бригада� бр. 73-б и жиро сметка бр. 
300000000233030 депонент при Комерцијална банка 
АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15384) 
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Ликвидаторот Чолиќ Хакија од с. Љубош, запишан 

во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 4746/2001, објавува де-
ка Друштвото за градежништво и трговија ЉУБОШ-
БАУ Хакија и др. ДОО експорт-импорт с. Љубош, со 
седиште во с. Љубош, со бр. на жиро сметка 210-048-
3358901-39 при Тутунска банка АД Скопје е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15385) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 144/2002 од 08.05.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија, угостителство и услуги 
�ГЛОРИЈА-АГЕНЦИЈА� ДОО експорт-импорт од Гос-
тивар, ул. �Маршал Тито� бр. 14, со жиро сметка 
41510-601-22519. 
За ликвидатор се определува лицето Зорица Стоја-

носка од Гостивар, ул. �Маршал Тито� бр. 14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15472)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 127/2002 од 25.04.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет �ДВА ПОБРАТИМА� 
ДОО експорт-импорт с. Батинци, Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-229107. 
За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-

ревски од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 109-3/4. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15588)     

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во КО 

Мрзен Ораовец и тоа: К.П. бр. 376, план 007, скица 015, 
м.в. �Пеливар�, култура нива, класа 5, со вкупна повр-
шина од 1 609 м2, сопственост на Боге Димов од Велес, 
евидентирано во Имотен лист бр. 72, издаден од Држав-
ниот завод за геодетски работи, одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (15155) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Дрен, пар-
цела бр. 443, во м.в. �Почивало�, нива со површина од 
7 775 м2, сопственост на Ташев Милорад од с. Чифлик, 
Демир Капија. Цена на продажба 39.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.               (15156) 

__________ 
 

Се продава пасиште построено на К.П. бр. 487/2-15-
9 на м.в. �Здрачкоец�, пасиште од 4-та класа со повр-
шина од 968 м2, ПЛ бр. 496, КО Маврово сопственост 
на Дамјановски Чедомир Божин од село Маврово-Гос-
тивар, за цена од 300.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.           (15157) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: на К.П. бр. 
701, во м.в. �Гара Сливник�, лозје 4 класа, со вкупна 
површина од 439 м2, К.П. бр. 716 во м.в. �Гара Слив-
ник�, лозје 4 класа, со вкупна површина од 1 398 м2, 
К.П. бр. 717 во м.в. �Гара Сливник�, нива класа 4, со 
вкупна површина од 6 143 м2 и К.П. бр. 717, во м.в. 
�Гара Сливник�, нива 6 класа, со вкупна површина од  
4 000 м2, сите заведени во Поседовен лист бр. 44 за КО 
Бањица, сопственост на Тодорче Богдановски од Ве-
лес, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на 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 Ма-
рија Хаџи Петрушева, ул. �Солунска� бр. 3, Велес. 
                                                      (15158) 

__________ 
 

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од нед-
вижен имот, овошна градина, класа 4, со површина од 
550 м2 на К.П. бр. 76/8 и нива класа 3, со површина од 
550 м2 во Скопје на К.П. 76/8, КО Катланово, во м.в. 
�Брест�, сопственост на Козаровски Александар со жи-
веалиште на бул. �Партизански Одреди� бр. 78/6-3, 
Скопје, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот, да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство 
на купување на земјиштето. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петар Митков, ул. �Јане Сандански� бр. 7, 
л. 19-Скопје.           (15087)  

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, 
построено на КО Ќојлија, на К.П. 969, на м.в. �Село�, ни-
ва 4 класа, со површина од 2 320 м2, за цена од 210,00 за 
метар квадратен, на која е сопственик Стојна Божиновска. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава , во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б, Скопје.          (15094) 

__________ 
 

Се продава нива на К.П. бр. 6409, дел 2, план 020, 
скица 020, во м.в. �Самарот�, катастарска класа 6, со 
површина од 1 400м2 и шума на К.П. бр. 6410, дел 2, 
план 020, скица 020, во м.в. �Самарот�, катастарска 
класа 4, со површина од 818 м2 или вкупна површина 
од 2 218 м2, заведени во Имотен лист бр. 3241 за КО 
Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР-одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, сопственост на Димов Ристо 
Ване, од Кавадарци, ул. �Ќиро Спанџов� бр. 26-а и ни-
ва на К.П. бр. 6409, дел 1, план 020, скица 020, во м.в. 
�Самарот� катастарска класа 6, со површина од 1 660 
м2 и шума на К.П. бр. 6 410, дел 1, план 020, скица 020, 
во м.в. �Самарот�, катастарска класа 4, со површина 
475 м2 или вкупна површина од 2 135 м2, заведен во 
имотен лист бр. 3725 за КО Кавадарци 1 вон, издаден 
од ДЗГР-одделение за премер и катастар Кавадарци, 
ул. �Ќиро Спанџов� бр. 26, за вкупна купопродажна це-
на од 20.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                       (15176) 
__________ 

 
Се продава дел од недвижен имот- нива и тоа: 930 

м2 (делот кој го сече пругата), идеален дел од својот 
идеален дел од 28/73, на која продавачот е сосопстве-
ник класа 3, во м.в. �Чукур�, К.П. бр 324, бр. 1, план 4, 
скица 12, КО Трубарево, а вкупната површина изнесу-
ва од 14 614 м2, запишано во ПЛ бр. 440, по цена од 
60.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-

јиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтере-
сирани наведениот износ да го депонираат кај Трипун 
Илиевски со живеалиште во с. Трубарево, Скопје. 
                   (15193) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И    О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1275610/99 издаден од СВР-Велес на име 
Ахмедов Ведат, с. Г. Јаболчиште, Велес.             (15259) 
Пасош бр. 1550157 издаден од УВР-Скопје на име 
Тоновска Ирина, ул. "Народен Фронт" бр. 11-1/4, Ско-
пје.                                                                    (15260) 
Пасош бр. 334098 издаден од СВР-Гостивар на име 
Џемаили Абедин, с. Д. Бањица,Гостивар.            (15265) 
Пасош бр. 1396701/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Јонузи  Фљорим, с. Глумово, Скопје.       (15266) 
Пасош бр. 983910/97 издаден од СВР-Куманово на 
име Тошиќ Далибор, с. Д. Коњаре,Куманово.     (15305) 

Пасош бр. 1456456/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Илиески Влатко, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/16, Скопје.
                                                                    (15337) 
Пасош бр. 1216269 на име Петрески Александар, ул. 

"Д. Бањарот" бр. 13, Прилеп.                       (15367) 
Пасош бр. 1306626 на име Стојанов Тошо, с. Радање, 
Штип.                                                                    (15368) 
Пасош бр. 790159/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Жегарац Снежана, ул. "Пера Јовановиќ" бр. 3, нас. 11 
Октомври, Скопје.                                       (15377) 
Пасош бр. 1075523 издаден од УВР-Куманово на име 
Шаља Решат, с. Липково, Куманово.                    (15378) 
Пасош бр. 670251 на име Мерсели Месут, с. Добри 
Дол, Гостивар.                                                         (14037) 
Пасош бр. 1228377/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Нухи Ислами, с. Лисец, Тетово.                       (15388) 
Пасош бр. 1170548/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Бесим Реџепи, ул. "393" бр. 8-а, Скопје.               (15392) 
Пасош бр. 1454851/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Џеладинова Џељане, ул. "П. Тољати" бр. 8, Скопје.                                

       (15393) 
Пасош бр. 1454515/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Џеладинов Тефик, ул. "П. Тољати" бр. 8, Скопје.(15394) 
Пасош бр. 1168730 издаден од СВР-Куманово на име 
Бафќари Скендер, ул. "М. Стојановиќ" бр.59-а, Ку-
маново.                                                             (15397) 
Пасош бр. 1040631/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Рамадан Браимовиќ, с. Ќојлија, Скопје.               (15404) 
Пасош бр. 975656 издаден од УВР-Скопје на име 
Асани Назим, ул. "Г. Стојчески" бр. 5/3-11, Скопје.                                

       (15408) 
Пасош бр. 402752 издаден од СВР-Гостивар на име 
Амети Муталип, с. Врапчиште, Гостивар.         (15421) 
Пасош бр. 1284384/99 издаден од УВР-Тетово на име 
Сејдии Фљуријем, ул. "И. Л. Рибар" бр. 329, Тетово.                                

       (15422) 
Пасош бр.738901 на име Галеска Стојна, с. Кошино, 
Прилеп.                                                                    (15448) 
Пасош бр. 1009236 на име Ахмеди Шемшедие, Киче-
во.                                                                    (15449) 
Пасош бр. 1009239 на име Ахмеди Арбен, Кичево. 
                                                                    (15450) 
Пасош бр. 1009238 на име Ахмеди Илир, Кичево. 
                                                                    (15451) 
Пасош бр. 0488858 на име Трајанов Добрин, Радо-
виш.                                                                    (15452) 
Пасош бр. 098582/94 на име Алиоски Сеналија, с. 
Саждево, Крушево.                                     (15456) 
Пасош бр. 1351370/00 на име Илјаз Амети, с. М. Ре-
чица, Тетово.                                                     (15457) 
Пасош бр. 1019001 издаден од УВР-Струмица на име 
Стојанова Фроска, ул."Браќа Миладинови" бр. 39, 
Струмица.                                                     (15463) 
Пасош бр. 1019003 издаден од УВР-Струмица на име 
Стојанова Зорица, ул. "Браќа Миладинови" бр. 39, 
Струмица.                                                     (15464) 
Пасош бр. 1073359/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Зијах  Дервиши, с. Радуша, Скопје.               (15612) 
Пасош бр. 1371663/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Кенан Камиши, ул."Н. Милошевски" бр.41/4-1, Скопје.
                                                                    (15626) 
Пасош бр. 1170249/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Лимани Лиман, ул. "К. Асанов" бр.18/2-16, Скопје.                                

       (15628) 
Пасош бр. 1439872/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Исени Миљаим, с. Гошинце,Куманово.        (15647) 
Пасош бр. 1127645/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Милан Пауновски, с. Дељадровци, Скопје.         (15671) 
Пасош бр. 1247533 на име Беќироски Џевит, с. Ср-
бица, Кичево.                                            (15743) 
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Пасош бр. 0101427 на име Иван Стојчев, Виница. 
                                                                    (15745) 
Пасош бр. 809305 на име Велков Мите, с. Лакавица, 
Штип.                                                            (15746) 
Пасош бр. 1151436 на име Јованова Павлинка, Гев-
гелија.                                                            (15750) 
Пасош бр. 1347926 на име Сафет Алиу, с. Неготино, 
Гостивар.                                                     (15752) 
Пасош бр. 1049289 издаден од УВР-Скопје на име 
Абибе Даутовска, с. Батинци, Скопје.                  (15755) 
Пасош бр. 749143 издаден од УВР-Скопје на име Ев-
га Станојкова, ул. "Цветан Димов" бр. 29/1-4, Скопје.
                                                                    (15756) 
Пасош бр. 1350877 издаден од УВР-Тетово на име 
Сејфуљи Руфат, с. Ларце, Тетово.                       (15757) 
Пасош бр. 1257868 издаден од УВР-Скопје на име 
Асани Дритан, ул. "Сарај" бр. 8-бр. 2, Скопје.    (15758) 
Пасош бр. 1101501/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Елена Еминовска, ул. "Гаврил Костадинтиновиќ" бр. 6, 
Скопје.                                                        (15759) 
Пасош бр. 1620197 издаден од УВР-Велес на име 
Нацев Сашко, ул. "Димчо Димовски-Кокошарчето"бр. 
2, Велес.                                                             (15761) 
Пасош бр. 006893 издаден од УВР-Скопје на име 
Гаврилоски Димко, ул. "Даме Груев" бр. 5/3-8, Скопје.                                                                             

Чекови од тековна сметка бр. 06995765 од бр. 0005-
006053994 до бр. 0005006053997 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Јовановиќ Миодраг, 
Скопје.                                                            (15382) 

       (15792) 
Пасош бр. 0713548 издаден од УВР-Гевгелија на име 
Ала Бакија, ул. "11-ти Октомври" бр. 6/18, Гевгелија.                                                                       Чековна картичка бр. 16311/98 на име Волчева Сне-

жана, ул. "Сремски Фронт" бр. 9/19,Штип.        (15297)        (14469) 
Пасош бр. 1382631 на име Селманов Рамадан, с. 
Дорлобос бр. 17, Струмица.                                   (15749) 
Пасош бр.976151/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Кадри Рамадани, с. Визбегово ул. "3" бр. 67, Скопје.                                                                     

Чековна картичка бр. 10432/60 на име Јорданова Би-
љана, Штип.                                                     (15363) 

       (15779) 
Пасош бр. 1154190/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Џељаљ Јусуф, ул. "Г. Лисиче" бр. 104, Скопје.   (15785) 
Пасош бр. 1459643 издаден од СВР-Виница на име 
Салиов Јусеин, ул. "И. Р. Лола" бб, Виница.        (15790) 
Пасош бр. 1466378 на име Реџепов Горхан, ул. "Бе-
товенова" бр. 117, Струмица.                       (15849) 
Пасош бр.1586663/01 издаден од УВР-Куманово на 
име Етемова Џелиле, ул. "Б. Кидриќ" бр. 41, Куманово.
                                                                    (15854) 
Пасош бр. 752388/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Јакимовска Душанка, ул. "Доне Божинов" бр. 78, 
Куманово.                                                     (15861) 
Пасош бр. 1255030 на име Бајрами Јетмир, ул. "Мо-
мир Марковски" бр. 16, Гостивар.                        (15885) 
Пасош бр. 0369895 на име Горенца Арбен, ул. "А. 
Обочки" бр. 16. Дебар.                                           (15851) 
Пасош бр. 0919836 на име Гулева Велика, ул,. "Ни-
кола Карев" бб, Гевгелија.                                     (15004) 
Пасош бр. 1273797 издаден од УВР-Скопје на име 
Џељадин Зекири, с. Грчец, Скопје.               (15873) 
Пасош бр. 1515754/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Мемети Сејди, с. Никиштане, Скопје.             (15894) 
Пасош бр.1141134/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Ракип Шаип, ул. "Виетнамска" бр. 83, Скопје.    (15896) 
Пасош бр. 1661272 издаден од УВР-Скопје на име 
Георгиевски Милан, ул. "Ц. Поповиќ" бр. 4/3, Скопје.
                                                                    (15897) 
Пасош бр. 157946 издаден од УВР-Скопје на име 
Ибраим  Амети, с. Глумово, Скопје.       (15901) 
Пасош бр. 1032427/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Тодоровска Кристина, ул. "Кадињача" бр. 3-б, Скопје.
                                                                    (15902) 
Пасош бр. 1531889/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Сали Ќани, ул. "Радианска" бр. 64,Скопје.        (15905) 
Пасош бр. 0180986 на име Ајнур Унал, Битола. 

                                                                    (15906) 

Пасош бр. 1553159 на име Костадинов Александар, 
Радовиш.                                                     (15907) 
Пасош бр. 1695264 на име Најденов Самсон, с. Мур-
тино бр. 246, Струмица.                             (15908) 
Пасош бр. 0306852 на име Мусли Кенан, Гостивар. 
Пасош бр. 0557566 издаден од УВР-Скопје на име 
Мемеди Абдулкадри, ул. "157" бр. 38, Скопје.    (15939) 
Чекови од тековна сметка од бр. 8001546118 до бр. 

8001546122 и чековна картичка на име Милева Невена, 
ул. "Х. Карпош" бр. 7, Штип.               (15278) 
Чекови од тековна сметка (5) чека на име Куртиш 
Куртиши, с. Врбен, Гостивар.               (15285) 
Чекови од тековна сметка бр. 13957081 од бр. 751-0-

15 до бр. 751018 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Блажевска Сузана, Скопје.         (15303) 
Чек од тековна сметка бр. 145897/72 на име Карагу-
нов Димитар, ул. "Борис Кидрич", Штип.          (15356) 
Чекови од тековна сметка бр. 4523290 со бр. 1718569, 

1718570, 1729036, 1732055, 8684, 40687, 40688, 8683 и  
бр. 6973 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Дамјановска Мирјана, Скопје.        (15374) 

Чековна картичка бр. 4033/96 на име Мехмед Мус-
тафа, ул. "Борко Талев" бр. 9, Штип.              (15296) 

Чековна картичка бр. 5277/53 на име Трајчо Илиев, 
ул. "Борис Данев" бр. 11, Штип.              (15299) 

Чекови од тековна сметка бр. 3862820 со бр. 6031777 
и бр. 6031778 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Љатифи Миљаим, Скопје.        (15415) 
Чековна картичка бр. 4942/15 на име Велков Љубен, 
ул. "Х. Карпош" бр. 97, Штип.               (15665) 
Чековна картичка бр. 147-321-11 и чековите со бр. 

0001005711240, 0001005711241од бр. 0001005711243 
до бр. 0001005711249 и од бр. 0004004884939 до бр. 
0004004884943 и бр. 0004004884945 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Ангелова Билјана, 
Скопје.                                              (15766) 
Чек од тековна сметка бр. 15093/73 со бр. 481167 
издаден од Македонска банка АД Скопје на име Ма-
рија Нацевска, Скопје.                              (15784) 
Чек од тековна сметка бр. 00805134 со бр. 00010057-

15859 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Идризи Бујадин, Скопје.                       (15944) 
Чековна картичка бр. 11120-66 и чековите од бр. 62-

0302 до бр. 6202309 и бр. 620300 издадени од Маке-
донска банка АД Скопје на име Митровски Моме, 
Скопје.                                                             (15895) 
Работна книшка на име Ана Угриновска, Скопје. 
                                                                    (15387) 
Работна книшка на име Даниела Младеноска, Скопје.

                                                                    (15262) 
Работна книшка на име Нехат Мурсели, с. Љуботен, 
Скопје.                                                             (15264) 
Работна книшка на име Измит Мамути, с. Арачиново, 
Скопје.                                                             (15294) 
Работна книшка на име Шпенди Шабани, Скопје. 
                                                                    (15300) 
Работна книшка на име Екрем Усеини, Струга. 
                                                                    (15306) 
Работна книшка на име Мицев Златко, с. Негорци, 
Гевгелија.                                                     (15324) 
Работна книшка на име Николовски Сашко, ул. "Ле-
нинова" бр. 1/14, Велес.                              (15327) 
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Работна книшка на име Димитриевски Владо, Кума-
ново.                                                                    (15342) 
Работна книшка на име Малиновски Христо, Скопје.

                                                                    (15355) 
Работна книшка на име Јакимовски Виктор, Скопје.

                                                                    (15379) 
Работна книшка на име Амед Бектеши, Скопје. 
                                                                    (15380) 
Работна книшка на име Павлевска Ленче, Скопје. 
                                                                    (15395) 
Работна книшка на име Адамчески Киро, Скопје. 
                                                                    (15400) 
Работна книшка на име Борчо Стаменков, с. Оризари, 
Кочани.                                                            (15401) 
Работна книшка на име Македонка Митанова, При-
леп.                                                            (15402) 
Работна книшка на име Денковски Часлав, с. Коњаре, 
Куманово.                                            (15416) 
Работна книшка на име Паунков Димитар, Гевгелија.

                                                                    (15435) 
Работна книшка на име Петанчески Коле, Гевгелија.

                                                                    (15436) 
Работна книшка на име Снежанка Петрушевска, Ско-
пје.                                                                    (15501) 
Работна книшка на име Џемиле Гаши, Скопје. 
                                                                    (15603) 
Работна книшка на име Елифе Гаши,Скопје.   (15604) 
Работна книшка на име Симеон Георгиев, Скопје. 
                                                                    (15621) 
Работна книшка на име Рудеска Ристана, ул. "М. Јор-
дански" бр. 293, Охрид.                              (15662) 
Работна книшка на име Ивановски Борко, Куманово.

                                                                    (15703) 
Работна книшка на име Селимоски Ќемаил, с. Плас-
ница, Мак. Брод.                                             (15736) 
Работна книшка на име Исејноски Сеад, Кичево. 
                                                                    (15737) 
Работна книшка на име Пецаноски Филип, ул. "104" 
бр. 5, Гостивар.                                             (15740) 
Работна книшка на име Груеска Виолета, ул. "Вој-
водинска" бр. 24, Прилеп.                              (15751) 
Работна книшка на име Ќаил Сали,Скопје.      (15765) 
Работна книшка на име Поповчевски Драги, Скопје.

                                                                    (15767) 
Работна книшка на име Сабовљевиќ Соња, Скопје.              

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 
"Никола Вапцаров " Скопје на име Насер Брахими, 
Скопје.                                                                    (15311)                                                        Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "К. 
Канински" на име Ристевски Душко, Битола.        (15774) 

Работна книшка на име Невзат Ејуп,Скопје.    (15776) 
Работна книшка на име Лембанов Граде, Скопје. 
                                                                    (15786) 
Работна книшка на име Дојчиновски Мишко, ул. 

"Брегалница" бр. 103, Битола.                      (15788) 
Работна книшка на име Јорданоски Злате, Охрид. 
                                                                    (15789) 
Работна книшка на име Котевски Горан, Битола. 
                                                                    (15793) 
Работна книшка на име Силва Анастасовска, Кума-
ново.                                                                    (15799) 
Работна книшка на име Петровиќ Габриела, Кума-
ново.                                                                    (15801) 
Работна книшка на име Гоше Богданов, ул. "1-ви 
Мај" бр. 36, Кочани.                                      (15802) 
Работна книшка на име Урумов Ѓорѓе, Гевгелија. 
                                                                    (15811) 
Работна книшка на име Павлеска Татјана, ул. "При-
лепска" бр. 28, Прилеп.                             (15823) 
Работна книшка на име Нухи Сејфули, Скопје. 
                                                                    (15883) 
Работна книшка на име Александар Благоевски, Ско-
пје.                                                                    (15884) 
Работна книшка на име Амит Љоки, Скопје.    (15891) 

Работна книшка на име Јанкуловска Тања, Скопје.                                
       (15898) 

Работна книшка на име Петковски Ивица, Скопје.                                
       (15899) 

Работна книшка на име Крсте Здравевски, Битола.                                
          (15910) 

Работна книшка на име Радеска Василка, ул. "М. 
Ацев" бр. 33/20, Охрид.                                      (15911) 
Работна книшка на име Шенгул Мустафа, Охрид. 
                                                                    (15912) 
Работна книшка на име Рашид Џенгис, Охрид. 
                                                                    (15913) 
Работна книшка на име Сузана Шаиновска, ул. 

"Ужичка" бр. 33, Куманово.                      (15916) 
Работна книшка на име Адеми Реџеп, с. Никуштак, 
Куманово.                                                     (15918) 
Работна книшка на име Салтирова Верица, Коча-ни.

                                                                    (15927) 
Работна книшка на име Милевка Станкова, ул. "Сут-
јеска" бр. 48-6/10, Штип.                              (15929) 
Работна книшка на име Азири Енвер, с. Студеничани, 
Скопје.                                                             (15941) 
Воена книшка на име Петрушевски Горан, ул. "2" бр. 

1, нас. Јане Сандански, Куманово.               (15705) 
Воена книшка на име Зоран Стојкоски, ул. "Гости-
варска" бр. 7, Тетово.                                      (15742) 
Воена книшка на име Лостов Ѓ. Ристо, Кавадарци.                                

       (15812) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Бо-
рис Кидрич"-с. Глумово-Скопје на име Абази Назиф, с. 
Глумово, Скопје.                               (15261) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од ДУСО "Орце Николов" Скопје на име Ивановски 
Сашо, Скопје.                               (15287) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од 
ОУ"Јан Амос Коменски"-Скопје на име Томовски 
Игор, Скопје.                                                     (15290) 
Свидетелство на име Зфиров Ацо, ул. "7 Конгрес" бр. 

10, Штип.                                             (15307) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 
Зеф Љуш Марку-Скопје на име Танаскова Мартина, 
Скопје.                                                             (15309) 

                                                                    (15313) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мавмудоска 
Асимка, с. Боровец, Струга.                       (15315) 
Свидетелство за 1-ва година на име Стефанова Ан-
гелка, Штип.                                                     (15316) 
Свидетелство за 1-ва година на име Јанкулова Ана, 
Штип.                                                             (15318) 
Свидетелство на име Јанушева Александра,Штип. 
                                                                    (15319) 
Свидетелство за 1 година на име Атанасова Диана, 
Штип.                                                             (15320) 
Свидетелство за 1 година на име Стрмбова Радмила, 
Штип.                                                                   (15321) 
Свидетелство на име Чивиева Лилјана, Радовиш.                                

       (15323) 
Свидетелства за 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Трајко Андреев" на име Тороманова Филе, Велес. 
                                                                    (15329) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Алилоска Ме-
лија, Прилеп.                                             (15330) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Бончаноски 
Илија, Прилеп.                                             (15331) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Мојаноска 
Билјана, Прилеп.                                             (15333) 
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Свидетелство за 8-мо одделение на име Стамена 
Стојковска, Крива Паланка.                       (15334) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мевљан Ас-
лани, Куманово.                                              (15335) 
Свидетелство на име Аризанова Тодорка, Куманово.

                                                                    (15339) 
Свидетелства за 7 и 8-мо одделение на име Исмаили 
Неби, с. Черкезе, Куманово.               (15345) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Мирческа 
Викторија, Прилеп.                                      (15347) 
Свидетелство на име Гордана Милоица, Скопје. 
                                                                    (15348) 
Свидетелства за 6 и 7-мо одделение на име Селимо-
ски Семир, с. Десово, Прилеп.                       (15349) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Емин Осма-
нов, Штип.                                                     (15351) 
Свидетелство за 3-та година на име Есати Беќир, с. 
Доброште, Тетово.                                      (15357) 
Свидетелство на име Фејзула Муртезани, Тетово. 
                                                                    (15358) 
Свидетелство за 2-ра година на име Весели Башким, 
Тетово.                                                            (15359) 
Свидетелство на име Игор Савески,Тетово.     (15360) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Никола Вапцаров " Скопје на име Фуад Нуредини, 
Скопје.                                                                    (15364) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ 

"Братство" на име Арсовска Емилија,Скопје.      (15381) 
Свидетелство за 5 одделение  издадено од ОУ "26 Ју-
ли " Скопје на име Рамадани Мухамед, Скопје. 

                                                                    (15389) 
Свидетелство на име Цветанка Галевска, Куманово.

                                                                    (15403) 
Свидетелства за 1, 2 и 3-та година на име Селмани 
Фитим, с. Ваксинце, Куманово.                       (15414) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Селимовски 
Сефадин, Берово.                                             (15417) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Биљарска 
Александра, Берово.                                      (15418) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Митевски Да-
ниел, с. Турија, Делчево.                              (15419) 
Свидетелство на име Спасевски Ивица, Делчево. 
                                                                    (15420) 
Свидетелство на име Трајановски Митко, Делчево.                                                                                                                                         (15709) 

       (15423) 
Свидетелство на име Станковска Царка, Делчево. 
                                                                    (15424) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Стојковски 
Дејан, Мак. Каменица.                             (15425) 
Свидетелство на име Стоилковска Вера, Св. Николе.

                                                                    (15426) 
Свидетелство на име Трајковска Соња, Св. Николе.

                                                                    (15427) 
Свидетелство на име Златевски Горан, ул. "Е. Кар-
дељ" бр. 7, Св. Николе.                             (15429) 
Свидетелство на име Стевче Митев, Штип.     (15430) 
Свидетелство на име Ѓоргиева Марија, с. Карабинци, 
Штип.                                                           (15431) 
Свидетелство за 1 година на име Нашкова Лилјана, 
ул. "Лески" бр. 90/2, Штип.                       (15432) 
Свидетелство на име Стојкова Зорка, Радовиш. 
                                                                    (15433) 
Свидетелство за 1-ва година на име Божинов Зоки, 
Радовиш.                                                     (15434) 
Свидетелство од 2-ра година на име Камчев Сашко, 
с. Росоман, Кавадарци.                              (15437) 
Свидетелство на име Селам Арифовски, Велес. 
                                                                    (15438) 
Свидетелство на име Валентина Анѓеловска, Велес.

                                                                    (15440) 

Свидетелство за 6-то одделение на име Јакимоски Го-
ран, Мак. Брод.                                             (15443) 
Свидетелство на име Аднан Велиу, Тетово.     (15445) 
Свидетелство на име Беким Хисени, с. Гајре, Тетово.

                                                                    (15446) 
Свидетелство на име Селам Селами,Тетово.    (15447) 
Свидетелство за 1-ва година на име Дановска Ивана, 
Штип.                                                            (15455) 
Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Башким Јакупи, Ско-
пје.                                                                    (15458) 
Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Нурхан Емини, Ско-
пје.                                                                    (15461) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Бурим Мифтари, 
Скопје.                                                                    (15462) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Марина Ѓор-
ѓиевска, Ресен.                                             (15465) 
Свидетелство за 3-та година издадено од "Кочо Ра-
цин" на име Весна Стојчевска, Куманово.        (15622) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "К. 
Рацин" на име Михајловиќ Јована, Куманово.    (15675) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Марко 
Цепенков" с. Зелениково - Скопје на име Идризовски 
Беџет, Скопје.                               (15687) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ 

"Магдалена Антова" на име Златановски Горан, Ку-
маново.                                                             (15688) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година и диплома изда-
дени од ОУ "Гоце Делчев" на име Стојановски Бобан, 
ул. "3 МУБ" бр. 134, Куманово.               (15701) 
Свидетелство на име Ахмети Хенан, Куманово. 
                                                                    (15702) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Рашит Јахији, 
Куманово.                                                     (15704) 
Свидетелство од основно образование на име Арифе 
Ќерими, с. Черкезе, Куманово.              (15706) 
Свидетелство за 3-та година издадено од гимназијата 

"Гоце Делчев" на име Лидија Станишевска, Куманово.
                                                            (15707) 
Свидетелство на име Јованка Серафимова, Мак. Ка-
меница.                                                             (15708) 
Свидетелство на име Панде Пандев, Струмица. 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Митевски Са-
шо, Штип.                                                     (15711) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Танески Драган, 
Штип.                                                             (15712) 
Свидетелства за 1 и 2- ра година на име Тасевски Ро-
берт, Штип.                                                     (15713) 
Свидетелство за 2-ра година на име Јанев Алексан-
дар, Штип.                                                     (15714) 
Свидетелство за 1-ва година на име Јорданов Тодор, 
Штип.                                                             (15715) 
Свидетелство за 3-та година на име Атанасов Славе 
Љупчо, с. Габрово, Делчево.               (15716) 
Свидетелство за 3-та година на име Миткова Тана, 
Штип.                                                            (15717) 
Свидетелство за 1-ва година на име Василева Дание-
ла, с. Габревци, Радовиш.                              (15718) 
Свидетелство за 1-ва година на име Димов Сашо, 
Штип.                                                                    (15719) 
Свидетелство за 1-ва година на име Шишкова Рената, 
Штип.                                                            (15720) 
Свидетелство за 1-ва година на име Демирова Сел-
мие, Штип.                                                     (15721) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Петрушев 
Љупчо, Штип.                                                     (15723) 
Свидетелство на име Селиме Зејнелова, Велес. 
                                                                    (15724) 
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Свидетелство на име Даути Изет Ќамил, Велес. 
                                                                    (15725) 
Свидетелство на име Авние Ќазим, Велес.       (15726) 
Свидетелство за 1-ва година на име Андоноски Сашо, 
Прилеп.                                                             (15730) 
Свидетелство на име Андреески Бојан, Прилеп. 
                                                                    (15731) 
Свидетелство за 2 година на име Стојаноски Илија, 
Прилеп.                                                             (15732) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Башким Јакупи, Ско-
пје.                                                                    (15734) 
Свидетелство на име Јусуфи Јусуф, с. Дебреше, Гос-
тивар.                                                             (15738) 
Свидетелства за 1, 2 , 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Зеф Љуш Марку"- Скопје на име 
Садуш Арифи, Скопје.                              (15739) 
Свидетелство на име Скендер Демири, Тетово. 
                                                                    (15741) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Стојанов 
Александар, ул. "Руен" бр. 10, Штип.               (15744) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фидан Селмани, 
Скопје.                                                             (15753) 
Свидетелствоа за 5 и 6-то одделение издадени од ОУ 

"26 Јули"-Шуто Оризари-Скопје на име Емран  Мемед, 
Скопје.                                                             (15768) 
Свидетелства за 1, 2 ,3 и 4 година и диплома издаде-
ни од УСО "Р. Ј. Корчагин" Скопје на име Михај-лов-
ски Благоја, Скопје.                                      (15777) 
Свидетелство на име Усмије Алити, Гостивар. 
                                                                    (15781) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Кочо Ра-
цин" Скопје на име Димитров Владимир, Скопје. 

                                                                    (15791) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стоилко Та-
шев, Кратово.                                             (15794) 
Свидетелство на име Фуат Јашари, с. Ропаљце, Ку-
маново.                                                             (15796) 
Свидетелство на име Ментор Селији, Куманово. 
                                                                    (15797) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Вели Асани, 
Куманово.                                                     (15798) 
Свидетелство на име Стојановски Дејанчо, Кочани.

                                                                    (15803) 
Свидетелство на име Гичева Милена,Кочани. (15804) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Љатифи 
Фуат, Скопје.                                             (15805) 
Свидетелство на име Цветков Горан, с. Долни Дисан, 
Неготино.                                                     (15806) 
Свидетелство на име Димитриевски Дарко, ул. "Д. 
Божинов" бр. 11, Куманово.                      (15807) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ристев Тони, 
Штип.                                                             (15809) 
Свидетелство за 3-та година на име Шерифова Сев-
гулан, Штип.                                            (15810) 
Свидетелство за завршено средно економско учили-
ште на име Ненад Трајковски, Куманово.        (15813) 
Свидетелство на име Фериде Зејнелова, Гевгелија.                                                                     Свидетелство на име Атанасовски Златко, Коча-ни.

                                                                    (15925)       (15814) 
Свидетелство за 1-ва година на име Ризова Зорица, с. 
Фурка, Велес.                                            (15815) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Блажеска 
Ирена, Крушево.                                                     (15818) 
Свидетелство на име Наумоски Оливер, Крушево.                                                                     Свидетелство за 1-ва година на име Михајловска 

Александра, ул. "Солунска" бр. 2, Штип.       (15930)       (15819) 
Свидетелство на име Пејоски Златко, с. Подвис, Кру-
шево.                                                            (15820) 

Свидетелства за 5, 6 и 7-мо одделение на име Џелио-
ски Орхан, с. Белушино, Прилеп.               (15821) 
Свидетелства за 2 и 4-то одделение на име Агим Бај-
рамоски, с. Норово, Прилеп.                       (15822) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Д. 
Јовановски" на име Талески Игорче, Прилеп.     (15824) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ- од 
с. Ропотово на име Злате Стојановиќ, с. Лажани, При-
леп.                                                             (15825) 
Свидетелство на име Дунимаглоска Весна, Прилеп.

                                                                    (15826) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Кулески Бо-
жидар, Прилеп.                                             (15827) 
Свидетелство за завршено средно економско учи-
лиште на име Кузманоска Кети, Прилеп.              (15828) 
Свидетелство на име Петровски Иван, ул. "Б. Ламе-
ски" бр. 37, Прилеп.                                      (15829) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Алаванти-
оски Сашо, Прилеп.                                      (15831) 
Свидетелство за 1-ва година на име Нешкоски Кире, 
с. Новоселани, Прилеп.                              (15833) 
Свидетелство за 4-та година на име Јованоска Свет-
лана, ул. "Београдска" бр. 82, Прилеп.          (15834) 
Свидетелство на име Дамческа Валентина, ул. "Грем-
ко Тасески" бр. 66, Кичево.               (15838) 
Свидетелство на име Ѓорѓиоска Јасмина, Прилеп. 
                                                                    (15839) 
Свидетелство на име Бујар Јонузи, ул."112" бр.10, 
Тетово.                                                                    (15842) 
Свидетелство на име Несрин Хоџа, Тетово.     (15843) 
Свидетелство на име Мејреме Салии,Тетово.  (15844) 
Свидетелство на име Исени Дехар, Тетово.      (15845) 
Свидетелство на име Лелја Љума, Тетово.       (15846) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Несрет Ла-
тифи, Скопје.                                                     (15847) 
Свидетелство за 6 и 7-мо одделение на име Мухамет 
Амети, Скопје.                                            (15848) 
Свидетелство на име Ѓошевиќ Радивој, Стар Дој-ран.

                                                                    (15853) 
Свидетелство за 6 одделение на име Ненад Тримков-
ски, Велес.                                                     (15890) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од гимнази-
јата "Ј. Б. Тито"-Скопје на име Нела Витошевиќ, Ско-
пје.                                                                    (15893) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ во с. 
Палиград-Скопје на име Муарем Исламов, Скопје. 

                                                                    (15900) 
Свидетелство за 2-ра година на име Александар Пет-
ковски, Крива Паланка.                             (15914) 
Свидетелство на име Филип Тодоровиќ, Куманово.                                

      (15915) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Бајрам Шабани" на име Лулзиме Амиди, Куманово.                                
      (15921) 

Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Ана Прцо-
ска, Делчево.                                            (15922) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Димитровски 
Даниел, Делчево.                                            (15923) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Горгиева Рат-
ка, Делчево.                                                     (15924) 

Свидетелство  на име Митров Далибор, Кочани. 
                                                                    (15926) 
Свидетелство за 2-ра година на име Ангелова Кате-
рина, Штип.                                                     (15928) 

Свидетелство за 6-то одеделение на име Димовски 
Влатко, ул." М. Ацев" бр. 39, Штип.       (15931) 
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Ученичка книшка  за 1, 2 и 3 година издадена од 

"Наце Буѓон" на име Стефановски Иван, Куманово.                                                                     
Книшка за повластено возење на воен инвалид бр. 

001165 издадена од Министерство за труд и социјална 
политика-Скопје на име Пановски Георги, Скопје.                                       (15343) 

Ученичка книшка на име Богданова Марија, Проби-
штип.                                                             (15454) 
Диплома на име Здравеска Мери, ул. "Д. Наредни-
кот" бр. 23, Прилеп.                                      (15312) 
Диплома на име Аризанова Тодорка, Куманово. 
                                                                    (15338) 
Диплома на име Иван Бановски, Виница.         (15346) 
Диплома на име Аризанкоски Митко, Прилеп. 
                                                                    (15350) 
Диплома на име Лика Даут, ул. "113" бр. 22, Тетово.

                                                                    (15444) 
Диплома на име Борис Петрушевски, Пробиштип.                                                                     

Даночна картичка 4027999126200 издадена од Упра-
ва за приходи-Скопје на име ТП "КОМПАНИ" ДОО 
Терзиев Звонко, Скопје.                              (15780)          (15710) 

Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" на 
име Спасевски Горан, Велес.                                (15727) 
Диплома на име Љазиме Алији, с. Лојане, Куманово.

                                                                    (15800) 
Диплома на име Макаронова Васка, ул. "Ц. Димов" 
бр. 25, Штип.                                             (15808) 
Диплома издадена од економско училиште на име 
Ѓорчески Деан, Прилеп.                                      (15837) 
Диплома на име Тони Милоскоски,Куманово. 
                                                                    (15852) 
Диплома на име Видиќ Зоран, ул. "ЈНА" бр. 10, Ку-
маново.                                                            (15917) 
Здравствена книшка на име Мијалкова Трајка, Велес.

                                                                    (15326) 
Здравствена книшка на име Мединова Асија, Битола.

                                                                    (15352) 
Здравствена книшка на име Сулејман Хатиџе, Бито-
ла.                                                                    (15353) 
Здравствена книшка на име Ѓулсуме Умер, Битола.                                                                    ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 

       (15354) 
Здравствена книшка на име Петрова Даница, Скопје.

                                                                    (15412) 
Здравствена книшка на име Петровски Ристо, Скопје.

                                                                    (15413) 
Здравствена книшка на име Мемедов Ајнур, Велес.                                                                 

1. Набавувач во јавниот повик е Министерството за 
одбрана на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бб - Скопје.            (15439) 

Здравствена книшка на име Аџи-Арсовска Станис-
лава, Велес.                                                     (15441) 
Здравствена книшка на име Петровска Верка, ул. 

"Партизанска" бр. 81/3, Битола.                       (15466) 
Здравствена книшка на име Нацев Сашко, Велес. 
                                                                    (15728) 
Здравствена книшка на име Имероска Мемиса, с. 
Саждево, Кручево.                                      (15729) 
Здравствена книшка на име Петровски Ѓорги, Битола.

                                                                    (15733) 
Здравствена книшка на име Николовски Борислав, 
Битола.                                                            (15735) 
Здравствена книшка бр. 037591769 на име Атанасов-
ска Блаже Рената, ул. "Прилепска" бр. 7/14, Битола.                                                                     Рецептурата за состав на бараната храна може да се 

добие во МО-Сектор за логистика соба 708 или Сектор 
за услуги и производство соба бр. 1. 

       (15795) 
Здравствена книшка на име Николовски Сашко, ул. 

"100" бр. 40, Велес.                                      (15816) 
Здравствена книшка на име Ласовска Јулија, Битола.

                                                                    (15835) 
Здравствена книшка на име Сами Исовски, Битола.                                                                     

Можност за поделба на набавката, по видови на 
производ. 

       (15840) 
Здравствена книшка на име Расимовски Камбер, Би-
тола.                                                                    (15841) 
Лична карта на име Богданка Пановска, Велес. 
                                                                    (15817) 
Дозвола за ловечка пушка бр. 4201 издадена од ЦВР-
Скопје на име Азизи Азис, Скопје.               (15668) 
Тековна сметка бр. 8301/08 на име Данилов Душко, 
Штип.                                                            (15298) 

       (15375) 
Штедна книшка бр. 8271-1000943 издадена од Тутун-
ска банка АД Скопје на име Лулзим Хоџа, Скопје.                                

       (15304) 
Даночна картичка бр. 5027997106567 издадена од 
Управа за приходи на име Тони Димитар Ристов, с. 
Иловица бр. 74, Струмица.                       (15373) 
Даночна картичка бр. 5030990128990 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име адвокат Жарко Бош-
коски, Скопје.                                             (15763) 

Даночна картичка бр. 4030991204378 издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Котраде, Скопје.                                

       (15892) 
Решение од работа на име Столар "МАРТАНЕ-ШИ", 
Тетово.                                                            (15903) 
Престанува со вршење самостојна занаетчиска деј-
ност 25-2491/2 дуќанот "УКРАС" - Арсовски Трајче, 
Скопје.                                                              (15764) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/43 

ОТВОРАЊЕ 
 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
2.1. предстартер ------------------------------14.000 кгр. 
2.2. стартер ------------------------------------38.000 кгр. 
2.3. гровер -------------------------------------71.000 кгр. 
2.4. ст-1 ---------------------------------------170.000 кгр. 
2.5. ст-2 ---------------------------------------246.000 кгр. 
2.6. кд за мајки ------------------------------150.000 кгр. 
Бараните производи мора во целост да ги исполну-

ваат условите предвиден со Правилникот за квалитет 
на добиточна храна. Количините во повикот се ориен-
тациони годишни потреби за Секторот за услуги и про-
изводство и ќе се доставуваат седмично по диспозиција 
на купувачот. 

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

Постапката за отворениот повик се спроведува сог-
ласно Законот за јавни набавки. 

 
3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудениот производ и потекло, 
- рок на испорака. 
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4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

1. документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

2. потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

3. доказ за техничка способност (список на главни 
испораки на стоки во последните две години, опис на 
техничките постројки со кои се врши пакување, посо-
чување на технички лица задолжени за изработка и 
контрола), 

4. извод од регистрација на дејност, 
5. доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
6. доказ-извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 
Документите под бр. 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест ) месеци. 
 
5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена     -50%, 
- квалитет     -20%, 
- начин и услови на плаќање   -10%, 
- рок на испорака      -5%, 
- техничко-технолошки можности за  
производство и испорака   -15%. 
 
6. Доставување на понудата  
Понудите се доставуваат до Министерството за од-

брана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки - пречистен текст со предавање на понудите на 
Комисијата на лице место на денот на јавното отворање. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид за разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

25.06.02 во 11 часот во просториите на Министерство-
то за одбрана. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/282-289 и 282-167. 
СС/ОП - сточна храна 28.5.02. 
 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16,  

членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Министерство-
то за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-1/2002 - КН-74 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Ре-

публика Македонија ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е пренамена на магацин 

КН-74 во простор за становање на војници во Касарна 
�Страшо Пинџур� - Петровец. Видот на работата и еле-
ментите кои се набавуваат се дадени во тендерската 
документација - предмерот. 

1.3. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.  

1.4. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат 
во денари по единица мерка. 

1.5. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.6. Понудата не е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
�Климент Охридски� бр. 15, секој работен ден од 08,00 
до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јав-
ниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 
денари на благајна во ВП 1722 - Скопје. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки, сите останати ќе бидат отфрлени. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цена за секоја позиција од спецификацијата и 

вкупна цена на понудата  со засметан ДДВ во денари. 
3.3. Начин и услови на плаќање. 
3.4. Рок за целосно извршување на работите. 
3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведу-

вачи. 
3.6. Гаранција за квалитетот. 
3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација, 

согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста, и 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.2. Основен критериум за избор на најповолен по-
нудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набав-
ки е цената. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата е доставена согласно член 55, 56, и 57 

од Законот за јавни набавки во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворено плико се доставува преку 

архива, или преку пошта на адреса  Министерство за 
одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, со назнака во горниот лев агол понуда не 
отворај, јавна набавка бр. 07-1/2002-КН-74, соба бр. 
512. Пликото не смее да биде со ништо обележано со 
што ќе се констатира понудувачот. 
Во ова плико се ставаат други две плика и тоа:  пр-

вото со назнака �документација�, кое во себе ја содржи 
документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за 
јавни набавки и второто со назнака �понуда� кое во се-
бе ја содржи тендерската документација со други пра-
течки елементи. 



Стр. 26 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јуни 2002 
 

6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена  од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во �Службен 

весник на РМ� и дневните весници �Утрински весник�, 
�Македонија денес� и �Вест�. Рокот за прибирање на 
понуди тече од последната објава во средствата за јав-
но информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 
првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, со почеток 
во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. �Орце 
Николов�бб, во присуство на претставниците на пону-
дувачите. 

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана 
или по телефон 28 21 01 или 28 25 97. 

 
Комисија за јавни набавки  

__________ 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки-пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-68/318 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ВТОР ПАТ 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНАТА НАБАВКА 
Печатење на топографски карти со технички карак-

теристики дадено во Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се добие на ден 17, 

18.06.2002 во Министерството за одбрана соба 708 во 
12,00 часот. Бараниот производ мора во целост да ги 
исполнува условите кои ги бара Набавувачот. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Нема можност за поделба на набавката. 
Постапката за Отворениот повик се спроведува сог-

ласно Законот за јавни набавки. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- цена поединечна и вкупна со пресметан Данок на 

додадена вредност, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на изработка и испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

1. документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

2. потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

3. доказ за техничка способност (список на главни 
испораки на топографски карти во последните три го-
дини, опис на техничките постројки со кои ќе се врши 
печатење, посочување на технички лица задолжени за 
изработка и контрола), 

4. извод од регистрација на дејноста, 
5. доказ од не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
6. доказ извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 
Документите под бр. 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена              -30%, 
- квалитет на изработена топографска карта    -40%, 
- начин и услови на плаќање             - 5%, 
- рок на испорака             -10%, 
- техничко технолошки можности          -15%.

  
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудите се доставуваат до Министерството за од-

брана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки - пречистен текст најдоцна до 26.06.2002 година 
или со предавање на понудите на комисијата на лице 
место на денот на јавното отворање. 
Со понудата се доставува еден примерок од израбо-

тена карта. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид за разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

27.06.02 година, во 12,00 часот во просториите на Ми-
нистерството за одбрана. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 282-167. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/02), Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-68/327 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка на потрошен материјал за информатички 

средства наведени во Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се добие во Министерство-

то за одбрана, ул. �Орце Николов� бб. Скопје, соба 708 
секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Испораката на бараните ставки од Списокот е со ис-

порака во рок од 15 дена од склучување на договорот. 
Постапката за отворениот повик се спроведува сог-

ласно Законот за јавни набавки. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена поединечна во денари со пресметан Данок на 

додадена вредност, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител на понудените средства. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар, 
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- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- извод од регистрација на дејноста, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
- доказ извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или копија заверена од нотар, а докумен-
тите од став 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 
(шест) месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     45%, 
- квалитет     35%, 
- начин и рок на плаќање     5%, 
- рок на испорака    15%. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудите се доставуваат до Министерството за од-

брана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки - пречистен текст најдоцна до 26.06.2002 година 
или со предавање на понудите на Комисијата на лице 
место на денот на јавното отворање. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид за разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

28.06.2002 година, со почеток во 9,00 часот во просто-
риите на Министерството за одбрана. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/282-289 и 282-167. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Врз основа на член 16, 35 и 36 од Законот за јавните 

набавки - пречистен текст (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни на-
бавки на Министерството за култура, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/2002 

ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
 
1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за култура, со седиште на ул. �Илин-

денска� бб - Скопје. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА ПОВИКОТ 
Предмет на повикот е изработка на проектот за јав-

на кампања за значењето на културата. 
 
3. ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТРЕБА ДА 

СОДРЖИ: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- доказ за техничка способност согласно член 25 од 

Законот; 
- доказ за финансиска и економска способност сог-

ласно член 24 од Законот; 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- извод од судска евиденција дека понудувачот не е 
во стечај или во процес на ликвидација и 

- извод од судска евиденција дека спрема понудува-
чот не е изречена мерка на безбедност - забрана на вр-
шење дејност. 
Придружните документи не смеат да бидат постари 

од 6 месеци, да се во оригинал или копија заверена кај 
нотар. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Крајниот рок на доставување на понудите е 10 дена 

од денот на објавувањето на отворениот повик. Пови-
кот е јавен, отворен и анонимен. 
Документацијата за ограничениот повик се доставу-

ва во затворен коверт, со ознака во горниот лев агол 
�не отворај�, �број на повикот� и �за градежни рабо-
ти�, а не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 
Понудите се доставуваат по пошта или во архивата 

на Министерството за култура, на адреса: �Илинден-
ска� бб - Скопје. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите коишто не ги содржат бараните подато-

ци, односно документација согласно ограничениот по-
вик и кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот 
рок, нема да бидат разгледани. 
Претквалификација на понудувачите ќе се врши 

согласно член 38 став 2 од Законот. 
Дополнителни појаснувања за елементите на ограни-

чениот повик, можат да се добијат на телефон 118-022. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
труд и социјална политика, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 11-4-18/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
ЗА  ПОНУДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
А) ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

труд и социјална политика, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
блок 9, Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка: прибирање техничка 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите (претквалификација) како можни но-
сители на набавката на прехранбени производи за јав-
ните установи за деца - детски градинки и детско одр-
моралиште од Скопје. 
Условите за набавка на стоките можат да се добијат 

во спецификацијата Список број 1 кој може да се добие 
во просториите на Министерството за труд и социјална 
политика-Сектор за хумана популациона политика и 
заштита на децата, ул. �Кочо Рацин� бр. 14, блок бр. 9 
Скопје, секој рабоден ден од 13,00 до 15,00 часот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица кои вршат сто-
панска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 
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Б) СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Набавувачот има потреба од претходно утврдување 

на подобност на понудувачите преку документацијата, 
кои би биле повикани да достават понуди за набавка на 
прехранбените производи. 

 
В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Согласно член 38 од Законот за јавни набавки заин-

тересираните понудувачи се должни да ја достават 
следната техничка документација во оригинални при-
мероци или заверена кај нотар и тоа: 

I - техничко-технолошки бонитет; 
II - економско-финански бонитет од Централниот 

регистар; 
III - потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки; 
IV - расположива опрема и други физички капаци-

тети; 
V - менаџерска способност; 
VI - искуство и стручен кадар; 
VII - потврда од надлежен судски орган дека не е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
VIII - потврда дека нема правосилна пресуда со која 

е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
дејноста. 
Документите од ставките 2,3,7,8 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
Г) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Техничката документација за ограничениот по-

вик да се достави во затворен коверт на кој во горниот 
лев агол стои ознака �не отворај�  како и бројот на ог-
раничениот повик. Пликот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можело да се идентификува понуду-
вачот. 

2. Отворањето ќе се одржи без присуство на пону-
дувачите, во просториите на Министерството за труд и 
социјална политика - Сектор за хумана популациона 
политика и заштита на децата  - Скопје, ул. �Кочо Ра-
цин� бр. 14, блок бр. 9, Скопје. 
Понудувачите документацијата да ја достават преку 

пошта или во архивата на Министерството за труд и 
социјална политика, ул. �Кочо Рацин� бр. 14 Скопје, во 
рок од 10 дена од објавувањето во �Службен весник на 
РМ�. 

3. Документацијата што ќе биде доставена по утвр-
дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 
Понудувачот до квалификуваните понудувачи ќе 

достави писмено барање за поднесување на понуда. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

тел: 114-460 и 114-190. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16, 35 и 36 од Законот за јавни 

набавки - пречистен текст (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни на-
бавки на Министерството за култура, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/2002 

ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за култура, со седиште на ул. �Илин-

денска� бб, Скопје. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА ПОВИКОТ 
Предмет на повикот е прибирање на техничка доку-

ментација од понудувачи за извршување на санација и 
реконструкција на објект даден на користење на Ми-

нистерството за култура, за културни цели, заради вр-
шење на претквалификација на понудувачите, без при-
суство на нивни претставници. 

 
3. ТЕХНИЧКАТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ТРЕБА ДА 

СОДРЖИ 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- доказ за техничка способност согласно член 25 од 

Законот; 
- доказ за финансиска и економска способност сог-

ласно член 24 од Законот; 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- извод од судска евиденција дека понудувачот не е 

во стечај или во процес на ликвидација; и 
- извод од судска евиденција дека спрема понудува-

чот не е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејност. 
Придружните документи не смеат да бидат постари 

од 6 месеци, да се во оригинал или копија заверена кај 
нотар. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Крајниот рок на доставување на понудите е 10 дена 

од денот на објавувањето на отворениот повик. Пови-
кот е јавен, отворен и анонимен. 
Документацијата за ограничениот повик се доставу-

ва во затворен коверт, со ознака во горниот лев агол 
�не отворај�, �број на повикот� и �за градежни рабо-
ти�, а не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 
Понудите се доставуваат по пошта или во архивата 

на Министерството за култура, на адреса: ул. �Илин-
денска� бб, Скопје. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои што не ги содржат бараните подато-

ци, односно документација согласно ограничениот по-
вик и кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот 
рок, нема да бидат разгледани. 
Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши 

согласно член 38 став 2 од Законот. 
Дополнителни појаснувања за елементите на огра-

ничениот повик, можат да се добијат на телефон 118-
022. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за здравство, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик број 14/2002 е 

Министерството за здравство, со седиште на ул. �50 
Дивизија� бр. 6. 

`  
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Изградба на нова амбуланта во с. Лешница - Ме-

дицински центар - Кичево. 
- Изградба на нова амбуланта во с. Равен - Меди-

цински центар - Гостивар. 
- Изградба на нова амбуланта во с. Јегуновце - Ме-

дицински центар - Тетово. 
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- Изградба на нова амбуланта во с. Мустафино - 
Здравствен дом - Свети Николе. 

- Изградба на нова амбуланта во с. Косоврасти - 
Медицински центар - Дебар. 

2.1. Набавката е делива. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
4.СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
4.2. Цена на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерска документација како и вкупна цена 
со сите давачки; 

4.3. Рок на извршување на работите; 
4.4. Начин на плаќање; 
4.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот редос-
лед: 

5.1. Извод од судска регистрација на понудувачот 
согласно Законот за трговски друштва. 

5.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-
нансиска и економска способност согласно Законот за 
јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 2/2002). Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, 
како и потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. Стран-
ските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки 
и измените на Законот за јавни набавки треба да доста-
ват ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизи-
ја. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за 
економското работење во последните три години. 

5.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не 
треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

5.4. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. Документот да не 
биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

5.5. Список на главни испораки и изведување на 
градежни работи во областа на здравството. 

5.6. Доказ за техничка опременост за изведување  
на вакви работи. 

5.7. Доказ за кадровска опременост  за изведување 
на вакви работи. 

5.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција во висина од 30% од вред-
носта на понудата доколку понуди услов за авансно 
плаќање. 

5.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вредноста на понудата заради обезбедување на испол-
нување на договор. 

5.10. Сите документи да бидат доставени во ориги-
нал или во копија заверена од нотар. 

 
6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Тендерската документација може да се подигне  
 во Министерството за здравство секој работен ден, 

во време на траење на повикот. 
6.2. Пред подигање на тендерската документација 

понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповра-
тен надомест на: 

- Трезорска сметка - 100000000063095 
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119 
- Приходна шифра - 723819-12 
- ЕДБ - 4030990253804 
- Депонент на: Народна банка на РМ 
Покрај доказот за уплатените парични средства, по-

нудувачот за да ја подигне документацијата потребно е 
да достави и писмено барање составено на меморандум 
за подигање на истата. 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- гаранција, 
- начин на плаќање. 
 
8. НАЧИН И РОКОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
8.1. Целокупната документација се доставува на на-

чин согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 
8.2. Повикот трае заклучно до ден 27.06.2002 годи-

на, кога и понудите треба да бидат пристигнати/преда-
дени во архивата на Министерството за здравство, а от-
ворањето на понудите ќе се одржи на ден 28.06.2002 
година во 12,00 часот во просториите на Министерс-
твото за здравство во присуство на понудувачите. 

8.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за здравство, ул. 
50-та Дивизија� бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни на-
бавки - контакт телефон: ++389-02-227-194 и +389-02-
227-201. 

8.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

8.5. Понудите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени според 
барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98), Комисијата за набавка при Агенцијата за држав-
ни службеници, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на повикот е Агенцијата за државни 

службеници, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, 1000, Скопје. 
1.2. Предмет на јавниот повик е прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите, како можни носители на изработка и на-
бавка на интегрирано софтверско решение за менаџ-
мент информационен систем за потребите на Агенција-
та за државни службеници. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои се ре-
гистрирани за вршење на ваков вид на дејност во Ре-
публика Македонија. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки при Агенцијата за 

државни службеници, има потреба од претходно утвр-
дување на понудувачите (претквалификација) преку 
документацијата, врз основа на која ќе се оцени спо-
собноста на понудувачите за извршување на предметот 
на набавката и од кои ќе се побара понуда. 

2.2. За таа цел, заинтересираните понудувачи пот-
ребно е да достават документација во согласност со 
член 35 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет; 
- економско-финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- документ за непостоење на правосилна мерка заб-

рана на вршење на дејност; 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација; 
- документ за регистрација на дејност; 
- расположива опрема и други капацитети потребни 

за реализација на набавката; 
- менаџерски способности за изведување на набав-

ката, изјава од производителот на понудениот софтвер 
за постоење на договор за соработка на просторот на 
Република Македонија во која изјава се дефинирани 
групите продукти на кои се однесува договорот како и 
статусот на понудувачот; 

- искуство и стручен кадар-список на вклучени тех-
нички лица обучени за развој и одржување на понуде-
ното решение со доказ за обученоста (дипломи, серти-
фикати и сл.); 

- референтна листа на изведени проекти-список на 
главни испораки во последните 3 години во кои се на-
ведени корисниците, количините на испорачаниот соф-
твер и видот на извршената услуга. 

2.3. Бараните документи да се достават во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

2.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-
тоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат во 
предвид за разгледување. 

2.5. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој 
ќе оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификацијата се лажни и неточни или некомплетни. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
3.1. Доставувањето на документацијата за ограни-

чениот јавен повик се доставува во затворен коверт, на 
кој во горниот лев агол стои ознака �не отворај� и бро-
јот на ограничениот повик. 

3.2. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

3.3. Документацијата се доставува до архивата на 
Агенцијата за државни службеници или преку пошта 
на адреса ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, 1000 Скопје. 

3.4. Заради итност на набавката, краен рок за доста-
вување на документацијата е 10 дена од денот на обја-
вувањето во јавните гласила. 

3.5. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

телефон 02/394 208. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98 и измените на за-
конот во бр. 50/01 и 2/2002), Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3325/2 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 

2. Предмет на набавка се вештачки зглобови за пот-
ребите на јавните здравствени организации во Репуб-
лика Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ин-
платантите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. �50 Дивизија� бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 2.000,00 денари неповратни средства на жи-
ро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
докуметнација - депонент Македонска банка. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Сл. весник на РМ� бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  поднесувањето. 

8. Понудата не е делива. 
9. Испораката на инплантантите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот;  
- спецификација со количината и видот на инплан-

тантите  што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање 

да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 
 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет) издаден од Централен регистар, (член 24 од  За-
конот за јавни набавки). 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (член 24 од  
Законот за јавни набавки). 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
(член 24 од  Законот за јавни набавки) и тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки  
во претходниот период, 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за имплантантите што се нудат. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ дека не е во стечај или процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта, (член 26 од  Законот за јавни набавки). 

6. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на соодветната дејност. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
чии производи учествуваат. 

8. Понудувачите се должни за помагалата што ги 
нудат да обезбедат: 

- сертификат за квалитет на помагалата што се ну-
дат и 

- сертификат за продажба. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
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Квалитетот на имплатантите како битен предуслов 

за одлучување ќе ги цени комисија на купувачот 
именувана исклучиво за оваа намена. 

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� 
бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со пре-
давање на Комисијата на лице место најдоцна до 
24.06.2002 година до 11,00 часот. 

4 . Секој учесник може да достави само една понуда. 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Квалитетот и исправноста на материјалите како би-

тен предуслов за одлучување ќе ги цени комисија на 
купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 
Критериум за избор на најповолен понудувач е: 
-
 
 цена со сите давачки франко краен корисни. 
ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и  

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, со назнака 
�ЗА УЧЕСТВО НА ПОВИК БР. 02-3325/2�. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

 
РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

24.06.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 24.06.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Диви-
зија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот 
повик и тендер документацијата,  нема да бидат разгле-
дувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за инплатантите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во 
тендерската документација (преглед) што е подигнат 
од купувачот. 

      Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002, 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3328/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија - Скопје со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на канцелариски мебел за потребите на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија. 

3. Спецификацијата со потребните количини е да-
дена во тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15, секој рабо-
тен ден, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповрат-
ни средства на жиро сметка 220524100141521 на Фон-
дот за здравствено осигурување - Скопје со назнака за 
тендерска докуметнација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветна дејност. 

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

8. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- опис на мебелот што се нуди; 
- цена со сите давачки; 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот  и 

тоа: 
- список (референца) на слични испораки  изврше-

ни во претходниот период, 
- каталози со основните технички карактеристики  

на мебелот  што се нуди. 
4. Извод од регистрација на дејноста. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека не е во стечај или процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 

6. Гаранција за квалитет 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок или во заверено  копие од нотар. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
21.06.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки   60 бода, 
- референтна лица   20 бода, 
- начин на плаќање   20 бода, 
- рок на испорака со монтажа  10 бода. 
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Предуслов за избор на најповолен понудувач е ква-

литетот и техничките карактеристики на мебелот, што 
ќе ги цени стручна комисија формирана за оваа намена. 

 
VI. ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и  гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141521 Фонд за 
здравствено осигурување, со назнака за учество на по-
вик бр. 02-3328/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

21.06.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 21.06.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 став 1, член 14 и член 34 од 

Законот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
Скопје, објавува 
 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-3331/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБ-
НОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИ-

КАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �50 Дивизија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на техничка 
документација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за изведување 
на: градежно занаетчиски работи за изградба на Ин-
фективно одделение во Медицинскиот центар - Борка 
Талески - Прилеп. 

3. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

4. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Заинтересираните понудувачи треба да ја доста-

ват следната техничка документација во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

- техничко технолошки бонитет; 

- економско финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената работа; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на рабо-

тата; 
- потврда од надлежниот суд дека не е поведена 

постапка за стечај или ликвидација; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е из-

речена мерка за безбедност - забрана за вршење на деј-
ност издаден од надлежен судски орган; 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда) задолжително треба заедно со 
понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција во висина од 5% од 
вкупната вредност на набавката. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува согласно член 53 од Законот за јавни набавки, во 
затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака 
�не отворај�, како и бројот на ограничениот повик. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
Во средина на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на нарачателот. 
Техничката документација се доставува на адреса: 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6 - Скопје, преку пошта или преку 
архивата на Фондот. 

 
IV. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на техничката документа-

ција е 10 дена од денот на објавувањето на ограничени-
от повик, во кој рок се смета и доставувањето по пош-
та. 
Документацијата што нема да биде доставена до 

утврдениот рок и што не е изработена според бара-
њата содржани во овој повик, нема да се разгледу-
ва. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки при Управата за 
цивилна воздушна пловидба, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 14/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО  

ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Ограничениот повик бр. 14/2002 

е Управата за цивилна воздушна пловидба - Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 1. 

1.2. Предмет на набавка е прибирање на техничка 
документација за фаза на претквалификација на пону-
дувачи за изведување на градежни и градежно-занает-
чиски работи во Скопје. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите заинтересирани домашни и стран-
ски правни и физички лица.  
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2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот, име и 

презиме на одреден раководител на проектот и име и 
презиме на одговорното лице. 

2.2. Доказ за финансиска и економска способност - 
бонитет од Централниот регистар во оригинал или ко-
пија заверена кај нотар. 

2.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

2.4. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес на ликвидација. 

2.5. Доказ дека нема изречено правосилна судска 
мерка забрана за вршење на дејност. 

2.6. Извод од регистрација за дејноста. 
2.7. Референца - список на најмалку 3 изведени об-

јекти од сличен карактер во вредност од по над 300.000 
евра, во последните 5 години, со износи, датуми на ре-
ализација и инвеститори. 

2.8. Техничко - технолошки бонитет - опис и струк-
тура на претпријатието (човечки и технички ресурси). 

2.9. Менаџерска структура на претпријатието, и 
2.10. Искуство и стручен кадар за изградба на об-

јекти од областа на здравството. 
 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА ЌЕ БИ-

ДАТ ОЦЕНКИТЕ НА УСЛОВИТЕ ОД ТОЧКА 3 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата се доставува во еден оригина-

лен примерок потпишан и заверен од страна на одго-
ворното лице на понудувачот, во затворен плик, на кој 
во горниот лев агол треба да стои: Ограничен повик 
14/2002 - документација (не отворај). 

4.2. Целокупната документација треба да биде во 
оригинал или заверени копии не постари од шест месе-
ци. 

4.3. Краен рок за доставување на документацијата е 
понеделник, 1 јули 2002 година, до 12:00 часот, на 
следната адреса: Управа за цивилна воздушна пловид-
ба, ул. �Даме Груев� бр. 1, Скопје 1000, Р. Македонија. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан и заверен од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација треба 
да се достават во затворен плик кој содржи два затво-
рени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката не отворај како и бројот на 
повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на на-
бавувачот. Првиот внатрешен плик ја содржи придруж-
ната техничка документација од точка 3, и ја носи оз-
наката документација. Вториот внатрешен плик ја со-
држи понудата од точка 2, и ја носи ознаката понуда. 

5.3. Претставниците на понудувачите треба да дос-
тават писмено овластување за нивно учество на јавното 
отворање. 

5.4. Целокупната документација треба да биде во ори-
гинал или заверени копии не постари од шест месеци. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Краен рок за доставување на понудата е втор-

ник, 16 јули 2002 година до 12:00 часот, на следната 
адреса: Управа за цивилна воздушна пловидба, ул. �Да-
ме Груев� бр. 1, Скопје 1000, Р. Македонија. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши истиот 
ден во 12:30 часот, во салата за состаноци во Управата 
за цивилна воздушна пловидба, ул. �Даме Груев� бр. 1, 
Скопје. Понудите ќе бидат отворени во присуство на 
оние претставници на понудувачите кои ќе одберат да 
присуствуваат. 

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и понудите кои не ги содржат бараните документи 
од точка 2 и 3, нема да бидат разгледувани. 
Потенцијалните понудувачи можат да добијат поде-

тални технички информации на наведената адреса кај 
Комисијата за јавни набавки, на тел/факс: 02 111-154. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки при Управата за 
цивилна воздушна пловидба, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ХАНГАР 
ЗА ХЕЛИКОПТЕРИ ВО СТРУМИЦА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 12/2002 е 

Управата за цивилна воздушна пловидба - Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 1. 

1.2. Предмет на набавка е прибирање понуди за из-
градба на хангар за хеликоптери во Струмица, во се 
според содржината, карактеристиките и условите даде-
ни во придружната документација, која може да се по-
дигне од Комисијата за јавни набавки, тел/факс: 02 
111-154, со претходна уплата од 2.000,00 денари на Об-
разец ПП50: 

- цел на дознака: за тендерска документација, 
- назив на примачот: Буџет на РМ, Управа за ЦВП, 
- банка на примачот: Народна банка на РМ, 
- сметка: 100000000063095, 
- сметка на Буџетски корисник: 1300200264-787-16, 
- приходна сметка: 725929-13. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите заинтересирани домашни и стран-
ски правни и физички лица. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот, име и 

презиме на одреден раководител на проектот и име и 
презиме на одговорното лице. 

2.2. Единечни цени за секоја позиција од специфи-
кацијата и вкупна цена, изразена во денари со посебно 
искажан ДДВ на вкупната вредност. 

2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок за завршување на работите. 
2.5. Време на важност на понудата (најмалку 60 дена). 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Доказ за финансиска и економска способност - 

бонитет од Централниот регистар во оригинал или ко-
пија заверена кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес на ликвидација. 

3.4. Доказ дека нема изречено правосилна судска 
мерка забрана за вршење на дејност. 

3.5. Извод од регистрација за дејноста. 
3.6. Референца - список на најмалку 3 изведени об-

јекти од сличен карактер во вредност над 8.000.000 де-
нари, во последните 3 години, со износи, датуми на ре-
ализација и инвеститори. 

3.7. Список на технички лица со соодветни стручна 
подготовка за реализација на проектот. 
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4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Вредност на работите 70 поени, 
4.2. Рок за завршување на работите 20 поени, 
4.3. Начин на плаќање 10 поени. 
4.4. Отворањето на материјалите ќе се изврши без 

присуство на понудувачите. 
4.5. Документацијата која не е предадена во пред-

видениот рок, и која не ги содржи бараните прилози од 
точка 2, нема да биде разгледувана. 
Потенцијалните понудувачи можат да добијат поде-

тални технички информации на наведената адреса кај 
Комисијата за јавни набавки, на тел/факс: 02 111-154. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/16/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проек-

тот-Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: �Водоснабдување на се-
ло Велгошти�-Реконструкција на водоводен систем: 
реконструкција на каптажи, изградба на нов резервоар 
од 100 м3, доводни и одводни цевки и реконструкција 
на разводна мрежа. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса: ул. �Петар 
Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ 
од 900,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за ис-
тите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот предмер 
и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот; 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар; 

4.3. Техничко-технолошки бонитет; 
4.4. Извод од судска евиденција нé постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација; 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена      40 поени, 
5.2. Ефикасност     20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите   10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени, 
5.5. Начин на плаќање     10 поени, 
5.6. Референц листа           5 поени, 
5.7. Опис на методологијата      5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Ма-
кедонија, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 26 јуни 2002 
година до 13,00 часот. Сите понуди кои ќе пристигнат 
по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 26 јуни 2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, на 
адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни 
набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да í предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 
часот или на телефон/факс 02/120-311 или 220-415. 

 
      Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 23/17/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проек-

тот-Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: �Партерно уредување на 
улицата �Гоце Делчев� во Ресен�-Пренамена на улица-
та во пешачка зона, комплет со реконструкција на ин-
фраструктурата. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса: ул. �Петар 
Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ 
од 700,00 денари неповратни средства во готово. 



11 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 39 - Стр. 35 
 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за ис-
тите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот предмер 
и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот; 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар; 

4.3. Техничко-технолошки бонитет; 
4.4. Извод од судска евиденција нé постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација; 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена      40 поени, 
5.2. Ефикасност     20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите   10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени, 
5.5. Начин на плаќање     10 поени, 
5.6. Референц листа           5 поени, 
5.7. Опис на методологијата      5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Ма-
кедонија, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 27 јуни 2002 
година до 13,00 часот. Сите понуди кои ќе пристигнат 
по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 27 јуни 2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата 
за јавни набавки на Единицата за раководење со проек-
тите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да í предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 
часот или на телефон/факс 02/120-311 или 220-415. 

 
      Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС- Оп-
штина Старавина, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Набавувач на отворениот повик е Советот на Оп-

штина Старавина со седиште во село Старавина. 
2. Предмет на набавката е: Изградба (асфалтирање на 

локален пат с. Старавина - с. Градешница по проект). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето на повикот во последното сред-
ство за јавно информирање. Јавното отворање на пону-
дите ќе се изврши осумнаесеттиот ден од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на РМ� во 10:00 часот 
во просториите на општина Старавина во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6. Содржина на понудата. 
Понудата треба да содржи: Име, адреса и седиште 

на понудувачот. 
Понудата треба да содржи докази за техничка спо-

собност на понудувачот (согласно член 25 од Законот 
за јавни набавки), техничка опременост, кадровска 
структура. 
Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: документ 
за бонитет чија содржина е пропишана од министерот 
за финансии со Правилник согласно член 24 од Зако-
нот за јавни набавки и доказ дека понудувачот не е под 
стечај или во процес на ликвидација, како и документ 
дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вр-
шење на дејност издадена од страна на судот согласно 
член 26 од Законот за јавни набавки, извод од регис-
трација на дејност. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат оригинал или заверени копии верни на ориги-
налот. 
Понудата треба да содржи:  вкупна цена и цена по 

позиции, рок на завршување на работите, начин и усло-
ви на плаќање и гаранција за квалитет. 

7. Критериум за најповолен понудувач: цена на чи-
нење, рок на извршување на работите, техничка спо-
собност и опременост, квалитет и гаранција и кадров-
ска структура. 

8. Понудата да се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

9. Дополнителни информации и премер-пресметка 
можат да се добијат во општина Старавина или на 
следните телефони: 048-34-053 или на 070 269 052 и 
047-46-560. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки при Органот на локалната само-
управа-Општина Делчево, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

 
1. Набавувач: 
Општина Делчево-локална самоуправа. 
2. Предмет на набавка: 
Изградба на пат с. Разловци - с. Митрашинци. 
3. Тендерска документација: 
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се наоѓа во Општина Делчево. 
Истата може да се види и подигне со претходна уп-

лата од 5.000,00 денари на жиро сметка 2401600000-
57639 и ЕДБ 60090330000005 Депонент: Балканска 
банка АД - Скопје, филијала Делчево. 

4. Содржина на понудата: 
- назив, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет на набавка, 
- набавката може да се подели на делови, 
- рок на извршување на работите, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитетот на материјалите, 
- рок и важност на понудата. 
5. Придружна документација: 
Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни 

набавки. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет, 
- цена и начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите. 
7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, 
ул. �М. М. Брицо� бр. 40. 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-

нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 
Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата 

во присуство на овластени претставници на понудува-
чите во рок од пет дена по завршувањето на отворени-
от повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Оп-
штина Делчево. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 033/411-101,  033/411-550 и 033/410-916. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на Општина Кавадарци - локал-
на самоуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - локална самоуправа со се-

диште на ул. �Маршал Тито� бб, Кaвадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежни работи за изградба на 

транзитна магистрална сообраќајница на потегот �За-
паден Булевар� - ул. �Шишка� во Кавадарци - (Северен 
Булевар) - (дел од Р-107). 

1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерска документација. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                            50 бода,  

- рок на извршување на работите               6 бода, 
- техничка способност-референца              8 бода, 
- кадровска структура                                  6 бода, 
- техничка опременост                               20 бода, 
- начин на плаќање                                     10 бода.    
                                                    Вкупно   100 бода. 
1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик во послед-
ното средство за јавно информирање. 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство  на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци-локална самоуправа, 
соба број 32 секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781, депо-
нент Комерцијална банка АД Скопје Подружница Ка-
вадарци. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адресата на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два 
затворени и запечатени лика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик 
ја содржи придружната документација и ја носи озна-
ката �документација�. 

3.2. Во пликот �понудата� да се приложи:    
- Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена. 
- Референци-список на извршени работи (објекти) 

во последните три години. 
- Техничка  опременост- опис на технички построј-

ки и машини со кои располага. 
- Кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње на контрола на работите. 

- Начин на плаќање. 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи: 
- Извод од регистрација на дејноста. 
- Документ за бонитет од Централниот регистар. 
- Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан  од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
Општина Кавадарци - локална самоуправа или преку 
поштата на адреса ул. �Маршал Тито�бб. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от работен ден по завршувањето на отворениот повик, 
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во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107 
со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
                                                        
Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Општина 
Делчево-локална самоуправа, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на ограничениот повик е Општина Дел-

чево-локална самоуправа ул. �М.М-Брицо� бр. 40, Дел-
чево. 

- Предмет на повикот е прибирање на документаци-
ја за претходно утврдување на подобност на понудува-
чите како можни носители на набавка за изградба на 
следните објекти: 

I. Објект: Изградба на пат Делчево-Косово Дабје-
Бигла (стар пат М27). 

- Повикот е јавен и анонимен со право на учество 
на сите правни и физички лица регистрирани за ваков 
вид на дејност со седиште во Р. Македонија. 

- Набавката е делива. 
- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
- Понудувачите кои се бават со дејноста, предмет 

на повикот, своето учество да го пријават со докумен-
тација со која ќе го докажат следното: 

- Имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- Има економско-финансиски бонитет; 
- Има потврда од Управата за јавни приходи за пла-

тени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Има расположива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализирање на набавката; 
- Има менаџерска способност; 
- Има искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- Има потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација; 
- Нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана за вршење на дејност; и 
- Имаат документ за регистрација за вршење на 

нивната дејност. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И 

РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик ка-
ко и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон). 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми потребно е да се достави: 
- Документација од фирмите наведени во точка 2; 
-Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор - Главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во име 
на останатите партнери. 
Документацијата и другите податоци се доставува-

ат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака �не отворај�,  како и бројот на јавниот по-
вик и истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 
Документацијата се доставува до набавувачот на 

Општина Делчево-локална самоуправа, ул. �М.М.Бри-
цо� бр. 40, Делчево, со назнака за Комисија за јавни на-
бавки. 
Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот 

на објавувањето. 
 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот нема да се разгле-
дуваат. 

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
Т.Џ. ЗИРААТ БАНКАСИ ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ 

T.C. ZIRAAT BANKASI SKOPJE BRANCH 
 

Извештај на ревизорите до акционерот на Т.Џ.  
Зираат Банкаси, Подружница Скопје 

 
Извршивме ревизија на придружниот биланс на 

состојба на Т.Џ. ЗИРААТ БАНКАСИ Подружница 
Скопје (�Банката�) на 31 декември 2001 година, како и 
на поврзаните со него извештаи за билансот на успех и 
паричниот тек за годината тогаш завршена. Одговор-
носта за финансиските извештаи е на раководството на 
Банката. Наша одговорност е да искажеме мнение, ба-
зирано на извршената ревизија, за финансиските из-
вештаи. 
Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓуна-

родните стандарди на ревизија, објавени од Меѓуна-
родната федерација на сметководители. Овие стандар-
ди изискуваат да ја планираме и извршиме ревизијата 
со цел да се здобиеме со разумна увереност дека фи-
нансиските извештаи не содржат материјално значајни 
грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз основа 
на тестирање, на евиденциите што ги поткрепуваат из-
носите и образложенијата во финансиските извештаи. 
Таа исто така вклучува осврт на користените сметко-
водствени принципи и значајните проценки направени 
од раководството, како и оценка за адекватноста на 
прикажувањето на информациите во финансиските из-
вештаи. Ние сме убедени дека нашата ревизија обезбе-
дува разумна основа за нашето мнение. 
Според наше мнение, финансиските извештаи реал-

но и објективно ја прикажуваат финансиската состојба 
на Банката на 31 декември 2001 година, како и резулта-
тот од работењето и паричниот тек за годината тогаш 
завршена, во согласност со македонските закони и Ме-
ѓународните сметководствени стандарди, прифатени 
од Меѓународниот Борд за сметководствени стандарди, 
применливи во Република Македонија. 

 
Скопје, 01 март 2002 година 

 
Овластен ревизор на РМ                             КПМГ 
   Гордана Никушевска            Директор, 

       Ѓорѓи Чучук, с.р. 
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БИЛАНС НА УСПЕХ 
За годината завршена на 31 декември 2001 

Во илјади денари 
 
Приходи од камата 125.662
Расходи од камата (14.454)
Нето приходи од камата 111.208
 
 
Приходи од провизии и надомести 20.470
Расходи од провизии и надомести (1.975)
Нето приходи од провизии и надомести 18.495
 
 
Нето приходи од курсни разлики 17.751
Останати приходи од дејноста 328
Приходи од дејноста 147.782
 
Расходи за сомнителни и спорни побару-
вања 149
Останати расходи од дејноста (52.194)
Расходи од дејноста (52.045)
 
Добивка пред оданочување 95.737
 
Данок од добивка -
 
 
Нето добивка за годината 95.737

 
БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
на 31 декември 2001 година 
Во илјади денари  
  
Актива  
Парични средства и паричен еквивалент 371.156 
Пласмани во банки 1.364.770 
Кредити и аванси дадени на останати 
клиенти 78.474 
Побарувања од камата и останата  
актива 4.659 
Нематеријални вложувања 4.276 
Материјални вложувања 9.630 
  
Вкупна актива 1.832.965 
  
Обврски  
Депозити на банки 424.538 
Депозити на други клиенти 605.160 
Останати обврски 2.505 
Обврски за камата 941 
Посебна резерва за вонбилансни ставки - 
  
  
Вкупно обврски 1.033.144 
  
Капитал и резерви  
Акционерски капитал 701.616 
Резерви 2.468 
Задржана добивка 95.737 
  
Вкупно капитал и резерви 799.821 
  
Вкупно обврски и капитал и резерви 1.832.965 
  
Вонбилансни ставки  
Потенцијални обврски  
гаранции 80 
акредитиви - 

�МАКПЕТРОЛ� А.Д. - СКОПЈЕ 
 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ - 2001 
 

во 000 денари 
 2001          2000       индекс 
- направени расходи 13.211.675 19.268.158 66,3 
- остварени приходи 12.772.266 17.875.607 71,4 
- добивка    
- загуба 439.409 1.392.864 31,5 
- даноци и 
придонеси 

   

- остаток    
 

___________ 
 

ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ А.Д. КУМАНОВО 
 

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА 
на 31 декември 2001 и 2000 година 

(во илјада денари) 
 

 
Белешка 2001 

Неревидирана 
2000

АКТИВА   
Постојани 
средства   
Нематеријални 
средства 3 118 351
Материјални 
средства 3 1.059.004 1.091.120
Долгорочни 
вложувања 4 315.188 162.302
Вкупно постојани 
средства  1.374.310 1.253.773
   
Тековни 
средства   
Залихи, нето 5 1.223.451 1.361.306
Побарувања од 
купувачи, нето 6 523.262 466.870
Останати 
краткорочни 
побарувања 7 45.026 45.603
Парични 
средства 8 228.318 186.852
Вкупно тековни  
средства  2.020.057 2.060.631
   
Платени 
трошоци за идни 
периоди  3.094 4.963
Вкупна актива  3.397.461 3.319.367
Вонбилансна 
актива  9.531 6.877
   
ПАСИВА   
Капитал и 
резерви 9  
Акционерски 
капитал  2.607.857 2.607.857
Останат капитал  4.441 5.524
Законски и 
ревалоризациони 
резерви  209.660 208.895
Акумулирана 
добивка  11.900 9.052
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Вкупно капитал 
и резерви  2.833.858 2.831.328
Долгорочни 
обврски  10 4.851 7.176
Краткорочни 
обврски   
Обврски спрема 
добавувачи 11 347.685 353.058
Краткорочни 
финансиски 
обврски 12 176.632 81.357
Останати 
краткорочни 
обврски 13 32.417 37.227
Вкупно краткоро-
чни обврски  556.734 471.642
   
Одложено 
плаќање на 
трошоци  2.018 9.221
Вкупна пасива  3.397.461 3.319.367
Вонбилансна па-
сива  9.531 6.877

 
 
 

БИЛАНСИ НА УСПЕХ 
за годините што завршуваат на 

 31 декември 2001 и 2000 година 
(во илјади денари) 

 
 

 
Белешка 2001 

Неревидирана 
2000 

Деловни 
приходи 14 1.405.600 1.597.611 
    
Трошоци на  
работење    
Материјални 
трошоци 15 1.019.488 1.078.651 
Трошоци за  
вработените 16 252.396 260.251 
Амортизација 3 40.381 38.687 
Вредносно 
усогласување 
на краткороч-
ните средства  5.476 10.317 
Останати 
трошоци 17 106.955 115.852 
Промена во 
вредност на  
залихите  16.339 (7.098) 
Вкупно 
трошоци на 
работење  1.441.035 1.496.660 
Приходи / 
(расходи) од  
финансирање, 
нето 18 38.167 (99.233) 
Добивка од 
редовно 
работење  2.732 1.718 
Вонредни 
приходи, нето  779 971 
Добивка пред 
оданочување  3.511 2.689 

Даноци и 
придонеси од  
добивката  663 393 
Добивка за  
финансиската 
година  2.848 2.296 

 
Белешките кон финансиските извештаи се составен  

дел од финансиските извештаи 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002), Фондот за осигуру-
вање на депозити Скопје, објавува 

 
ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2001 

ГОДИНА 
 

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА 
На 31 декември 2001 и 2000 година 
(во илјади денари) 2001 2000 
АКТИВА 
ОБРТНИ СРЕДСТВА   
Парични средства 21,115 2,111 
Пласмани во хартии од вредност 

617,168 
447,03

4 
Побарувања по основ на премии 296 102 
Дадени аванси 106 - 
Активни временски разграничувања 2,117 1,253 
Вкупно обртни средства 

640,802 
450,50

0 
Основни средства, нето 486 930 
ВКУПНА АКТИВА 

641,288 
451,43

0 
ПАСИВА 
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ   
Обврски за штета 1,986 1,997 
Останати краткорочни обврски 2,440 993 
Вкупно краткорочни обврски 4,426 2,990 
Резерви на сигурност 

594,183 
415,19

5 
КАПИТАЛ   
Капитал 10,300 10,300 
Акумулирана добивка 32,379 22,945 
Вкупен капитал 42,679 33,245 
ВКУПНА ПАСИВА 

641,288 
451,43

0 
   
БИЛАНСИ НА УСПЕХ 
Години што завршуваат на 31 декем-
ври 2001 и 2000 (во илјади денари) 2001 2000 
Приходи по основ на камати 49,928 33,385 
Деловни расходи 

(9,220) 
(6,253

) 
Добивка од деловно работење 40,708 27,132 
Останати приходи 863 - 
Добивка пред оданочување 41,571 27,132 
Даноци и придонеси од добивка 

(6,255) 
(4,187

) 
Добивка за тековниот период 35,316 22,945 

 
Според мислењето на овластениот ревизор Deloitte 

& Toushe финансиските извештаи ја прикажуваат реал-
но, во сите материјални аспекти финансиската состојба 
на Фондот на 31 декември 2001 година и 2000 година, 
резултатите од работењето, промените во капиталот, 
како и паричните текови за годините што тогаш завр-
шуваат, во согласност со сметководствените стандарди 
важечки во Република Македонија. 
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