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1005. 
Врз основа на член 15, став 5 од Законот за данокот 

на добивка (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001 и 
44/2002) и член 30-е, став 4 од Законот за персоналниот 
данок на доход (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 
50/2001, 52/2001, 2/2002 и 44/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 јули 
2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИ-
ЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТПИСОТ НА ВРЕДНОСТА 
НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ 
СРЕДСТВА И ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И ГОДИШНИТЕ 

АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот на пресмету-

вање на амортизацијата, односно отписот на вредноста 
на нематеријалните и материјалните средства (долго-
рочните средства), и Номенклатурата на средствата за 
амортизација и годишните амортизациони стапки, која 
се признава како расход во даночниот биланс на обврз-
ниците на данок на добивка и обврзниците на персона-
лен данок на доход кои вршат самостојна дејност (во 
натамошниот текст: даночниот обврзник).  

 
Член 2 

(1) Под нематеријални и материјални средства од 
член 1 на оваа уредба (во натамошниот текст: сред-
ства), се сметаат правата односно предметите, чиј пое-
динечен трошок на набавка е поголем од 300,00 евра и 
корисниот век на употреба е подолг од една година. 

(2) Како материјални средства од став (1) на овој 
член се сметаат градежните објекти, постројките и оп-
ремата, алатот, погонскиот и канцеларискиот инвентар, 
компјутерската опрема вклучувајќи ги и софтверите, 
мебелот, транспортните средства и уреди, повеќего-
дишните насади и основните стада, со кои располага 
даночниот обврзник и кои служат за вршење на негова-
та дејност. 

 
Член 3 

Обврската за пресметување на амортизацијата од-
носно на отписот на вредноста не се однесува на след-
ниве средства: 

1) земјиштата и шумите како природни богатства 
што не се трошат; 

2) градежните објекти и предметите кои во соглас-
ност со законот се прогласени за споменици на култу-
рата и за историски споменици, односно кои претста-
вуваат музејска вредност како и уметничките дела (ос-
вен ако овие објекти не се користат за дејност од која 
се остваруваат приходи) и книгите во библиотеките; 

3) патишта од локално значење со земјена или ма-
кадамска подлога, како и објектите кои се нивен соста-
вен дел; 

4) долниот строј кај железничките и другите пруги 
кај патиштата, аеродромите, улиците, плоштадите, пар-
ковите и другите изградени јавни површини; 

5) средствата до нивното ставање во употреба; 
6) средствата кои трајно се надвор од употреба; 
7) средствата на даночниот обврзник над кој е отво-

рена постапка за стечај или ликвидација, ако во тоа 
време не ја врши дејноста. 

 
Член 4 

(1) Амортизацијата односно отписот на вредноста 
на средствата се врши со праволиниска метода со при-
мена на годишните амортизациони стапки утврдени со 
Номенклатурата на средствата за амортизација, која е 
составен дел на оваа уредба. 

(2) Корисниот век на употреба односно рокот на от-
пишување на средствата се одредува согласно со про-
пишаните стапки. 

(3) Доколку проценетиот корисен век на употреба 
на средствата утврден од страна на даночниот обврз-
ник на почетокот на даночниот период е пократок од 
утврдениот согласно став (2) на овој член, даночниот 
обврзник може да ја зголеми годишната амортизациона 
стапка од став (1) на овој член пропишана за тие сред-
ства најмногу до 50%. Вака зголемените амортизацио-
ни стапки се сметаат како највисоки дозволени аморти-
зациони стапки за пресметување на амортизацијата ко-
ја се признава како расход во даночниот биланс соглас-
но со член 15 став (1) од Законот за данокот на добивка 
и член 30-е став (1) од Законот за персоналниот данок 
на доход и тоа од даночниот период во кој настанала 
промената на корисниот век на употреба на средствата. 

 
Член 5 

(1) Основица за пресметување на амортизацијата 
претставува набавната вредност, односно ревалориза-
ционата вредност на средствата утврдена во согласност 
со пропис. 

(2) Набавната вредност на средствата се утврдува 
во согласност со прифатените сметководствени стан-
дарди и ја сочинува куповната цена (фактурната вред-
ност) зголемена за увозните давачки и даноците кои не 
се рефундираат при купувањето и сите други издатоци 
кои директно се пропишуваат на подготвувањето на 
средството за неговата наменета употреба. Сите тргов-
ски попусти и рабати се одбиваат при утврдувањето на 
набавната вредност. 

(3) Основицата за пресметување на амортизација се 
корегира за последователните издатоци во согласност со 
сметководствените стандарди со кои се подобрува состој-
бата на средството над неговиот почетно проценет стан-
дард на успешност во користењето, односно за вложува-
њата поради реконструкција, адаптација или други вло-
жувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, 
капацитетот, функционалната поврзаност и слично. 

(4) Промените на вредноста која претставува осно-
вица за пресметување на амортизација по основа на 
став (3) од овој член се земаат предвид за натамошно 
пресметување на амортизацијата од првиот ден на на-
редниот месец, односно од првиот ден на наредната го-
дина откако настанале, односно откако се утврдени. 

 
Член 6 

(1) Амортизацијата се пресметува поединечно за се-
кое средство во рамките на амортизационите групи 
пропишани со Номенклатурата на средствата за амор-
тизација со годишните амортизациони стапки (во ната-
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мошниот текст: Номенклатура за амортизација) сé до-
дека вредноста на средствата од член 5 став (1) и (3) на 
оваа уредба не биле во целост надоместени. 

(2) Кога ќе се надомести вредноста која претставува 
основица за пресметување на амортизацијата, односно 
кога износот на набавната вредност на средствата е ед-
наков со отпишаната вредност, престанува натамошно-
то пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако 
средствата потоа се користат за вршење на дејноста. 

(3) Амортизацијата пресметана на средствата од 
став (2) на овој член не се признава како расход во да-
ночниот биланс. 

 
Член 7 

(1) Трошокот по основа на амортизација на средс-
твата се признава како расход во даночниот биланс од 
првиот ден на наредниот месец откога тие средства 
почнале да се користат за вршење на дејноста. 

 
Член 8 

(1) Трошокот по основа на амортизација на продаде-
ните, подарените, на друг начин отуѓени или уништени 
средства, како и средства што се трајно надвор од упот-
реба, се признава како расход во даночниот биланс до 
крајот на месецот во кој средствата биле во употреба. 

(2) Неамортизираната набавна вредност на средс-
твата од став (1) на овој член се признава како расход 
во даночниот биланс во даночниот период во кој средс-
твата се продадени, подарени, на друг начин отуѓени 
или уништени, како и средствата што се трајно надвор 
од употреба, врз основа на согласност од Органот за 
јавни приходи. 

(3) Набавната вредност на средствата од член 3 на 
оваа уредба, се признава како расход во даночниот би-
ланс во даночниот период во кој средствата се прода-
дени, подарени, на друг начин отуѓени или уништени, 
како и средствата што се трајно надвор од употреба. 

(4) Под средства што се трајно надвор од употреба, 
во смисла на став (2) и став (3) од овој член се сметаат: 
средствата што со одлука или со друг акт на органот на 
управување на даночниот обврзник се ставени надвор од 
употреба поради физичка дотраеност или техничка зас-
тареност; средствата што даночниот обврзник повеќе од 
една година непрекинато не ги користи, а нивното става-
ње надвор од употреба не е поради поправка или доград-
ба;  средствата што се во фаза на набавка, а чија набавка, 
со одлука или со друг акт е откажана или три години ед-
ноподруго не се вложуваат средства за довршување на 
таа набавка, и средствата што во последните пет години 
даночниот обврзник непрекинато ги користи помалку од 
30% од нивниот програмиран капацитет.  

 
Член 9 

Ако даночниот обврзник за свои потреби ги отпишу-
ва средствата по методи и стапки кои се различни од ут-
врдените со оваа уредба и ако вкупно утврдениот износ 
на амортизација за даночниот период е помал од износот 
кој би се добил со примена на одредбите на оваа уредба, 
така утврдениот износ претставува расход по основа на 
амортизација и за целите на оданочувањето.  

 
Член 10 

Средствата со кои располага даночниот обврзник, а 
кои по називот или поблискиот опис на називот на 
средствата по амортизациони групи, не се наведени во 
Номенклатурата за амортизација, се распоредуваат во 
групата: �Останати неспомнати долгорочни средства�.  

 
Член 11 

Средствата кои во целост се отпишани се задржува-
ат во евиденцијата и се искажуваат во билансот до мо-
ментот на нивното продавање, подарување, отуѓување 
на друг начин или уништување. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за начинот на пресмету-
вање на амортизацијата, односно отписот на вредноста 
на нематеријалните и материјалните вложувања и за 
Номенклатурата на средствата за амортизација (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 13/94). 

 
Член 13 

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

 
     Бр. 23-3948/1       Претседател на Владата 
30 јули 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
НОМЕНКЛАТУРА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗА-
ЦИЈА И ГОДИШНИ СТАПКИ НА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА  

ЦЕЛИТЕ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО 
 
Реден 
број на 
аморти-
зациона 
група 

Назив на средствата по амортиза-
циони групи 

Годишна 
стапка на 
амортиза-
ција 

1. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  
1.1. Градежни објекти на високоград-

ба и нискоградба од армирано бе-
тонска и метална конструкција 
(згради, мостови, тунели, надвоз-
ници, нафтоводи, гасоводи, водо-
води и далекуводи), како и гра-
дежни објекти кои се сметаат за 
самостојни градежни објекти 

2,5 

1.2. Градежни објекти на нискоградба 
со горен строј (горен строј на па-
тишта и пруги, брани, насипи, 
прегради и слично) 

3 

1.3. Градежни објекти на високоград-
ба и нискоградба од дрвена конс-
трукција 

5 

1.4. Останати неспомнати градежни 
бјекти о 10 

 
2. 

 
ОПРЕМА  

2.1. Опрема за производство и прера-
ботка, дистрибуција на нафта, 
гас, електрична и топлотна енер-
гија, опрема за водовод и кому-
нални услуги и бродови 

5 

2.2. Погонски и деловен инвентар 
(машини, алати, транспортни 
средства и уреди), авиони и други 
превозни средства и опрема во 
воздушниот сообраќај 

10 

2.3. Мебел и деловен инвентар во тр-
говија, угостителство и туризам, 
опрема за затоплување, вентила-
ција и за одржување на канцела-
риски и други простории, канце-
лариски и друг мебел, како и дру-
га опрема за вршење на канцела-
риски работи 

20 

2.4. Компјутерска опрема со софтвер, 
телекомуникациска опрема, пат-
нички моторни возила, возила на 
моторен погон и приклучни уреди 

25 

2.5. Останата неспомната опрема 10 
 

3. 
 
ОВОШТАРНИЦИ, ЛОЗЈА, ХМЕ-
ЛНИЦИ И ДРУГИ ПОВЕЌЕГО-
ДИШНИ НАСАДИ 

10 

 
4.  

ОСНОВНО СТАДО 
 

20 
 

5. 
 
ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛ-
И СРЕДСТВА Н

 
20 

 
6. 

 
ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ 
ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА 

 
10 
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1006. 
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 30 јули 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА  ОВЛАСТУВАЊЕ  ЗА  РАСПРЕДЕЛБА  НА КОНТИН-
ГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
 
1. Во насловот на �Одлуката за овластување за рас-

пределба на контингенти за извоз на производи во Сое-
динетите Американски Држави� (�Службен весник на 
РМ� бр. 57/93), зборовите: �контингенти за извоз на 
производи, се заменува со �квантитативни ограничува-
ња за извоз на текстилни производи�. 

2. Точката 1 се менува и гласи: �кванитативни огра-
ничувања за извоз на текстилни производи од Републи-
ка Македонија во Соединетите Американски Држави, 
комисиски ги распределува Министерството за еконо-
мија�. 

3. Во точка 2, зборовите: �распределен контингент 
што го издава Стопанската Комора на Македонија�, се 
заменуваат со зборовите: �распределбата на квантита-
тивните ограничувања што ги издава Министерството 
за економија�. 

4. Во точка 3, зборовите: �Стопанската Комора на 
Македонија� се заменуваат со зборовите: �Министер-
ството за економија�. 

5. Точката 4 се брише. 
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-3816/1                       Претседател на Владата 
30 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1007. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на буџетот (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 106/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана 30 јули 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 од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, кај разделот 
05.001 - Министерство за одбрана, Програма 12 - АРМ, 
потставката 424414 - Материјали за одбрана се намалу-
ва за 6.000.000 денари, а кај разделот 08.001 Министер-
ство за надворешни работи, Програма 11 - Админис-
трација, по потставката 427117 репрезентација се отво-
ра нова потставка 427122 Други оперативни расходи - 
со износ од 6.000.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-3825/1                      Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
   Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

1008. 
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 30 јули 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ОД ТФ �ГОТЕКС� - ГОСТИВАР 
 
1. На работниците од ТФ �Готекс� - Гостивар на 

кои им престанал работниот однос по основ на ликви-
дација на друштвото да се исплати паричен надомест 
по основ на структурни реформи во вкупен износ од 
24.362.000,00 денари од кои: 

- 2.684.500,00 денари се исплатени и 
- 21.677.500,00 денари остаток за исплата. 
Средствата од став 1 на оваа точка да се исплатат 

од Буџетот на Република Македонија за 2002 година, 
Раздел 09002 - Министерство за финансии - функции 
на државата, Програма 12 - функција, Ставка 443, Пот-
ставка 443312 - Надомест по основа на структурни ре-
форми. 

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

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-4013/1                      Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
   Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1009. 
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 30 јули 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА НА  ИНДИВИДУАЛНИТЕ  
ЛОЗАРО ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 
Член 1 

Поради ниските температури во периодот од декем-
ври 2001 година и јануари 2002 година лозовите насади 
беа значително оштетени во Република Македонија. 

 
Член 2 

Владата на Република Македонија донесува одлука 
за исплата на 100.000.000,00 денари кои ќе се реализи-
раат преку Фондот за земјоделство до индивидуалните 
земјоделци, од средствата на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и Фондот за зем-
јоделство. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе ги определи критериумите за исплата. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-3932/1                      Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
   Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 август 2002 
 
1010. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА �АЛЕМ КОМПАНИ� - ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ, С. ДОЛНО КОЊАРИ, ОПШТИНА ПЕТРО-
ВЕЦ,  НА НАОЃАЛИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ВО АТАРОТ НА С. СРЕДНО КОЊАРИ И  С. ДОЛНО  
КОЊАРИ, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО 
 
1. На �АЛЕМ КОМПАНИ� - ДООЕЛ експорт-им-

порт, с. Долно Коњари, општина Петровец, се дава 
концесија за експлоатација на минералната суровина 
песок и чакал на локалитетот во атарот на с. Средно 
Коњари и с. Долно Коњари, општина Петровец, Скоп-
ско, со површина на простор на експлоатационото поле 
за концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати, како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Поле А (Р=0,065 км2)                                                                                                  

Точка  Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.644.650,00 7.558.875,00 
Т-2 4.644.925,00 7.558.700,00 
Т-3 4.645.100,00 7.558.925,00 
Т-4 4.644.800,00 7.559.100,00 

 
Поле В (Р=0,12 км2) 

Точка  Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.644.650,00 7.558.875,00 
Т-2 4.644.925,00 7.558.700,00 
Т-3 4.645.100,00 7.558.925,00 
Т-4 4.644.800,00 7.559.100,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува P=0,185 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија-
та. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-3674/1                      Претседател на Владата 

23 јули 2002 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

1011. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА УКРАСЕН КАМЕН-
МЕРМЕР НА �ВЕСА� ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, 
ТЕТОВО ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

�ДЕБРЕШТЕ�, ОПШТИНА ПРИЛЕП  
1. На �ВЕСА� ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина украсен камен-мермер од лежиштето на локалите-
тот �Дебреште�, општина Прилеп, со површина на 
простор на експлоатационото поле за концесија за екс-
плоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати, ка-
ко е дадено во табелава и тоа:  

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.597.050,00 7.527.650,00 
Т-2 4.598.000,00 7.527.650,00 
Т-3 4.598.000,00 7.528.650,00 
Т-4 4.597.050,00 7.528.650,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,95 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3676/1                       Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1012. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАНИТ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УС-
ЛУГИ ПЕТРА-ГРАНИТ-УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, ПРИЛЕП, 
НА ЛОКАЛНОСТА  КАЈ С. ПОДМОЛ, ВО АТАРОТ  
НА ОПШТИНА ТОПОЛЧАНИ, ПРИЛЕПСКО 
 
1. На Друштвото за производство, промет и услуги 

ПЕТРА-ГРАНИТ-увоз-извоз ДОО Прилеп, се дава кон-
цесија за експлоатација на минералната суровина гра-
нит на локалноста кај с. Подмол, во атарот на општина 
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Тополчани, Прилепско, со површина на простор на 
експлоатационото поле за концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати, како е даде-
но во табелава и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
А 4.562.100,00 7.548.000,00 
Б 4.562.100,00 7.546.700,00 
В 4.563.000,00 7.547.000,00 
Г 4.563.000,00 7.548.400,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,95 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3675/1                       Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1013. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА ЕВРО-ГРА-
НИТИ, ОД С. ЖЕЛИНО, ТЕТОВСКО, НА ЛОКАЛНОСТ 
КАЈ С. ВЕПРЧАНИ,  ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА  

ВИТОЛИШТЕ, МАРИОВСКО 
 
1. На ЕВРО-ГРАНИТИ, од с. Желино, Тетовско, се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина мермер на локалност кај с. Вепрчани, Мариовско, 
со површина на простор на експлоатационото поле за 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати, како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.569.840 7.563.780 
Т-2 4.572.260 7.561.880 
Т-3 4.571.220 7.565.640 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=3,45 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-3677/1                       Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1014. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАНИТ НА ЕВРО-
ГРАНИТИ ОД С. ЖЕЛИНО, ТЕТОВСКО НА ЛОКАЛ-
НОСТ  �САМОВИЛАК�, КАЈ С. КАЛЕН, ВО АТАРОТ  

НА ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ, МАРИОВСКО 
 
1. На ЕВРО-ГРАНИТИ, с. Желино, Тетовско, се да-

ва концесија за експлоатација на минералната суровина 
гранит на локалноста �Самовилак�, кај с. Кален, Мари-
овско, со површина на простор на експлоатационо поле 
за концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати, како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.568.000 7.554.900 
Т-2 4.567.800 7.556.750 
Т-3 4.569.200 7.556.850 
Т 4 - 4.569.300 7.554.700 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=2,80 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3673/1                       Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1015. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 93 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС 
НА  КОНЦЕСИЈА  ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА  СУРОВИНА  ЈАГЛЕН-ЛИГНИТ НА ЕКС-
ПЛОАТАЦИОНОТО  ПОЛЕ ПИСКУПШТИНА - ОП-
ШТИНА ЛУКОВО, МЕСТО ВИКАНО СТАРИ ЛАЗОЈ    

1. Се дава согласност за целосен пренос на концеси-
јата за експлоатација на минералната суровина јаглен-
лигнит на експлоатационото поле Пискупштина - оп-
штина Луково, место викано Стари Лазој од �Дримкол� 
ДОО Рудник за јаглен - Струга на �Дримкол-Лигнит� 
ДООЕЛ увоз-извоз - Струга, со следните координати: 

 
Точка Координати Координати 

 Х У 
Т-1 4.575.185,0 7.468.000,0 
Т-2 4.575.140,0 7.468.175,0 
Т-3 4.575.440,0 7.468.243,0 
Т-4 4.575.660,0 7.468.100,0 
Т-5 4.575.900,0 7.468.250,0 
Т-6 4.576.100,0 4.567.985,0 
Т-7 5.575.800,0 7.467.900,0 
Т-8 4.575.520,0 7.468.035,0 
 
Површината на просторот од став 1 на овој член из-

несува Р= 0,2 квадратни километри. 
2. Концесијата од точка 1 на оваа одлука се пренесу-

ва на �Дримкол-Лигнит� ДООЕЛ увоз-извоз - Струга 
под истите услови под кои е доделена концесијата со 
Договорот за концесија за користење и експлоатација на 
јаглен-лигнит на лежиштето Пискупштина - Струга, за-
веден во Министерството за стопанство под бр. 08-8632 
од 24.12.1999 година, а во �Дримкол� ДОО Рудник за 
јаглен - Струга под бр. 02-1603 од 08.12.1999 година. 

3. Како почеток на користење на пренесената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на пот-
пишувањето на Договорот за пренос на концесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија од точка 3 на оваа одлука ќе го 
склучи министерот за економија, по претходно добие-
на согласност на Договорот од страна на Владата на 
Република Македонија.  

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-2938/1                       Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1016. 
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА  СУРОВИНА-ВАРОВНИК  НА �ЛИ-
КОМ�  ДООЕЛ  СКОПЈЕ  ОД ЛЕЖИШТЕТО   НА  
ЛОКАЛИТЕТОТ  �КАТЛАНОВСКО  БРДО� ВО АТАРОТ 

НА  ОПШТИНА  ПЕТРОВЕЦ  -  СКОПЈЕ 
 
1. На �ЛИ-КОМ� ДООЕЛ - Скопје, се дава концеси-

ја за експлоатација на минералната суровина-варовник 
од лежиштето на локалитетот �Катлановско брдо�, оп-

штина Петровец - Скопје, со површина на простор на 
експлоатационото поле за концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати  како е даде-
но во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.634.550,00 7.559.200,00 
Т-2 4.634.950,00 7.559.420,00 
Т-3 4.635.800,00 7.558.800,00 
Т-4 4.635.850,00 7.559.125,00 
Т-5 4.635.550,00 7.559.600,00 
Т-6 4.635.125,00 7.559.800,00 
Т-7 4.634.600,00 7.559.675,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,8 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определи во Договорот за концесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-3806/1                       Претседател на Владата 
23 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1017. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните су-
ровини (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА  ЗА ВРШЕЊЕ  НА  ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ   ИСТРАЖУВАЊА  НА    МИНЕРАЛНАТА  
СУРОВИНА  - ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА  ФЛАШИРАЊЕ 
НА �АКВАМИН� ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ВО  С. ГРАДЕШНИЦА, ОПШТИНА  СТАРАВИНА, 

БИТОЛСКО 
 
1. На �АКВАМИН� ДОО Скопје се дава концесија 

за вршење на детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина подземна вода за флаширање на ло-
калитетот во с. Градешница, општина Старавина, би-
толско. 

 
Точка Координати Координати 

 Х У 
Т-1 4.547.250,00 7.570.500,00 
Т-2 4.547.750,00 7.570.500,00 
Т-3 4.547.750,00 7.571.000,00 
Т-4 4.547.250,00 7.571.000,00 
 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка 

изнесува Р= 0,25 км2. 
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење на детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместокот ќе се определи во Договорот за концесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија по претходно добиената согласност  од Владата.  

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-3133/1                       Претседател на Владата 
30 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1018. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА   СУРОВИНА  - ГРАДЕЖЕН   КАМЕН-
ВАРОВНИК   НА  �ТРАНС-МЕТ�  ДООЕЛ  - СКОПЈЕ 
ОД  ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ �ЧАРДАКО-

ВЕЦ�  ОПШТИНА  КАРПОШ  -  СКОПЈЕ 
 
1. На �ТРАНС-МЕТ� ДООЕЛ - Скопје, се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина- гра-
дежен камен-варовник од лежиштето на локалитетот 
�Чардаковец�, општина Карпош - Скопје, со површина 
на простор на експлоатационото поле за концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати  
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.661.100,00 7.527.075,00 
Т-2 4.662.400,00 7.526.850,00 
Т-3 4.662.500,00 7.527.150,00 
Т-4 4.662.330,00 7.527.470,00 
Т-5 4.661.550,00 7.525.750,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,8 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определи во Договорот за концесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-3838/1                       Претседател на Владата 
30 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1019. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА   ДАВАЊЕ   КОНЦЕСИЈА  ЗА   ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА  МИНЕРАЛНАТА  СУРОВИНА   - ЦРН  МЕРМЕР  
НА   �РУД  - ПРОИНГ� ДОО, ИЗВОЗ - УВОЗ, СКОПЈЕ 
ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ НА �ДОЛГИ 

РИД� - МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. На �РУД-ПРОИНГ� ДОО, извоз-увоз, Скопје се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - црн мермер од лежиштето на локалитетот �Дол-
ги Рид� - Македонски Брод, со површина на простор на 
експлоатационото поле за концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати, како е даде-
но во табелава, и тоа:   

 
Точка Координата - X Координата - Y 
А 4.604.700,00 7.521.500,00 
Б 4.604.700,00 7.522.300,00 
Ц 4.603.700,00 7.522.300,00 
Д 4.603.700,00 7.521.500,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле  од став 1 на оваа точка изнесува Р= 0,80 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење на детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија-
та. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.   

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-3839/1                       Претседател на Владата 
30 јули 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1020. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА 
МАРИБЕЛ ДОО, ОД ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛНОСТА  

ПЕШТЕРИНА - ЃУРОВИЦА, ВО АТАРОТ 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП  

1. На МАРИБЕЛ ДОО, Прилеп се дава концесија за 
експлоатација на минералната суровина мермер на ло-
калноста Пештерица - Ѓуровица, во атарот на општина 
Прилеп, со површина на простор на експлоатационото 
поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
ран  со координати, како е дадено во табелава, и тоа: и 
Точка  Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.584.350,00 7.551.200,00 
Т-2 4.584.350,00 7.551.700,00 
Т-3 4.584.000,00 7.551.700,00 
Т-4 4.583.850,00 7.552.700,00 
Т-5 4.582.500,00 7.552.700,00 
Т-6 4.582.500,00 7.551.700,00 
Т-7 4.583.250,00 7.551.000,00 
Т 8 - 4.584.000,00 7.551.200,00   
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува P=1,7 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определи во Договорот за концесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 23-3837/1                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
    Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1021. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГАБРО НА �МЕ-
РИСТЕМ-ТОБИ� ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ, КАВАДАРЦИ 
ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ �ПАНТАЛЕЈ�,  

КОЧАНИ  
1. На �Меристем-Тоби� ДООЕЛ увоз-извоз, Кава-

дарци се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина габро од лежиштето на локалитетот 
�Панталеј�, Кочани, со површина на простор на екс-

плоатационото поле за концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани со координати, како е дадено во 
таб лава, и тоа: е

 
Точка Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.649.400,00 7.609.300,00 
Т-2 4.649.200,00 7.609.000,00 
Т-3 4.650.480,00 7.608.180,00 
Т-4 4.650.680,00 7.608.450,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува P=0,55 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-3840/1                      Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
    Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1022. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАДЕЖНО 
ТЕХНИЧКИ КАМЕН (ПЕСОК, ЧАКАЛ И МЕРМЕ-
РИЗИРАНА ДРОБИНА) НА Д.Р.Г. �МИНЕРАЛ� - 
СКОПЈЕ ОД НАОЃАЛИШТЕТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  
ВО �КАТЛАНОВСКА БРЕЗНИЦА�, СКОПСКО  

1. На Д.Р.Г. �МИНЕРАЛ� - Скопје се дава концеси-
ја за експлоатација на минералната суровина градежно 
технички камен (песок, чакал и мермеризирана дроби-
на) со следниве координати: , 

 
Точка Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.636.100,00 7.559.600,00 
Т-2 4.636.600,00 7.559.100,00 
Т-3 4.636.500,00 7.558.800,00 
Т 4 - 4.636.100,00 7.559.000,00   
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува P=0,25 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
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за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-3841/1                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1023. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА ВАРДАРГРАДБА, ОД СКОПЈЕ НА ЛО-
КАЛНОСТ КАЈ С. ТРУБАРЕВО, ВО АТАРОТ НА  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА, СКОПСКО 
 
1. На ВАРДАРГРАДБА, Скопје се дава концесија за 

експлоатација на минералната суровина песок и чакал 
на локалност кај с. Трубарево, Скопско, со површина 
на простор на експлоатационото поле за концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати, 
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка  Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.648.457,00 7.542.000,00 
Т-2 4.647.892,00 7.543.463,00 
Т-3 4.648.356,00 7.543.620,00 
Т-4 4.648.932,00 7.542.000,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,60 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-3843/1                     Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
       Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

1024. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - КАЛЦИТСКИ 
МЕРМЕРИ НА �РУД-ПРОИНГ� ДОО, ИЗВОЗ-УВОЗ, 
СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

�ГОЛЕМИ ДОЛ� - МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. На �РУД-ПРОИНГ� ДОО, извоз-увоз, Скопје, се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - калцитски мермер од лежиштето на локалитетот 
�Големи Дол� - Македонски Брод, со површина на 
простор на експлоатационото поле за концесија за екс-
плоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати, ка-
ко е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата - X  Координата - У  
А 4.601.000,00 7.523.220,00 
Б 4.601.680,00 7.523.740,00 
Ц 4.600.000,00 7.524.580,00 
Д 4.600.000,00 7.524.060,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од став 1 на оваа точка изнесува P=0,95 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-3842/1                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година                на Република Македонија, 
    Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1025. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
36/98, 86/98 и 25/2000), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ 

УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА  
1. Во точка I од Решението за утврдување на пред-

мети кои може да се увезат без плаќање царина 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/2002), во колона 3 (именување) во тарифната ознака 
9030 40 90 00 по точката 8 се додаваат две нови точки 9 
и 10 кои гласат: 
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"Signal Generator 5kHz-1.5  GHz,  AM/FM/PHIM" 
(type SMT 02, IN 1039.2000.02), и во истата точка во 
колона 4 (количина) под истиот тарифен број се дода-
ваат зборовите: �1 парче�. 
Мод. "ANALYZER 50kHz-1.36  GHz  for Broadcast 

applications with Stereo Decoder" (type FMAB, IN 
0856.4750.52), и во истата точка колона 4 (количина) под 
истиот тарифен број се додаваат зборовите: �1 парче�. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот  на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр. 23-3750/1                      Претседател на Владата 
23 јули  2002 година               на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1026. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 јули 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕН-
ЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ  НА РАЗВОЈОТ НА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот 
на земјоделството - Битола, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 
а) претседателот 
- д-р Ѓорѓи Мартиновски, 
б) членовите: 
- д-р Стојмен Бошков, 
- Драган Георгиевски, 
- Јашар Хасани, 
- Мито Милошев, 
- Тодорчо Мушевски, 
- д-р Боне Палашевски, 
- Ристо Трајков, 
- Мубедин Бајрами. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото - Битола се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Елизабета Ангелова, доцент на Земјоделскиот 

факултет во Скопје, 
б) за членови: 
- Мубедин Бајрами, од с. Буковиќ, Сарај - Скопје, 
- Драган Георгиевски, земјоделски производител од 

Битола, 
- д-р Милисав Ивановски, научен советник во ЈНУ 

Земјоделски институт - Скопје, 
- Ставре Јанев, индивидуален производител од Ко-

чани, 
- Тони Јанев, земјоделски производител од с. Пали-

кура, Кавадарци, 
- д-р Пеце Мицевски, раководител на Заводот за од-

гледување на домашни животни во ЈНУ Институт за 
сточарство - Скопје, 

- Јашар Хасани, дипл. инж. агроном од Куманово, 
- Драги Црнгаров, земјоделски производител од с. 

Куклиш, Струмица. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-3852/2                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година               на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1027. 
Врз основа на член 51 и 137 став 2 од Законот за за-

должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јули 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ  
1. За директор на Агенцијата за супервизија на ка-

питално финансирано пензиско осигурување - Скопје, 
се именува Зорица Апостолска, раководител на Одде-
лението за пензиско и инвалидско осигурување во Ми-
нистерството за труд и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-3303/2                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година               на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1028. 
Врз основа на член 51 и 137 став 2 од Законот за за-

должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 30 јули 2002 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

- СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Агенцијата за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигурување 
- Скопје се именува Насер Хамити, дипл. економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-4000/1                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година               на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1029. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30 јули 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ИЉО АНТЕСКИ 

- СМОК� - ТЕТОВО  
1. Зулќифли Сулејмани се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Иљо Антески-Смок� - Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-4017/2                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година               на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1030. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30 јули 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ  В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА  
КУЛТУРАТА �ИЉО АНТЕСКИ-СМОК� - ТЕТОВО  

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата �Иљо Антески-Смок� - Тетово се именува 
Сабедин Али, дипломиран режисер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-4018/1                       Претседател на Владата 

30 јули 2002 година               на Република Македонија, 
      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1031. 
Врз основа на член 20 став 5 и член 32 точка 2. од  

Законот за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. бр. 42/2002), а согласно член 21 став 1 
од Законот, Државната изборна комисија на седницата  
одр ана на 5 август 2002 година, донесе ж 

О Д Л У К А  
I. Од функцијата заменик претседател на Општин-

ската изборна  комисија надлежна за општините Вини-
ца и Блатец се разрешува по негово барање: 

- Методи Иванов - досегашен претседател на Оп-
штинската изборна комисија надлежна за општините 
Виница и Блатец. 

II. За заменик претседател на Општинската изборна 
комисија, надлежена за општините Виница и Блатец се 
именува: 

- Васка Петрова - судија-претседател на Основниот 
суд во Виница. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�.  

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА      
    Бр. 07-145/1                               Претседател, 
5 август 2002 година    на Државната изборна комисија, 

   Скопје            Мирјана Лазарова-Трајковска,с.р. 
___________ 

1032.                                                  
Врз основа на член 20 став 5 и член 32 точка 2. од  

Законот за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 21 став 1 од 
Законот, Државната изборна комисија на седницата  
одр ана на 5 август 2002 година, донесе ж 

О Д Л У К А  
I. Од функцијата  претседател на Општинската из-

борна  комисија надлежна за општините Берово и 
Пехчево се разрешува по нејзино барање: 

- Голубинка Козовска - досегашен претседател на 
Општинската изборна комисија надлежна за општи-
ните Берово и Пехчево. 

II. За претседател на Општинската изборна комисија, 
надлежна за општините Берово и Пехчево се именува: 

- Данка Бубевска - судија-претседател на Основни-
от суд во Берово. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�.  

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА      
    Бр. 07-146/1                               Претседател, 
5 август 2002 година    на Државната изборна комисија, 

   Скопје            Мирјана Лазарова-Трајковска,с.р. 
___________ 

1033.                                                 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр.79/93, 3/94, 71/96, 
46/00, 11/01 и 93/01), министерот за финансии, донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПО-

РЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ  
1. Во Упатството за начинот на евидентирање и 

распоредување на јавните приходи (�Службен весник 
на РМ� бр. 100/01 и 15/02), во шифрарникот на уплат-
ни сметки за јавни приходи, по точката 3 се додава но-
ва точка 3-а која гласи: 

�3-а. Јавни приходи кои ги открива Управата за јав-
ни приходи во постапка на инспекциски надзор  

1 840-2762 утврдени непресметани и неп-
равилно пресметани даноци 

 

2 840-2778 камата за ненавремено плаќање 
на утврдени непресметани и 
неправилно пресметани даноци 

 

При плаќање на јавни приходи на овие уплатни 
сметки, приходното конто се пополнува зависно од ви-
дот на данокот, односно каматата што се плаќа.� 

2. Во точка 6 потточка 6.1. се додаваат 4 нови уп-
латни сметки под реден број 10, 11, 12 и 13, кои гласат: 

 
10. 840-4489 такса за извоз на непрера-

ботени и преработени зем-
јоделски производи 

71532
1 

11. 840-4494 царина од увоз на земјо-
делска механизација и оп-
рема 

71532
0 

12. 840-4501 прелевмани за примарни 
земјоделски производи 

71531
2 

13. 840-4517 прелевмани за преработе-
ни земјоделски производи 

71531
3 

 
3. Во точка 8, сметката под реден број 25 се менува 

и гласи:  
25. 840-6051 закуп на земјоделско зем-

јиште во сопственост на 
државата 

73311
5 

 
По сметката под реден број 25 се додава една нова 

уплатна сметка под реден број 26 која гласи: 
 

26. 840-6072 концесии на земјоделско 
земјиште во сопственост 
на државата 

73311
7 

 
4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
     Бр. 13                                           Министер, 

16 јули 2002 година                    Никола Груевски, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1034. 
Врз основа на член 17 став 9 од Царинскиот закон 

(Службен весник на РМ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 
25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 55/2002), министе-
рот за финансии, донесe 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 1 

Co овој правилник се пропишува начинот на изда-
вање и употреба на задолжителна тарифна информаци-
ја и задолжителна информација за потекло. 

 
Член 2 

За целите на овој правилник: 
(1) �Задолжителна информација" означува: 
- тарифна информација или информација за потек-

лото која е обврзувачка за царинскиот орган, доколку 
се исполнети условите пропишани во членовите 3 и 4 
од овој правилник; 

(2) "Барател" означува: 
-за тарифни цели: лице кое поднело барање до Ца-

ринската управа за задолжителна тарифна информација; 
-за цели на потекло: означува лице кое поднело ба-

рање до Царинската управа за задолжителна информа-
ција за потекло и има реална причина да го стори тоа; 

(3) "Имател" означува: 
- лице на чие име е издадена задолжителната ин-

формација.  
Член 3 

(1) Барањата за издавање на задолжителна информа-
ција се доставуваат во писмена форма до Царинската уп-
рава на Република Македонија. Барањата за задолжител-
на тарифна информација се изготвуваат на образец да-
ден во Прилогот 1 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Барање за задолжителната информација се одне-
сува само за еден тип стока. 
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Задолжителна информација за потекло се однесува 

само на еден вид на стока и единствени услови за стек-
нување на потекло. 

(3) (А)Барањата за задолжителна тарифна информа-
ција ги содржи следниве податоци: 

(а) име и адреса на имателот; 
(б)име и адреса на барателот кога лицето не е имател; 
(в)царинската номенклатура во која стоката треба 

да биде распоредена. 
Кога барателот сака да добие распоредување на 

стоката во една од номенклатурите наведени во член 
24 од Царинскиот закон, во барањето за задолжителна 
тарифна информација ќе биде дадена напомена за 
предметната номенклатура; 

(г) детален опис на стоката со кој се овозможува 
идентификација и утврдување на распоредувањето во 
царинската номенклатура; 

(д) состав на стоката и методите употребени за него-
вото одредување, кога распоредувањето зависи од него; 

(ѓ) приложени мостри,фотографии,цртежи,каталози 
или други расположиви документи кои можат да по-
могнат на царинскиот орган во утврдувањето на пра-
вилно распоредување на стоката согласно царинската 
номенклатура; 

(е) предлог за распоредување; 
(ж)обезбеден превод на македонски јазик од било кој 

приложен документ, a пo барање на царинскиот орган; 
(з) било какви податоци кои се третираат како до-

верливи; 
(ѕ) укажување од барателот, ако има сознанија за 

задолжителна тарифна информација за идентична или 
слична стока што веќе била предмет на барање. 

(Б) Барањето за задолжителни информации за по-
текло ги содржи следните податоци: 

(а) име и адреса на имателот; 
(б) име и адреса на барателот кога лицето не е имател; 
(в) прифатлива правна основа, во согласност со чле-

новите 25 и 27-в од Царинскиот закон; 
(г) детален опис на стоката и нивно тарифно распо-

редување; 
(д) состав на стоката и методи за испитување упот-

ребени за негово одредување и нејзината цена франко-
фабрика, ако е потребно; 

(ѓ) условите за одредување на потеклото, употребе-
ните материјали и нивно потекло,тарифно распореду-
вање, соодветните вредности и опис на условите (пра-
вила на промена на тарифен број, додадена вредност, 
опис на операцијата или доработката, било кое друго 
специфично правило) што овозможува предметните ус-
лови да бидат задоволени, особено се напоменува точ-
ното правило што е применето и предложеното прави-
ло за стоката; 

(е) мостри, фотографии, цртежи, каталози или дру-
га расположива документација за составот на материја-
лите и нивните компоненти, а кои можат да помогнат 
во опишувањето на производниот процес или на дора-
ботката на која материјалите биле подложени; 

(ж)обезбедување на превод на македонски јазик од би-
ло кој приложен документ, на барање на царинскиот орган; 

(з) било кои податоци што треба да бидат третира-
ни како доверливи; 

(ѕ) укажувања од барателот, ако има сознанија за 
задолжителна тарифна информација за стоки или мате-
ријали или информација за потекло за стоки или мате-
ријали идентични или слични на оние наведени под 
алинеја г и ѓ точка 3 под (Б) од овој член што веќе било 
предмет на барање. 

(4) Кога, при прием на барањето, царинскиот орган 
смета дека истото не ги содржи сите податоци потреб-
ни за да се даде мислење, царинскиот орган ќе бара, од 
барателот да ги обезбеди потребните информации. 
Временскиот период од ограничено на 3 месеци за та-
рифски цели и 150 дена за цели на потеклото согласно 
член 4 од овој правилник, почнува да тече од моментот 
кога царинскиот орган ќе ги има сите информации пот-

ребни да донесе одлука. Царинскиот орган ќе го извес-
ти барателот дека барањето е примено и дека од тој мо-
мент наведениот временски период почнува да тече.  

Член 4 
(1) Барателот се известува за задолжителната ин-

формација, во најкус можен рок. 
(а) 3а тарифски цели: ако царинскиот орган не бил 

во можност да ја достави задолжителната тарифна ин-
формација во рок од три месеци од примањето на бара-
њето, царинскиот орган ќе го извести барателот и ќе 
даде објаснување за причината на доцнењето и ќе наз-
начи кога се очекува да се достави информацијата. 

(б) 3а цели на потеклото: информацијата се доста-
вува во рок од 150 дена од датата кога било прифатено 
барањето. 

(2) 3адолжителна информација се издава на образец 
кој е составен дел на овој правилник даден во Прилог 2 
за задолжителна тарифна информација. 

(3) Задолжителна информација за потекло се издава 
на образец кој е составен дел на овој правилник даден 
во Прилог 3. 

(4) Bo известувањето за задолжителна информација 
се наведуваат податоците кои се доверливи. Во задол-
жителната информација треба да има правна поука.  

Член 5 
(1) Задолжителна тарифна информација може да 

биде употребена само од имателот, освен ако нема наз-
начено лице кое ќе го застапува согласно член 18 и 
член 60 од Царинскиот закон. 

(2) (а) за тарифски работи: царинскиот орган, при ис-
полнувањето на царинските формалности, може да поба-
ра од имателот, да го информира царинскиот орган за тоа 
дека тој поседува задолжителна тарифна информација за 
стоката што е предмет на царинска постапка. 

(б) 3а работи за потекло:органот одговорен за про-
верување на применливоста на задолжителната инфор-
мација за потекло, при завршување на било какви фор-
малности, може да бара од имателот, да го информира 
наведениот орган дека тој поседува задолжителна ин-
формација за потекло која ја опфаќа предметната стока 
за која се завршуваат формалностите. 

(3) Имателот на задолжителната информација може 
да ја употреби истата во случај на одредена стока, само 
кога информацијата е издадена за: 

(а) тарифни работи: да ги задоволи барањата на ца-
ринскиот орган дека предметната стока одговара на се 
она што е опишано во презентираната информација; 

(б) работи за потекло: да ги задоволи барањата на 
царинскиот орган во однос на став 2 (б) дека предмет-
ната стока и околностите што го одредуваат нејзиното 
потекло во секој однос одговараат на она што е во опи-
сот  презентираната информација. на 

Член 6 
Кога имателот на задолжителната информација која 

престанала да важи поради причини наведени во член 17 
став (5) од Царинскиот закон, сака да ја употреби мож-
носта од примена со повикување на ваквата информаци-
ја за време на дадениот период согласно со став 6 од тој 
член, тој ќе го извести царинскиот орган, обезбедувајќи 
потребни документи со кои ќе се овозможи да се напра-
ви проверка дека се исполнети важечките услови.  

Член 7 
Co денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на издава-
ње и употреба на уверенија за распоредување на стоки 
според Царинската тарифа(" Службен весник на РМ 
"бр ј 17/2000). о 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во" Службен весник на Република Македони-
ја",  ќе се применува од 30 јули 2002 година. а 
Бр. 11-1654/2 

29 јули 2002 година      Министер, 
   Скопје            Никола Груевски, с.р. 
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1035. 
Врз основа на член 105 став 2 од Законот за лекови-

те, помошните лековити средства и медицинските по-
магала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98), министе-
рот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОП-
РЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО СО ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ 
ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ПОМА-
ГАЛА ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ХУМАНАТА  

МЕДИЦИНА 
 

ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите по однос 

на просторот, опремата и кадарот што треба да ги ис-
полнуваат правните лица кои вршат промет на големо 
со лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала што се употребуваат во хуманата медицина. 

 
ПРОСТОР 

 
Член 2 

Просторот наменет за вршење промет на големо со 
лекови, помошни лековити средства и медицински по-
магала треба да е сместен во објект кој е: 

1) изграден од цврст материјал, градежно технички 
погоден за намената за која е определен, со ѕидови, по-
дови и плафони со мазни површини и изработени од 
материјал погоден за лесно чистење, а по потреба и за 
дезинфицирање; 

2) поврзан на комунална инфраструктура (водовод, 
канализација, електрична мрежа), а доколку објектот 
нема можност да се приклучи на постојната инфрас-
труктура треба да има соодветен начин на водоснабду-
вање и прифаќање на отпадните води; 

3) заштитен од влијанијата на надворешната среди-
на и соодветно климатизиран; 

4) обезбеден со соодветен пристап за прием и испо-
рака и 

5) да има функционална поврзаност на просториите 
(хоризонтална и/или вертикална) за непречена работа 
во сите фази на прием, сместување, чување и испорака, 
без ризик и можности за замена или мешање на произ-
водите. 
Висината во сите простории од подната површина 

до меѓукатната конструкција треба да изнесува најмал-
ку 2,6 м. 
Просторот наменет за вршење промет на големо со 

лекови, помошни лековити средства и медицински по-
магала треба да биде сместен во приземјето на објек-
тот. Доколку објектот е обезбеден со товарен лифт со 
носивост најмалку 1 000 kg и има соодветен пристап за 
прием и испорака, просторот наменет за вршење про-
мет на големо со лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала може да не биде сместен во при-
земјето. 

 
Член 3 

Просторот наменет за вршење промет на големо со 
лекови, помошни лековити средства и медицински по-
магала, кој е сместен во објект треба да има: 

1) посебен простор за прием и испорака; 
2) просторија за сместување и чување на фарма-

цевтски суровини и производи под декларирани услови 
за чување (со t од 18 до 250С); 

3) просторија или посебен простор за сместување и 
чување на: 

- опојни дроги и на лекови што содржат опојни дроги, 
- запаливи и експлозивни материи, 

- производи со посебен деклариран температурен 
режим на чување; 

4) просторија или посебен простор за сместување и 
чување на производите што се наоѓаат на проверка на 
квалитетот или се вратени или повлечени од промет - 
карантин (физички или организационо издвоен); 

5) просторија или посебен простор за сместување и 
чување на: 

- антибиотици во форма на суровини, полупроизво-
ди и производи, 

- цитостатици во форма на суровини, полупроизво-
ди и производи, 

- имунобиолошки производи што имаат особина на 
заразен материјал; 

6) просторија или посебен простор за сместување и 
чување на фармацевтски суровини и производи што 
претставуваат опасни материи (средства за дезинфек-
ција, дезинсекција, дератизација); 

7) просторија или посебен простор за сместување и 
чување на санитетски материјал и други производи од 
групата на медицински помагала; 

8) просторија или посебен простор за сместување 
на аптекарски амбалажен материјал и 

9) санитарни простории со гардероби. 
 

Член 4 
Правните лица кои вршат промет на големо со ле-

кови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала треба да го имаат просторот од член 3 на овој пра-
вилник со површина најмалку од 120 м2. 
Ако правното лице од став 1 на овој член врши и 

размерување на лековити супстанции и пакување во 
сопствена амбалажа треба да има: 

1) просторија за размерување на лековитите суп-
станции со посебен простор за пакување и означување; 

2) просторија за сместување и чување на размере-
ните супстанции и 

3) посебна просторија за миење садови и прибор. 
 

Член 5 
Правните лица кои вршат промет на големо со ле-

кови и медицински помагала, или со лекови и помош-
ни лековити средства или со помошни лековити сред-
ства и медицински помагала треба да го имаат просто-
рот од член 3 на овој правилник соодветно на произво-
дот со кој се врши промет на големо, со површина нај-
малку од 100 м2.  
Ако правното лице кое врши промет на големо со 

лекови и медицински помагала, или со лекови и по-
мошни лековити средства врши и размерување на ле-
ковити супстанции и пакување во сопствена амбалажа 
треба да има: 

1) просторија за размерување на лековитите суп-
станции со посебен простор за пакување и означување; 

2) просторија за сместување и чување на размере-
ните супстанции и 

3) посебна просторија за миење садови и прибор. 
 

Член 6 
Правните лица кои вршат промет на големо само со 

лекови треба да го имаат просторот од член 3 точка 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 9 на овој правилник. Ако правното лице врши 
и размерување на лековити супстанции и пакување во 
сопствена амбалажа треба да ги има и просториите од 
член 3 точка 8 и член 4 став 2 на овој правилник. 
Правните лица кои вршат промет на големо само со 

помошни лековити средства треба да го имаат просто-
рот од член 3 точка 1, 2, 4 и 9 на овој правилник. 
Правните лица кои вршат промет на големо само со 

медицински помагала треба да го имаат просторот од 
член 3 точка 1, 2, 3 алинеја 3, 4, 7 и 9 на овој правилник. 
Правните лица од став 1, 2 и 3 на овој член треба да 

имаат простор со површина најмалку од 80 м2. 
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ОПРЕМА  
Член 7 

Правните лица кои вршат промет на големо со ле-
кови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала, заради обезбедување на соодветно сместување и 
чување на производите во согласност со барањата на 
важечката Фармакопеја и декларираните услови на чу-
вање, треба да ја имаат следната опрема: 

- полици (отворени и затворени) изработени од ма-
теријал што лесно се чисти и дезинфицира; 

- дрвени палети; 
- метален ормар со клуч за чување на опојни дроги 

и на лекови што содржат опојни други; 
- ладна комора и/или ладилник за чување на произ-

води со посебен деклариран температурен режим на 
чување; 

- метални ормари за чување на запаливи и експло-
зивни материи; 

- термометар со отчитувач на температурата во се-
која просторија одделно и за ладната комора односно 
ладилникот и 

- друга опрема и прибор потребна за соодветно 
сместување и чување. 
Правните лица кои вршат размерување на супстан-

ции и пакување во сопствена амбалажа треба да имаат 
прецизни ваги со точност од 0,1 g, 1 g и 10 g, лопатки, 
шпатули, лажици, мензури, чаши и друг прибор. 
Ако правното лице врши промет на големо само со 

определена група на производи односно дел од произ-
водите треба да обезбеди соодветна опрема во завис-
нос  од видот на производот. т 

Член 8 
Правните лица кои вршат промет на големо треба да 

имаат соодветно возило за транспортирање на лековите, 
помошните лековити средства и медицинските помагала 
на начин кој не дозволува промена на декларираниот ква-
литет и оштетување на амбалажата, како и онечистување 
на други производи и/или од други производи. 
Правните лица кои вршат промет на големо со ле-

кови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала што бараат соодветен температурен режим на чу-
вање треба да имаат соодветно возило или опрема за 
транспорт на производите.  

КАДАР  
Член 9 

Правните лица кои вршат промет на големо со ле-
кови треба да имаат: 

1. најмалку еден носител на дејност - дипломиран 
фармацевт со положен стручен испит, односно лиценца 
за работа, под чиј надзор се спроведува системот на 
обезбедување на квалитет, ефикасност и сигурност на 
производите, односно под чија непосредна контрола се 
врши приемот, сместувањето, чувањето и испораката 
на производите; и 

2. најмалку еден работник со соодветно средно об-
разование од областа на фармацијата или медицината 
или стоматологијата, со положен стручен испит.   

Член 10 
Правните лица што вршат промет на големо со ме-

дицински помагала, зависно од видот на производите, 
треба да имаат: 

1. најмалку еден носител - дипломиран фармацевт 
со положен стручен испит или доктор на медицина со 
положен стручен испит или доктор на стоматологија со 
положен стручен испит, односно со лиценца за работа, 
под чиј надзор се врши приемот, сместувањето, чува-
њето и испораката на медицинските помагала; и 

2. најмалку еден работник со соодветно средно об-
разование од областа на фармацијата или медицината 
или стоматологијата, со положен стручен испит. 
По исклучок од став 1 на овој член правните лица 

кои вршат промет на големо само со завоен материјал, 
средства за шиење рани, средства за спречување на кр-

варење или промет на големо само со медицински при-
бор за еднократна или повеќекратна употреба треба да 
имаат најмалку еден носител на дејност - работник со 
средно образование од областа на фармацијата или ме-
дицината или стоматологијата, со положен стручен ис-
пит, под чиј надзор се врши приемот, сместувањето, 
чув њето и испораката на производите. а

 
Член 11 

 Правните лица кои вршат промет на големо со по-
мошни лековити средства треба да имаат најмалку еден 
носител на дејност - работник со средно образование 
од областа на фармацијата, со положен стручен испит, 
под чиј надзор се врши приемот, сместувањето, чува-
њето и испораката на помошните лековити средства. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ   

Член 12 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
поблиските услови што мораат да ги исполнуваат орга-
низациите на здружен труд кои пуштаат лекови во про-
мет или вршат испитување и контрола на лековите што 
се употребуваат во медицината (�Службен лист на 
СФРЈ� бр. 55/88) и Правилникот за посебните услови 
за пуштање во промет на помошни лековити средства 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 73/87), што се однесуваат 
на правните лица кои вршат промет на големо со леко-
ви и помошни лековити средства што се употребуваат 
во хуманата медицина.  

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 15-6637/3                            Министер, 

26 јули 2002 година     доц. д-р Ѓорѓи Оровчанец, с.р. 
      Скопје 

___________ 
1036. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
04/2002), Министерството за финансии, на ден 
16.05.2002 година, издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЛИЗИНГ  
1. Дозволата за вршење на дејност лизинг се издава 

на Друштвото за финансиски услуги �ЛБИС� ДООЕЛ, 
ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 20 од Скопје, кое на денот 
на поднесувањето на барањето за издавање на дозвола 
поседува основна главница во пари, во износ од 
6.226.000,00 денари, и е регистрирано во Трговскиот 
регистар со шифра 65.21 - Финансиски лизинг. 

2. Оваа дозвола се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
   Бр. 09-2893/04                    Министер, 
16 мај 2002 година           Никола Груевски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
1037. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
04/2002), Министерството за финансии, на ден 
16.05.2002 година, издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЛИЗИНГ  
1. Дозволата за вршење на дејност лизинг се издава 

на Друштвото за производство, градежништво, тргови-
ја и услуги �ФОНКО ИНТ� ДОО експорт-импорт, ул. 
�Пиринска� бр. 23 од Скопје, кое на денот на поднесу-
вањето на барањето за издавање на дозвола поседува 
основна главница во пари, во износ од 25.158.500,00 
денари, и е регистрирано во Трговскиот регистар, со 
шифра 65.21 - Финансиски лизинг. 
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2. Оваа дозвола се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.   
    Бр. 09-3706/04                     Министер, 
16 мај 2002 година           Никола Груевски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
1038. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Калуѓерица-Оп-
штина Радовиш. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установено според За-
конот за премерот и катастарот на земјиштето (�Служ-
бен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).   

                                                            Директор, 
                                                 Мирче Ѓорговски, с.р. 

___________ 
1039. 
Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 3/2002) и точка 9 од Одлуката за 
каматните стапки на Народна банка на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 53/2002), гувернерот на Народна банка на Републи-
ка Македонија на 01.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА 
СТАПКА, КОЈА  НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ  
1. Во Одлуката за каматната стапка, која Народна 

банка на Република Македонија ја плаќа на задолжител-
ната резерва на банките и штедилниците (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 53/2002) се врши следната измена и тоа: 

- во точка 2 процентот �7,00� се заменува со про-
центот �6,00� 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�,  ќе се применува од 11.08.2002 година. а 
  Бр. 02-14/545-2002                                  Гувернер, 
1 август 2002 година                       Љубе Трпески, с.р. 

     Скопје 
___________ 

 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 

5 август 2002 година, утврди дека во Одлуката за имену-
вање на претседател, членови и нивни заменици на Регио-
налната изборна комисија на изборната единица број 4 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), е направена грешка поради што се дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ  НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИО-

НАЛНАТА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 4 
 
Во Делот II што се однесува на членовите на Регио-

налната изборна комисија на изборната единица број 4, 
по името �Митко� наместо презимето �Димитриевски�, 
треба да стои презимето �Димитриев�. 

 
       Бр. 07-147/1                            Од Државната изборна 
5 август 2002 година             комисија 
           Скопје 

Огласен дел 
 

Л И К В И Д А Ц И И   
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од 

Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-
025,  запишан во судскиот регистар при Основниот  
суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4035/02 и 
влошка 02031210?-8-01-000 од 19.07.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија, угос-
тителство и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Те-
тово, ул. �Љ.Б.Пиш� 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 Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21578) 

___________ 
 

Ликвидаторот Душко Кировски од Тетово, ул. 
�Љубе Божиноски-Пиш� бр. 66, објавува дека со Ре-
шението I. Л. бр. 145/2002 од 21.05.2002 година, при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвида-
циона постапка над должникот - Друштво за производ-
ство, трговија и услуги КРАЉ експорт-импорт Нади и 
други ДОО-Тетово, со жиро-сметка бр. 280-
0100000022-48-Алфа банка-Скопје, мигрирана од ЗЗП-
Тетово, со бр. 41500-601-60410.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вата во �Службен весник на РМ�, а најдоцна 30 дена од 
последното објавување.  
Од ликвидаторот.                                              (21579) 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 425/2001 година од 
26.03.2002 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало �Б 
и Ч - Промет� ДОО увоз извоз - Скопје, со седиште на ул. 
�Никола Карев� бр. 51/1 и ж-сметка 40110-601-202477. 

 За ликвидатор се определува лицето Атанасовска 
Љубинка од Скопје, ул. �Никола Карев� бр. 51/1. 
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.              (21010) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. �АВ-

НОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во Судскиот регистар 
при Основен  суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. 
бр. 3091/2002 објавува дека Друштвото за заштита на ав-
торски права Авторско биро Јасмина ДООЕЛ Скопје и со 
број на жиро-сметка 300000000069876 отворена при Ко-
мерцијална банка АД 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.                                              (21051) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во Судскиот 
регистар при Основен  суд Скопје I - Скопје со Реше-
ние П. трег. бр. 2238/2002 објавува дека Друштвото за 
производство, промет и услуги на големо и мало ГЕ-
НИКОМ Георге и Николај ДОО експорт-импорт Скоп-
је со број на жиро-сметка 40100-601-412767 отворена 
при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
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вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21052) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. 

�Никола Русински� бр. 12 II/29, запишан во Судскиот 
регистар при Основен  суд Скопје I - Скопје со Реше-
ние П. трег. бр. 43/2002 објавува дека Друштвото ПИД-
ДУВИТ АРТ Студио Цветиновски ДОО увоз-извоз 
Скопје и со број на жиро-сметка 40100-603-20829 отво-
рена 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.                                              (21148) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

нието на овој суд II. Л. бр. 166/2002 од 11.06.02 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за производство, трговија и услуги �ВЕ-РА - КОМПА-
НИ� експорт-импорт ц.о., с. Долно Свиларе од Кондово, с. 
Долно Свиларе со жиро сметка 40120-601-172909. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-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 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.              (21097) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 181/2002 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Младин-
ска задруга �КТМ� - Скопје, бул. �Илинден� бб, блок 
12, со жиро сметка 40100-601-384086. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-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 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.              (21098) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 64/2002 од 27.02.02 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија на 
големо и мало, посредување и застапување �СКОП-
ЛАСТ� ДОО од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 92/III-10 со 
жиро сметка 40100-601-40804. 
За ликвидатор се определува лицето Попова Ленче 

од Скопје, со стан на ул. �Алжирска� бр. 2. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на 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.              (21301) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 599/2000 од 04.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет и услуги �СЛАДАРЕЦ 
ИМПЕКС� увоз извоз ДОО - Скопје, ул. �Димо Хаџи 
Димов� бр. 75, со жиро сметка 40100-601-162505. 

За ликвидатор се определува лицето Славица Недел-
ковска од Скопје, со стан на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 75. 
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.              (21395) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Ст. бр. 202/2001 од 3.07.2002 
година, предлогот поднесен од доверителот Република 
Македонија, Министерство за финансии, Управа за јав-
ни приходи застапуван од Јавниот правобранител на 
Република Македонија за отворање на стечајна постап-
ка над должникот Трговско претпријатие на големо и 
мало �ЕСА� Скопје се усвојува. 
Се отвора стечајна постапка над должникот Трговско 

претпријатие на големо и мало �ЕСА� Скопје со седиште 
на ул. �Народен Фронт� бр. 5Б-12 Скопје со жиро сметка 
40100-601-43991 Агенција за работа со блокирани сметки. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздов-

ски со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 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 (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 4.09.2002 година во 9,30 часот во 
соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21093) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Ст. бр. 136/2002 од 29.05.2002 
година отворена е стечајна постапка над должникот 
Колонијал Африм Шефкет Исмани ШАНС ТП Скопје 
со седиште на ул. �Гостиварска� бр. 24-а, Скопје со 
жиро сметка 40120-601-387810 Агенција за блокирани 
сметки со регистарска влошка 1-68522-0-0-0. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздов-

ски со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 4.09.2002 година во 8,40 часот во 
соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21094) 
___________ 

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

шението на овој суд II. Ст. бр. 242/2002 година од 
10.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за трговија на големо и мало �КО-
ШУТА-МАК� ДОО Скопје со седиште на ул. �Михаил 
Чаков� бр. 7-а, Скопје со сметка број 40100-601-173238 
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Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет на Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздов-

ски со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 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 (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 4.09.2002 година во 9,15 часот во 
соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21095) 

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

шението на овој суд II. Ст. бр. 140/2002 од 29.05.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот ТП 
�ТАКСИ ПРЕВОЗ ПИНГВИН� Опаров Боро Марјан 
Скопје со седиште на ул. �Илинденска� бр. 48 и жиро 
сметка број 40100-601-407396 Агенција за работа со бло-
кирани сметки со регистарска влошка 02002480-6-01-000. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздов-

ски со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на ден 4.09.2002 година во 8,45 ча-
сот во соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21096) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 260/2002 од 10.07.2002 го-
дина отворена е стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство и промет на големо и мало �КЛЕ-
ВЕР НИКОЛА� ДООЕЛ извоз увоз Скопје со седиште 
на ул. �Вуковарска� бр. 4-1/6 и жиро сметка 210-
0413393501-73 при Тутунска банка ад Скопје, па истата 
не се спроведува и се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за производство, трговија 
на големо и мало КЛЕВЕР НИКОЛА ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21146) 

_ ______________________________________________ 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1490253 на име Дервишоска Букурије, с. 
Црвивци, Кичево.                                                    (21346) 
Пасош бр. 69225/93 на име Неиме Салији, с. Врап-
чиште, Гостивар.                                                    (20741)  
Пасош бр. 3754 на име Зенуни Абдисамет, с. Г. 
Седларце, Тетово.                                                  (19239) 
Пасош бр. 1488913 на име Каба Рама, ул. "Р. Крле" 
бр. 71,Струга.                                                          (20744) 

Пасош бр. 1271937 на име Ридва Хајрула, ул. "Јајце" 
бр. 96, Скопје.                                                 (20611) 
Пасош бр. 894089 на име Димовска Светлана, ул. 

"Карпош" бр. 4/2/4, Битола.                                   (21571) 
Пасош бр. 1127553/98 издаден од СВР-Делчево на 
име Петровски Војо, ул."Павлиш дол" бр. 1, Мак. Ка-
меница.                                                       (21595) 
Пасош бр. 1237475 издаден од ОВР - Дебар на име 
Марке Јетмира, ул. ЈНА бр. 57, Дебар.            (21597) 
Пасош бр. 1421513 издаден од СВР-Скопје на име 
Иљбер Арифи, ул. 391 бр. 8, Скопје.       (21601) 
Пасош бр. 1141226/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Себастијан Абазов, ул. К. Либкнехт бр. 4/3-7, Скопје.
                                                                    (21610) 
Пасош бр.0066941 на име Петров Ацо, ул. "Ј. Глиго-
ров" бр. 4, Св. Николе.                                   (21632) 
Пасош бр. 071886 на име Станоески Зарко, ул. 

"Ванчо Николески" бр. 23/5, Охрид.        (21633) 
Пасош бр.451251/94  издаден од СВР-Скопје на име 
Белка Хусеин, ул. Ј. Розентал бр. 22, Скопје       (21634) 
Пасош бр. 1426486/00 издаден од СВР - Гостивар на 
име Димоски Павле, ул. Слободан Пепоски бр.  44, 
Гостивар.                                                     (21638) 
Пасош бр. 1184858/99 издаден од СВР - Скопје на 
име Локман Садики, ул. С. Стефкова бр. 144, Скопје.
                                                                   (21647) 
Пасош бр. 462012/94 издаден од СВР - Гостивар на 
име Луан  Арифи, ул. Н. Парапунов бр. 248, Гостивар.
                                                                    (21649) 
Пасош бр. 1011034/97 издаден од СВР - Гостивар на 
име Мишо Китановски, ул. Н. Тесла бр. 31 а, Гостивар.
                                                               (21655) 
Пасош бр. 1410842 на име Абдурамани Муса, ул. 
Е.Кардељ" бр. 591, Струга.                                   (21352)  
Пасош бр. 1640491/01 издаден од СВР - Скопје на 
име Давитков Горан, ул. Дурмиторска бр. 2 б, Ско-пје.
                                                                    (21666) 
Пасош бр.1191284 на име Анѓелковски Јован, ул. 

"Илинденска" бр.159, Тетово.                       (21670) 
Пасош бр. 1268427/99 издаден од СВР - Куманово на 
име Османи Ќане, ул Илинденска бр. 17, Куманово. 

                                                                    (21680) 
Пасош бр. 1221210 издаден од ОВР - Пробиштип на 
име Танчевски Зоран, ул. "9-ти Мај" бр. 33, Проби-
штип.                                                                    (21697) 
Пасош бр. 0729629 на име Велкоски Петре, ул."Б. 
Талески" бр. 183, Прилеп.                         (21700) 
Пасош бр. 0804088 на име Јовановска Гооссен Божна, 
с. Стругово, Демир Хисар.        (21706) 
Пасош бр. 339555 на име Костадинова Весна, ул. "И. 
Милутиновиќ" бр. 56/5, Битола.               (21707) 
Пасош бр. 1284639 на име Џелили Блерим, Тетово.  
                                                                               (21708) 
Пасош бр. 1267401 издаден од УВР Скопје на име 
Ѓурчиновска Марија, ул. "Благоја Тоска" бр.24 кула 1, 
Скопје.                                                      (21709) 
Пасош бр. 0034209 издаден од УВР Скопје на име 
Блажевски Иван, ул. Франклин Рузвелт бр. 6/3, Скопје.
                                                                    (21710) 
Пасош бр. 1176765 издаден од УВР Куманово на име 
Салахи Бари, с. Ропалце, Куманово.       (21711) 
Пасош бр. 0729629 на име Велкоски Петре, ул."Б. Та-
лески" бр. 183, Прилеп.                                          (21700)  
Пасош бр. 1059825 издаден од СВР Скопје на име 
Муареми Неат, ул. "Џон Кенеди" бр. 11/2-30, Скопје.     

                                                               (21723) 
Пасош бр. 1181261 издаден од СВР Тетово на име 
Рустеми Евзаљ, с. Камењане, Тетово.       (21724) 
Пасош бр. 1212380 издаден од СВР Тетово на име 
Сејдиу Сефедин, с. Голема Речица, Тетово.        (21728) 
Пасош бр. 1445047 издаден од СВР Скопје на име 
Садики Емине, с. Студеничани, Скопје.       (21729) 
Пасош бр. 377533 издаден од СВР Тетово на име 
Муареми Ќазим, с. Порој, Тетово.         (21730) 
Пасош бр. 1598392 издаден од СВР Скопје на име 
Панов Михо, ул. "Тодор Чопов" бр.15, Скопје.     21731 
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Пасош бр. 1078954 издаден од СВР Скопје на име 
Орхан Рамадан, ул. Вашингтонска бр. 111-б, Скопје.     

                                                                (21732) 
Пасош бр. 1129080 издаден од СВР Скопје на име 
Спасова Жаклина, ул. "Мостарска" бр. 16, Скопје. 

                                                                   (21733) 
Пасош бр. 1078561 издаден од СВР Скопје на име 
Гавриловски Бобан, с. Волково, ул. 6 бр. 14, Скопје. 

                                                                    (21734) 
Пасош бр. 669685 издаден од СВР Тетово на име 
Лимани Зиди, с. Слатина, Тетово.         (21735) 
Пасош бр. 0153003 издаден од СВР Скопје на име 
Ибрахими Ирфан, ул. Гутенбергова бр 32, Скопје. 

                                                                    (21741) 
Пасош бр. 1163149 на име Хајровиќ Адеса, с. Десово, 
Прилеп.                                                        (21748) 
Пасош бр. 693091 на име Кузмановски Кире, ул. "Е. 
Кардељ" бр. 5/44, Битола.                      (21749) 
Пасош бр. 1255703 на име Фазли Спендим, ул. "Фа-
занерија" бр. 2, Гостивар.                        (21750) 
Пасош бр. 1491112 на име Трајкоски Оливер, ул. 

"Трајче Трајчески" бр. 6, Охрид.                      (21751) 
Пасош бр. 1098654 издаден од СВР Скопје на име 
Реџепи Џемаил, ул. "Гоце Стојчевски" бр. 1/2-6, Ско-
пје.                                                                    (21752) 
Пасош бр. 1574609 издаден од СВР Скопје на име 
Исмаил Идриз, ул. Зефљуш Марку бр. 30, Скопје. 

                                                                    (21753) 
Пасош бр. 1325270 издаден од СВР Скопје на име 
Мурат Ислами, ул. "Коле Камински" бр.15, Скопје. 

                                                                    (21755) 
Пасош бр. 1212130 издаден од СВР Тетово на име 
Мурати Хаки, с. Џепчиште, Тетово.       (21756) 
Пасош бр. 1212129 издаден од СВР Тетово на име 
Мурати Мирвет, с. Џепчиште, Тетово.       (21757) 
Пасош бр. 1454036 издаден од СВР Скопје на име 
Асани Егзон, с.Арачиново, ул.1бр.118, Скопје.21761 
Пасош бр. 1187949 на име Постоловска Даринка, с. 
Саса, Делчево.                                      (21762) 
Пасош бр. 1252234 на име Ајети Бурхан, ул. "Х. Т. 
Карпош" бр. 45, Куманово.                                    (20978) 
Пасош бр. 758713 на име Сотировски  Љупче, с. Неп-
роштено, Тетово.                                              (9166) 
Пасош бр. 1012870 на име Анастасова Бети, ул. "К. 
Макс" бр. 70, Кочани. 
Пасош бр. 66240 на име Стојановски Стојан, бул. 

"ЈНА" бр. 22/11, Штип. 
Пасош бр. 1251540 на име Незири Неџат, ул. "Ско-
пска" бр. 25, Струга. 
Пасош бр. 1117751 на име Османоски Бидај, с. Ок-
тиси, Струга.                                                           (19102) 
Пасош бр. 1263622 на име Лазороски Наумче, ул. "П. 
П. Арсов" бр. 32, Охррид. 
Пасош бр. 1283022 издаден од ОВР Куманово, на име 
Сунчица Хорватиќ, Ново Село - Куманово  
Чек со бр. 5362047 од тековна сметка бр. 2125773 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Неделковски Коце, Скопје.                      (21598) 
Работна книшка на име Данилова Сунчица, Скопје.

                                                                    (21596) 
Работна книшка на име Феми Алии, с. Арачиново, 
Скопје.                                                     (21599) 
Работна книшка на име Валентина Стојова, Скопје.

                                                                    (21605) 
Работна книшка на име Наунов Илчо, Пробиштип.  

                                                                  (21607) 
Работна книшка на име Јонузи Ерхан, Гостивар. 
                                                                    (21608) 
Работна книшка на име Јонузи Денис, Гостивар. 
                                                                               (21609) 
Работна книшка на име Рамаданоска Нејма, с. Рос-
туше, Гостивар.                                       (21611) 
Работна книшка на име Арсов Киро, ул. "Баница" бр. 

25, Штип.                                       (21614) 
Работна книшка од  на име Билјана Димовска, ул. 

"Киро Крстев бр. 102, Неготино.                      (21615) 

Работна книшка на име Камил Зумберов, с. Мелница, 
Велес.                                                        (21616) 
Работна книшка на име Бајрам  Абази, с. Радуша, 
Скопје.                                                                    (21645)  
Работна книшка на име Љупчо Величковски, Скопје.

                                                                    (21665) 
Работна книшка на име Станковски Станко, ул. 

"Ѓорче Петров"бр. 323, Куманово.             (21678) 
Работна книшка на име Котевски Митко, Пробишт-
ип.                                                                   (21679) 
Работна книшка на име Спасова Блага, Пробиштип.

                                                                    (21681) 
Работна книшка на име Ристеска  Анка, ул. "Лески" 
бр. 80/10, Штип.                                        (21682) 
Работна книшка на име Ристевска Добре Анче,  ул. 

"Лески" бр. 80/10, Штип.                         (21684) 
Работна книшка на име Ангелов Славе, Радовиш. 
                                                                    (21685) 
Работна книшка  на име Танов Блажо, Гевгелија. 
                                                                    (21686) 
Работна книшка на име Ана Бошкоска, ул. "Димитар 
Влахов" бр. 1, Прилеп.                         (21691) 
Работна книшка на име Пеова Марија, ул. "Тоцила" 
бр. А3/1, Прилеп.                                      (21692) 
Работна книшка на име Дибра Мелаим, Струга. 
                                                                    (21696) 
Работна книшка на име Владо Никодиноски, ул. "Г. 
Делчев" бр. 39, Кичево.                       (21698)  
Работна книшка издадена од Врање на име Панков-
ска Бојана, Скопје.                                     (21721) 
Работна книшка на име Идавер Агуши, Скопје. 
                                                                    (21725) 
Работна книшка на име Неданоска Снежана, Скопје.

                                                                    (21737) 
Работна книшка на име Сетинов Сашко, Скопје. 
                                                                    (21738) 
Работна книшка на име Јованов Драги, Радовиш. 
                                                                    (21743) 
Работна книшка на име Јанкулов Зоран, Гевгелија. 
                                                                              (21744) 
Работна книшка на име Јулија Симовска, Скопје. 
                                                                    (21758) 
Воена книшка на име Горан Крстев, ул. "Т. Јованов" 
бр. 12, Куманово.                                       (21606) 
Чековна картичка бр. 14333180 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Охрид на име Марија 
Вршнакова, Охрид.                                     (21603)  
Чекови од бр. 0226000027169 до бр. 0226000027170 
од тековна сметка бр. 1952-86 издадени од Комерци-
јална банка- филијала Охрид на име Кочоски исто, 
Охрид.                                                       (21658) 
Чекови од бр. 479713 до 479717 од тековна сметка бр. 

9872019 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Динев Костадин, Скопје.          (21672)  
Чекови од бр. 0018000260286 до бр. 0018000260288 
од тековна сметка 10767968 издадени од Комерцијална 
банка на име Павловска Весна, Скопје.           21736 
Чекови од бр. 07005348786, 07005348787 и 

07005348789 од тековна сметка 12352170 издадени од 
Комерцијална банка на име Николовски Ѓорѓи, Скопје.
                                                                    (21759) 
Свидетелство од 8 одделение на име Асани Едвин, 
Гостивар.                                                     (21604) 
Свидетелство од 5 одделение на име Севџан Ќами-
лоски, Прилеп.                                         (21619) 
Свидетелство на име Лавдри Мехареци, Струга. 
                                                                    (21620) 
Свидетелствона име Арслан Хани, Струга.      (21621) 
Свидетелствона име Амиде Жута, Струга.       (21622) 
Свидетелство на име Артиме Полиси, Струга. (21623) 
Свидетелство на име Илир Жута, Струга.         (21624) 
Свидетелство на име Фисник Истрефи, Струга. 
                                                                    (21625) 
Свидетелство на име Авни Елмаз, Струга.       (21626) 
Свидетелство на име Самет Лјуфи, Струга.      (21627) 
Свидетелство на име Купа Бегет, Струга.         (21628) 
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Свидетелство на име Нашир Истрефи, Струга.(21629) 
Свидетелство на име Едлир Винца, Струга.      21630 
Свидетелство на име Зикри Жута, Струга.       (21631) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одделение издадени од ОУ " 
Тефејјуз" Скопје на име Енис Неби, Скопје.       (21654)  
Свидетелство од 6 одделение на име Трајче Трајков, 
с. Липовиќ, Радовиш.                        (21668) 
Свидетелство од 8 одделение на име Салиоски Фес-
тим, Струга.                                                    (21669) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Ј. 
Смугрес" на име Цивкароски Рубин, Прилеп.       21690 
Свидетелство  на име Ганковиќ Елмаз, Прилеп.  
                                                                               (21694)  
Свидетелствоа за 1, 2 издадени од "Зефљуш Марку" 
на име Бесник Ферати, Скопје.         (21726) 
Свидетелство на име Трајковски Тони, Куманово. 
                                                                    (21739) 
Свидетелство на име Костадин Коцев, Радовиш. 
                                                                    (21740) 
Свидетелство од 4 одделение на име Илија Мицев, 
Радовиш.                                                     (21742) 
Диплома на име Тодевски Златко, ул. "Копарска" бр. 

38, Прилеп.                                                     (21693) 
Здравствена книшка на име Николина Петровска, 
Штип.                                                      (21613) 
Здравствена книшка на име Саздов Петре, у. "К. Јо-
сифов" бр. 19, Велес.                                     (21617) 
Здравствена книшка на име Крстески Борче, Кру-
шево.                                                       (21618) 
Здравствена книшка а име Кирковски Атанас, ул. 

"Охридска" бр. 329, Битола.                      (21656)  
Здравствена книшка  на име Благој Трајковски, Би-
тола.                                                                    (21657) 
Здравствена книшка на име Стојановски Боро, ул. 

"М. Горки" бр. 9, Велес.                       (21687) 
Здравствена книшка на име Ставревски Васко, Велес.

                                                                    (21689) 
Здравствена книшка на име Блажевски Ордан, Би-
тола.                                                                    (21695) 
Здравствена книшка на име Пупалевска Снежана, 
Битола.                                                          (21699)  
Здравствена книшка на име Стојановски Боро, Велес.

                                                                    (21712) 
Здравствена книшка на име Ставревски Васко, Велес.    

                                                                   (21713) 
Здравствена книшка на име Тодоровски Игор, Велес. 

                                                                    (21745) 
Здравствена книшка на име Киров Таки, Велес. 
                                                                   (21746) 
Здравствена книшка на име Трајков Ѓорѓи, Велес. 
                                                                    (21747) 
Здравствена книшка на име Таќи Кирков, Велес. 
                                                                               (21763) 
Штедна книшка бр. 922719-39 издадена од Коме-р-
цијална банка АД Скопје на име Олгица Додев-ска 
Михајловска, Скопје.                      (21600) 
Тркалезен печат и штембил бр. 10-2185/2 (11-147/1): 
с-ка 384/01.08.2002 (Република Македонија Ми-
нистерство за правда - Скопје, Одделение за општа 
управа Штип, Месна канцеларија Драгоево)  на име 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, ул. "Димитрие 
Чуповски" бр.9, Скопје.                        (21677) 
_
 
______________________________________________ 

Ј А В Н И   П О В И Ц И  
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. 16/3-63/58 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Предмет на јавното барање е набавка на: 
1.1. Мазут тони 4900 
1.2. Масло за ложење ЕЛ  тони 1260 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена  без пресметана царина и акциза  со посебно 

искажан ДДВ,  
- начин и услови на плаќање, 
- квалитетот на понуденото средство да е во соглас-

ност со важечки стандарди, 
- гарантен рок, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака. 
3. Придружна документација 
Кон понудата,  понудувачот е должен да достави  

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки - (пречистен текст)  во оригинални примероци 
или заверени  кај нотар:  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва,  

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ од надлежниот орган дека со  пресуда не е  му е 
изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци  оригинал или заверена од нотар. 
- гаранција за учество на набавката во висина од 5% 

од вкупната вредност на понудата.  
4. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

се следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), 
рок на испорака ( 5 поени) и начин на плаќање (5 поени). 

5. Начин и рок за доставување на понудата 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-

нот на објавувањето на барањето во дневниот печат и  
�Службен весник на РМ�, а јавното отворање на пону-
дите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 
23.08.2002 година во 10,00 часот во просториите на 
Министерството за одбрана.  
Понудите се доставуваат на адреса: Министерство 

за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта 
или преку архивата на Министерството. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на овој повик. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака �понуда�, и бројот на 
списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на понудувачот. 

6. Понудите кои нема да бидат  доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат.   

 Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон:  02/282 341. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки во Министерството за од-
брана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/171 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
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2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 

2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 
еклери, баклави, тулумби, јогурт и свежо млеко пасте-
ризирано за потребите на гарнизон Куманово (видови и 
количини наведени во Список бр. 1). 

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и добие во Минис-
терството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710 
или кај одговорното лице во просториите на напред на-
ведениот гарнизон. 

2.3. Можност за поделба на набавката по видови на 
производи. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака и 
- за свежо овошје и зеленчук рабат на утврдена па-

зарна цена. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар не постари од шест 
месеци и тоа:  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи,  

- капацитет на дневно производство по видови на 
производи и стручен кадар со кој располага. 
Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- техничко технолошки можности  
  за производство-испорака и квалитет 25 бодови, 
- цена     70 бодови, 
- начин и услови на плаќање и рок  
  на испорака     5 бодови. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки-пречистен текст и таа се дос-
тавува во еден оригинален примерок, што треба да би-
де потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот на адреса: Министерството за одбрана ул. �Орце 
Николов� бб - Скопје. 
Понудувачите понудите да ги достават на лице мес-

то на денот на јавното отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите во присуство на по-

нудувачите ќе се изврши на ден 26.08.2002 година со 
почеток во 09,00 часот во просториите на Домот на 
АРМ Куманово. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/28 23 84. 
Комисија за јавни набавки  

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за внатрешни ра-
боти, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 32/2002  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Конфекционирање на кошули со долг ракав за при-

падниците на Полицијата - 18.000 парчиња согласно 
Уредбата за униформа и делови на униформата за при-
падниците на полицијата на МВР (�Службен весник на 
РМ� бр. 10/20000). 
Основниот материјал е на МВР, а конфекционерот 

обезбедува помошен материјал и работна рака. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која понудувачот, во 

согласност со член 43 од Законот и член 33 од Законот 
изменување и дополнување на Законот за јавни набав-
ки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задолжително 
треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет                            40 поени, 
- цена                                   30 поени,  
- начин на плаќање            15 поени, 
- рок на испорака               15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важност на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од За-
конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 22.08.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната  придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
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- Заедно со понудата понудувачите да достават го-
тов примерок - мостра.  

- Дополнителни појаснувања  како и основна ткаенина 
за изработка можат да се добијат на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002-пре-
чистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за финансии на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/02 

ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ТАЛОНИ И КУПОНИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  

1. Набавувач  
Министерство за финансии на Република Македо-

нија со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 
2. Понудувачи 
- Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно и странско правно и физичко лице кое е 
регистрирано за печатење и услужни активности во вр-
ска со печатењето. 

3. Предмет на набавка 
Печатење на талони-двојно нумерирани и купони-

нумерирани со следниве технички карактеристики: 
КУПОНИ-нумерирани: 
- формат 105 мм х 55 мм, 
- хартија кунздрук мат 90 грамска, 
- печат 4/0, 
- компјутерска обработка, 
- тираж 100.000.000 примероци. 
ТАЛОНИ-двојно нумерирани 
- формат 145 мм х 60 мм, 
- хартија кунздрук мат 90 грамска, 
- печат 4/0, 
- компјутерска обработка, 
- тираж 5.000.000 примероци. 
4. Понудата треба да содржи 
- опис на хартијата што понудувачот ќе ја користи 

при печатењето на талоните (формат, тежина, дебели-
на, производител и земја на производство), 

- изјава од понудувачот дека предметната набавка ќе ја 
отпечати според техничките карактеристики во точка 3., 

- поединечна цена од примерок и вкупна цена за на-
ведениот тираж, со посебно искажан ДДВ и други да-
вачки, фиксна (непроменлива сé до конечното испол-
нување на договорот) и искажана во денари, 

- рок на извршување на услугата (искажан во кален-
дарски денови сметан од денот на доставување на по-
рачката), 

- начин и рок на плаќање (авансно, при што соглас-
но со член 64 став 3 од Законот за јавни набавки аван-
сот не може да биде поголем од 30% од вредноста на 
договорот и/или одложено). 
Понудата и придружната документација треба да 

биде доставена на македонски јазик. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-

датоци, односно понудите во кои изнесените податоци 
не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од пона-
тамошната постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни (оценети). 

5. Техничка документација 
5.1. Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (�Службен весник 
на РМ� бр. 32/98 и 5598/); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај-потврда од надлежен Основен суд), нé постар 
од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод 
од судска евиденција-уверение од надлежен Основен суд-
Оддел за прекршоци), нé постар од шест месеци; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки нé постара од 
шест месеци. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 
Понудите кои не ја содржат гореназначената прид-

ружна документација ќе се сметаат за некомплетни и 
ќе бидат исклучени од понатамошна постапка, односно 
нема да бидат евалуирани (оценети). 

5.2. Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака �документација�: 

- Список на извршени услуги од овој вид во прет-
ходните три години со називи на корисниците на услу-
гите (референтна листа); 

- Опис на техничката опрема со која располага пону-
дувачот потребна за реализација на наведенава набавка; 

- Да се достават примероци од вакви или слични ус-
луги што ги подготвил понудувачот; 

- По отпечатувањето, испораката на талоните и ку-
поните ќе се врши сукцесивно од Министерството за 
финансии. 
Горенаведените списоци треба да бидат заверени и 

потпишани од одговорното лице на понудувачот. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- Цена    40 поени; 
- Квалитет    30 поени; 
- Рок на извршување на услугата 25 поени; 
- Начин и рок на плаќање    5 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

член 27, став 1, алинеја 1 од Законот за јавни набавки. 
7. Рок и начин на доставување на понудите 
Понудите треба да се достават најдоцна до 

15.08.2002 година до 12,00 часот во архивата на Ми-
нистерството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок нема да бидат разгледувани. 
Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставува-

ње ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат раз-
гледувани. 
Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-

шан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудувачите, во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-

чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса: ул. �Даме Груев� бр. 14 или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15,00 часот секој работен ден). 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

15.08.2002 година во 12,00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ, ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје, II кат, сала за состаноци. 
Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-

твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот. 

                     Комисија за јавни набавки 
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Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 30/24/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Фекална канализација за дел од општина Врапчиште 

и регулација на Врапчишка Река, што опфаќа изградба 
на поголемиот дел од колекторскиот цевковод низ ко-
ритото на Врапчишка Река и поврзување на колектор-
скиот цевковод од месностите Галате и Зубовце и дел 
од терциарната мрежа. Исто така ќе се изведе и регула-
ција на делови од коритото на реката Врапчишка. 

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
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 единеч-
ни 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 не 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, не постар од 6 месеци). 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2.  Ефикасност                                       20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                               5 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 лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Маке-
донија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 16.08.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат 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 ов-
ластени лица ќе се изврши на 16.08.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата за јавни набавки да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавно отворање. 

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 

с 02-120-311 или 220-415. часот или на телефон/фак                                           
   Комисија за јавни набавки на 

___________ 
 

Општина Охрид - Фонд за патишта, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Охрид - Фонд за патишта, 

со седиште на ул. �Димитар Влахов� бр. 52. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 

Изведување на градежни работи за довршување и мо-
дернизација на �Булевар Туристичка� - втора делница. 

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
2.1. Обемот  и квалитетот на работите е утврден во 

тендер документацијата кои заинтересираните понуду-
вачи можат да ја подигнат во Општина Охрид - Фонд 
за патишта, со уплата на 9.000,00 денари неповратни 
средства. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во тендер документацијата. 
3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-

начени во тендер документацијата за реализација на 
проектот. 

3.4. Понудувачите се должни да стават свои поеди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот предмер 
и вкупната вредност на работите со одвоен ДДВ. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 43 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Извод од судска регистрација на дејноста. 
4.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки не постара 
од шест месеци. 

4.4. Бонитетна листа издадена од Централен регис-
тар на РМ. 

4.5. Техничко технолошки бонитет. 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена на набавката   40 поени 
5.2. Начин и услови на плаќање  20 поени 
5.3. Рок на изведување   10 поени 
5.4. Ефикасност   10 поени 
5.5. Техничка и кадровска 
        опременост   10 поени 
5.6. Референтна листа   10 поени 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок за доставување на понудите е 8 (осум) дена 

од денот на објавувањето на барањето во дневниот пе-
чат (забрзана постапка). 
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6.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки и истата се доставува преку 
пошта или во архивата на набавувачот. 

6.3. Понудите да бидат доставени на следната адре-
са: Општина Охрид - Фонд за патишта, ул. �Димитар 
Влахов� бр. 52, Охрид, во затворен коверт со назнака 
�Комисија за јавни набавки�. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во пред-

видениот рок, понудите кои не се изработени според 
тендер документацијата, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик 
нема да се разгледуваат. 

7.2. Информации за појаснување на набавката и 
тендер документацијата, можат да се добијат во Оп-
штина Охрид - Фонд за патишта секој работен ден на 
тел. бр. 262-923. 

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

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 31/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на остеосинтетски материјал за Клиника за 
трауматологија и Клиника за ортопедски болести. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- пропратен инструментариум по вид, количина и 

вредност, 
- проспектен материјал, по можност, 
- гаранција за квалитет и употребливост, 
- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
3. ПРИДРУЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија), 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/98 и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постап-
ка во оригинал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата да се достави на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пошта 
во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање 
на Комисијата на лице место најдоцна до 27.08.2002 
година во 12,00 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     - 50 бода, 
- квалитет   - 20 бода, 
- начин на плаќање  - 20 бода, 
- рок на испорака     - 10 бода. 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на 

27.08.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 

27.08.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачите кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98) и Одлуката бр. 02-
409  од 31.07.2002 година Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија ПЕ Битола, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА   ПРИБИРАЊЕ   НА   ДОКУМЕНТАЦИЈАТА   ЗА  ПРЕТ-
ХОДНО  УТВРДУВАЊЕ   НА  ПОДОБНОСТА  НА  ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  БЕЗ  ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 1/2002 е  Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ПЕ Битола. 

- Предмет на јавниот повик бр. 1/2002 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведувач на градежните, гра-
дежнозанаетчиските и инсталатерски работи, на стан-
бено-деловен  објект во населба �Довлеџик� 2 во Бито-
ла, од 1 ламела, со катност П+3, со вкупна нето повр-
шина од 921 м2 станбен простор, 169 м2 деловен прос-
тор и 169 м2 подрумски простор. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид дејност, со седиште во Република Македонија. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, ПЕ Битола има потреба од ут-
врдување на подобност на понудувачите (претквалифи-
кација), преку документација, кои би биле повикани да 
достават понуди за утврдување изведувач на градежни-
те, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи 
на објект во населба Довлеџик. 
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- Понудувачите своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација 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 капаци-

тети 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 вршењето на 

нивната дејност. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик. 
- Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен коверт, во горниот лев агол треба да ја 
носи ознака (не отворај), како и бројот на јавниот по-
вик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 десет.  
- Документацијата се доставува до набавувачот:  

Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија  ПЕ, Битола, 
адреса  ул. �Борис Кидрич� бр. 24а, Битола, со назнака 
за Комисија за јавни набавки препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот, 

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија� и  во �Нова Македонија�. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот, нема да се разгледува. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членовите 10, 14, 15 и 16 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки во ОУ �Страшо Пинџур� 
Вевчани, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 1/02 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ  ЗА  САНАЦИЈА, ЗА-
ЈАКНУВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА 
И  РЕВИТАЛИЗАЦИЈА  НА  КОНСТРУКЦИЈАТА 

НА УЧИЛИШНИОТ ОБЈЕКТ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/02 е ОУ 

�Страшо Пинџур� - Вевчани. 
1.2. Предмет на набавката: санација, зајакнување, 

реконструкција, адаптација и ревитализација на конс-
трукцијата на објектот. 

1.3. Обемот на градежните и занаетчиските работи 
даден е во тендерската документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се види и 

подигне во ОУ �Страшо Пинџур�-Вевчани со надомес-
ток од 1.500,00 денари. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, според тендерот, 
изразена во денари. Данокот на додадена вредност да 
биде посебно искажан. 

3.2. Начин на плаќање. 

3.3. Рок за изведување на предметните работи изра-
зен во календарски денови. 

3.4. Рок на важност на понудата. 
3.5. Понудувачите се должни кон секоја понуда за-

должително да ја достават следната документација: 
3.5.1. Придружна документација (оригинал или за-

верени фотокопии од нотар) 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со правилникот за со-
држината на документот за бонитет донесен од минис-
терот за финансии; 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација - потврда од надлежен Основен суд; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност - уве-
рение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци. 

3.5.2. Документација за техничка способност:  
- референц-листа и список на досега изведени работи 

во последните три години по објекти, датуми и износи; 
- број на структура на вработени; 
- податоци за расположива опрема. 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
4.1. Рок за доставување на понудите е најдоцна до 

14.08.2002 година. 
4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на субјектот. 

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

4.4. Понудите се доставуваат до Комисијата за јав-
ни набавки при ОУ �Страшо Пинџур� - Вевчани. 

4.5. Понудите и другата документација се доставува 
во запечатен коверт на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознака �не отворај�, бројот на повикот и името на 
објектот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се идентифи-
кува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот 
коверт треба да има уште два запечатени коверти. Ед-
ниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финан-
сиската документација и носи ознака �понуда�, а дру-
гиот внатрешен коверт содржи техничка документаци-
ја и носи ознака �документација� и се забележува адре-
сата на испраќачот-понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Цена                                                             40 бода, 
- Рок                                                                20 бода, 
- Начин на плаќање                                       20 бода, 
- Техничка оспособеност                              10 бода, 
- Финансиска и економска способност       10 бода. 
При бодувањата комисијата ќе води сметка и за 

членот 26 од Законот за јавни набавки. 
6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отворањето на понудите во присуство на овлас-

тените претставници на понудувачите ќе биде изврше-
но на 16.08.2002 година со почеток во 11,00 часот во 
просториите на ОУ �Страшо Пинџур� - Вевчани. 

7.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот не ќе бидат разгледувани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 046/798-279. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки на ДМУ �8 ми Септем-
ври�, Скопје, објавува повторен отворен повик 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВА-
ЊЕ НА КОС КРОВ СО ЗАМЕНА НА ЛАНТЕРНИ   

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Државно машинско училиште �8 ми 

Септември� бул. �Александар Македонски� бр. 24, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: поставување на кос кров 

со замена на лантерни. 
1.3. Обемот на набавката е даден во тендерската до-

кументација. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица. 
1.6. Набавката е неделива. 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Државното машинско училиште �8 ми Септември�, 
бул. �Александар Македонски� бр. 24, Скопје, со не-
повратен надомест од 500,00 денари што ќе се уплати 
на жиро-сметка 160011574178711, даночен број 
4030001414608, депонент на Народна банка на РМ. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи единечни цени по 

позиција и вкупна цена на понудата, према тендерот со 
посебно засметан ДДВ, искажан во денари. 

3.2. Начин на плаќање. 
3.3. Рок на изведување на работите, изразен во 

календарски денови. 
 3.4. Дали понудувачот работите ќе ги изведува  сам 

или со ангажирање на трето лице, со наведување на ко-
ефициентот за материјалните трошоци за трето лице. 

3.5. Кон понудата задолжително да се достави след-
ната документација во оригинал или заверена копија на 
нотар и не постара од 6 месеци: 

-извод од регистрација на дејноста во согласност со 
Законот за трговски друштва,  

-документ за бонитет од Централниот регистар, 
-доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација,  
-список на вклучени технички лица во изведбата на 

работата,  
-список на техничка опрема која ќе се користи при 

изведбата на предметот на набавката, 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста, 

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

3.6. Времетраење на гарантниот рок. 
3.7. Понудувачите се должни со понудите да  при-

ложат и референтна листа за досега изведените работи 
од ваков вид. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИТЕ 
4.1. цена - 40 бода, квалитет на материјалот и изведба-

та-35 бода, рок на изведба - 10 бода,  начин на плаќање - 5 
бода, времетраење на гарантниот период - 10 бода. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на поднесување на понудите 15 дена од де-
нот на објавувањето на повикот. 

5.2. Понудите се доставуваат во оригинален приме-
рок кој треба да биде заверен и потпишан од одговор-
ното лице на субјектот. 

5.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

5.4. Понудата се доставува со предавање во архива-
та на училиштето или по пошта на наведената адреса 
најдоцна до денот и часот на отворањето на понудата. 

5.5. Понудата и другата документација се доставува во 
запечатен плик на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознака�не отворај�, број на повикот и името на објектот. 

5.6. Во средината на пликото треба да биде означе-
на точната адреса на набавувачот. 
Пликот не треба да содржи никаква ознака со која 

би можел да се идентификува испраќачот односно по-
нудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два 
запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со фи-

нансовата документација и носи ознака �понуда�, а 
другиот внатрешен плик ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака �документација� со точна ад-
реса на испраќачот-понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на повикот, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Понудите ќе се отвораат во присуство на пону-

дувачите на 26.08.2002 година во 18.00 часот во прос-
ториите на училиштето. 

6.4. Овластени претставници на понудувачите кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудата, 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Дополнителни информации на тел. 175-077 и 115 021. 
                                          Комисија за јавни набавки 

_ ______________________________________________ 
К О Н К У Р С  

Врз основа  на член 142 од Законот за вршење на 
нотарски работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 
25/98) и член 2 од Правилникот за критериумите за 
бројот и распоредот на службените седишта на нотари-
те во Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 52/97, 112/2000 и 30/2001), министерот за правда го 
распишува деветиот конкурс за именување на нотари. 

1. Се распишува конкурс за именување нотари за 
следните нотарски седишта: 

-за две нотарски места со службено седиште на 
подрачјето на Основниот суд Скопје I; 

-за едно нотарско место со службено седиште на 
подрачјето на Основниот суд Гостивар; 

-за едно нотарско место со службено седиште на 
подрачјето на Основен суд Кичево. 

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на 
нотар треба да ги исполнуваат условите наброени во 
членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски 
работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98) и 
Правилникот за утврдување на критериумите за опрема 
и простории потребни за вршење на нотарската служба 
(�Службен весник на РМ� бр. 52/97 и 4/98). 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандида-
ти е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на конкур-
сот во �Службен весник на Република Македонија�. 

4. Пријавите со прилозите во оригинал или ориги-
нално заверено копие со кои се докажува дека се ис-
полнети условите за именување на нотар предвидени 
во член 10 од Законот за вршење нотарски работи 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98), се подне-
суваат до Нотарската комора. 

                                                   Министер за правда, 
                                                      Иџет Мемети, с.р. 

_______________________________________________ 
 

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 
добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 
2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 
2002 ГОДИНА  

Движењето на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари-јули 2002 година во однос на 
просечните цени на мало во 2001 година изнесува 1,4%. 

                                               Заменик на директорот, 
                                                Селаjдин Мемети, с.р. 



Стр. 32 - Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 август 2002 
 

С О Д Р Ж И Н А 
                                                                                  Страница   
1005. Уредба за начинот на пресметување на 

амортизацијата, односно отписот на вред-
носта на нематеријалните и материјалните 
средства и за Номенклатурата на средствата 
за амортизација и годишните амортизацио-
ни стапки........................................................... 1

1006. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за овластување за распределба на 
контингенти за извоз на производи во Сое-
динетите Американски Држави..................... 3

1007. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2002 година..... 3

1008. Одлука за исплата на паричен надомест по 
основ на структурни реформи за работници-
те од ТФ �Готекс� - Гостивар........................ 3

1009. Одлука за надомест на штета на индивиду-
алните лозаро производители......................... 3

1010. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина - песок и чакал 
на �АЛЕМ КОМПАНИ� - ДООЕЛ експорт-
импорт, с. Долно Коњари, општина Петро-
вец, на наоѓалиштето на локалитетот во ата-
рот на с. Средно Коњари и с. Долно Коња-
ри, општина Петровец, Скопско..................... 4

1011. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина украсен камен -
мермер на �ВЕСА� ДООЕЛ експорт-им-
порт, Тетово од лежиштето на локалитетот 
�Дебреште�, општина Прилеп......................... 4

1012. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина гранит на 
Друштвото за производство, промет и услу-
ги ПЕТРА - ГРАНИТ-увоз-извоз ДОО, При-
леп, на локалноста кај с. Подмол, во атарот 
на општина Тополчани, Прилепско............... 4

1013. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина мермер на ЕВ-
РО-ГРАНИТИ, од с. Желино, Тетовско, на 
локалност кај с. Вепрчани, во атарот на оп-
штина Витолиште, Мариовско........................ 5

1014. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина гранит на ЕВ-
РО-ГРАНИТИ од с. Желино, Тетовско на 
локалност �Самовилак�, кај с. Кален, во ата-
рот на општина Витолиште, Мариовско........ 5

1015. Одлука за давање на согласност за целосен 
пренос на концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина јаглен-лигнит на екс-
плоатационото поле Пискупштина - општи-
на Луково, место викано Стари Лазој............ 6

1016. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина-варовник на 
�ЛИ-КОМ� ДООЕЛ Скопје од лежиштето 
на локалитетот �Катлановско брдо� во ата-
рот на општина Петровец - Скопје.................

1017. Одлука за давање концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина - подземна вода за флашира-
ње на �АКВАМИН� ДОО Скопје на локали-
тетот во с. Градешница, општина Старави-
на, Битолско...................................................... 6

1018. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минерална суровина - градежен камен-
варовник на �ТРАНС-МЕТ� ДООЕЛ - Скоп-
је од лежиштето на локалитетот �Чардако-
вец� општина Карпош, Скопје....................... 7

1019. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина - црн мермер на 
�РУД-ПРОИНГ� ДОО, извоз-увоз, Скопје 
од лежиштето на локалитетот на �Долги 
Рид� - Македонски Брод.................................. 7

6

здавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 

1020. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина мермер на МА-
РИБЕЛ ДОО, од Прилеп, на локалноста 
Пештерина - Ѓуровица, во атарот на општи-
на Прилеп.......................................................... 8

1021. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина габро на �Ме-
ристем-Тоби� ДООЕЛ увоз-извоз, Кавадар-
ци од лежиштето на локалитетот �Панта-
леј�, Кочани...................................................... 8

1022. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина градежно тех-
нички камен (песок, чакал и мермеризирана 
дробина) на Д.Р.Г. �МИНЕРАЛ� - Скопје од 
наоѓалиштето на локалитетот во �Катланов-
ска Брезница�, Скопско................................... 8

1023. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина песок и чакал на 
ВАРДАРГРАБА, од Скопје на локалност кај 
с. Трубарево, во атарот на општина Гази Ба-
ба, Скопско........................................................ 9

1024. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина - калцитски 
мермери на �РУД-ПРОИНГ� ДОО, извоз-
увоз, Скопје од лежиштето на локалитетот 
�Големи Дол� - Македонски Брод................. 9

1025. Решение за дополнување на Решението за 
утврдување на предмети кои може да се уве-
зат без плаќање царина.................................... 9

1026. Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола................................... 10

1027. Решение за именување директор на Агенци-
јата за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување - Скопје................. 10

1028. Решение за именување заменик на директо-
рот на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување -
Скопје................................................................. 10

1029. Решение за разрешување од должноста в.д. 
директор на Домот на културата �Иљо Ан-
тески - Смок� - Тетово..................................... 10

1030. Решение за именување в.д. директор на Домот 
на културата �Иљо Антески-Смок� - Тетово.... 10

1031. Одлука од Државната изборна комисија....... 11
1032. Одлука од Државната изборна комисија........ 11
1033. Упатство за изменување и дополнување на 

Упатството за начинот на евидентирање и 
распоредување на јавните приходи................ 11

1034. Правилник за начинот на издавање и упот-
реба на задолжителни информации................ 11

1035. Правилник за условите по однос на просто-
рот, опремата и кадарот што треба да ги ис-
полнуваат правните лица кои вршат промет 
на големо со лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала што се 
употребуваат во хуманата медицина................ 19

1036. Дозвола за вршење на дејност лизинг............ 20
1037. Дозвола за вршење на дејност лизинг........ 20
1038. Решение од Државниот завод за геодетски 

работи................................................................ 21
1039. Одлука за изменување на Одлуката за ка-

матната стапка, која Народна банка на Ре-
публика Македонија ја плаќа на задолжи-
телната резерва на банките и штедилниците 21

 
Исправка на Одлуката за именување на 
претседател, членови и нивни заменици на 
Регионалната изборна единица број 4............ 21

 
Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец јули 2002 
година ............................................................... 31

  
 И
 
 
 


