
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четврток, 3 јули 2003 
Скопје 

Број 44                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1033. 

УКАЗ БР. 71 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001)   

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за воен аташе во Берлин во Сојузна Република Гер-

манија 
Потполковник Горанчо Ванчо Котески 
ФЧ: потполковник, по формација: потполковник, 
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 1808965440020 
до сега: Командант на Центарот за обука на војни-

ци за родови и специјални единици во Командата за 
обука во Генералштабот на Армијата на Република Ма-
кедонија.  

Овој указ да се изврши на 15.08.2003 година.  
  Бр. 07-800                                     Претседател 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
      Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1034. 

УКАЗ БР. 72 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001)   

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за воен аташе во Тирана во Република Албанија 
Мајор Ванчо Герасим Шонтевски 
ФЧ: мајор, по формација: мајор, 
лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 1801966450114 
до сега: Началник на Штаб во Командата на специ-

јални единици во Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија.  

Овој указ да се изврши на 15.08.2003 година.  
  Бр. 07-801                                     Претседател 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
      Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1035. 

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА-ТРАН-
СФЕРИ КОН ИЗДАВАЧИТЕ НА ВЕСНИЦИ  

И СПИСАНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Средствата од Раздел 193.01 од Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2003 година, потставка 443813 на 
Агенцијата за информации (трансфери до издавачите 
на весници и списанија) за 2003 година, во износ од 
56.000.000,00 денари се распределуваат на следниве 
корисници: 

Дневни весници: 

1. Нова Македонија 3.000.000,00  
2. Флака  2.000.000,00 
3. Бирлик  1.100.000,00 
4. Вечер  2.500.000,00 
5. Утрински весник 3.800.000,00 
6. Лоби-дитор  2.000.000,00 
7. Македонија денес 2.500.000,00 
8. Вест  3.000.000,00 
9. Факти  2.500.000,00 
10. Македонски спорт    500.000,00 
11. Рома Тајмс    500.000,00 
12. Скок     500.000,00 
13. Мак-факс  1.300.000,00 
 
Неделни весници и списанија: 
14. Денес  1.000.000,00 
15. Старт  1.000.000,00 
16. Зум  1.000.000,00 
17. Македонско сонце    700.000,00 
18. Дело     700.000,00 
19. Национал     700.000,00 
20. Лоби  1.500.000,00 
21. Капитал  1.000.000,00 
22. Актуел  1.000.000,00 
23. Пулс  1.000.000,00 
24. Остен     800.000,00 
 
Двонеделни весници и списанија: 
25. Студентски збор 2.000.000,00 
26. Глоби  1.000.000,00 
27. Форум  1.000.000,00 
28. Синдикален живот    800.000,00 
29. Избор     500.000,00 
30. Трибина     500.000,00 
31. ВИП Гала     400.000,00 
 
Месечни весници и списанија: 
32. Екологија     800.000,00 
33. Феникс     200.000,00 
34. Жена  1.600.000,00 
35. Семеен магазин    400.000,00 
36. Магазин фамилиаре    400.000,00 
37. Таа     400.000,00 
38. Комплетна    400.000,00 
39. Македонско време    500.000,00 
40. Мацедониан Тајмс    500.000,00 
41. Инфомак     400.000,00 
42. Народна волја    500.000,00 
 
Периодични весници и списанија: 
43. Македонски Власи    200.000,00 
44. Евро дијалог    600.000,00 
45. Незаборав     500.000,00 
46. Магазин ин    400.000,00 
47. Преспа     500.000,00 
 
Регионални весници и списанија: 
48. Битолски весник 1.000.000,00 
49. Исток  1.000.000,00 
50. Глас на Пелагонија    500.000,00 
Локални весници и списанија: 
51. Наш весник    300.000,00 
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52. Кумановски булевар   700.000,00 
53. Актуелности    300.000,00 
54. Штипски весник    700.000,00 
55. Вардарски глас    500.000,00 
56. Струмица денес    300.000,00 
57. Деница     300.000,00 
58. Превентива    300.000,00 
 

Член 2 
Дистрибуцијата на средствата се врши преку Аген-

цијата за информации и е зависна од динамиката на из-
легувањето и квалитетот на весниците и списанијата во 
текот на 2003 година. 

 
Член 3 

За преостанатите средства од истата потставка ќе се 
објави дополнителен јавен оглас. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 23-2457/3            Претседател на Владата 
25 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1036. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖ-

НИШТВО И УРБАНИЗАМ 
 
1. Китан Павловски се разрешува од должноста ди-

ректор на Државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам, орган во состав на Министерството за 
транспорт и врски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 17-3078/1                      Претседател на Владата  
25 јуни 2003 година                на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1037. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  
НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
1. Љупчо Шапчевски се разрешува од должноста 

директор на Управата за извршување на санкции, орган 
во состав на Министерството за правда. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 17-3079/1                      Претседател на Владата  

25 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

1038. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА  КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН  

ВИД СТРУГА 
 
1. Драган Петрески се разрешува од должноста ди-

ректор на Казнено-поправниот дом од отворен вид 
Струга. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 17-3080/1                      Претседател на Владата  

25 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1039. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА  КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ 

ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 
 
1. За вршител на должноста директор на Казнено-

поправниот дом од отворен вид Струга се именува Ан-
дрија Мечкароски, дипл. правник, соработник во Одде-
лението за имотно-правни работи во ПЕ Струга на Ми-
нистерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 17-3081/2                      Претседател на Владата  

25 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1040. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 јуни 2003 година, одобри  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА-КАЗИНО ИЗДАДЕНА НА 
ТД “ЛАКИ 7“ РАФЕТ, КИРО И ДР. ДОО ЕКС-
ПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ ПОД ДОВ. БР. 23-58/17  

ОД 28.09.1998 ГОДИНА 
 

1. Во точка 1 од Лиценцата наместо зборовите: “ТД 
“Лаки 7“ Рафет, Киро и др. ДОО експорт-импорт Скоп-
је“ треба да стои: “ТД “ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 
ДОО Скопје“. 

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 23-2953/1                      Претседател на Владата      

25 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
Огласен дел 
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С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 286/03 донесено на 20.06.2003 годи-
на е отворена претходна постапка на постапката за 
утврдување на причини за отворање на стечајна по-
стапка над должникот Друштво за инженеринг, инве-
стиции и маркетинг УНИЈА Виолета ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. “Салвадор Аљенде“ бр. 73, со сметка 
бр. 300000001112432 при Комерцијална банка АД Скопје. 

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајната постапка на 07.07.2003 
година, во 8,30 часот во соба бр. 72, во зградата на 
Апелациониот суд. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Вла-

дислав Тамбурковски од Скопје, поштенски фах бр. 763. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајната постапка 
и да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17360) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1311545/99 на име Калиси Артан, ул. 

"Мајор Чедо Филипоски" бр. 108, Гостивар.       (14909) 
Пасош бр. 157447/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Звонко Фериќ, бул. "Ј. Сандански" бр. 104/12, Скопје. 
Пасош бр. 0132131 издаден од СВР-Скопје на име Ра-
довски Драги, ул. "6" бр. 38,  н. "Илинден" Скопје.                                                                     

Пасош бр. 1441752 издаден од СВР-Куманово на име 
Сулејмановски Кадри, с. Черкеско Село, Куманово.                                                                    

Пасош бр. 1174177 на име Аргиловски Љупчо, с. 
Вранештица, Кичево.                                      (17523) 

Пасош бр. 1033818/97 на име Шаип Рамадани, с. Чег-
ране, Гостивар.                                             (17524) 

Пасош бр. 1210113 на име Манасиев Борче, ул. 
"Искра" бр. 33, Кочани.                                      (17525) 

Пасош бр. 1715862 на име Магдајениќ Александар, 
ул. "Б. Кидрич" бр. 13/9, Штип.               (17527) 

Пасош бр.203719 издаден од СВР-Куманово на име 
Алексовски Миливоја, ул. "Игор Тричковиќ" ул. "14" 
бр. 49, Куманово.                               (17529) 

Пасош бр. 1636933/01 на име Салии Бесим, с. До-
барце, Тетово.                                                     (17530) 

Пасош бр. 118929 на име Салиов Зекимурем, Ра-
довиш.                                                                    (17532) 

Пасош бр.548808 издаден од СВР-Куманово на име 
Фуат Амети, с. Матејче, Куманово.               (17534) 

Пасош бр. 673432 издаден од СВР-Скопје на име 
Фатима Мајуновиќ, ул. "Џон Кенеди" бр.11 а/1-28, 
Скопје.                                                                    (17537) 

Пасош Д. 0001645/99 издаден од МНР-Скопје на име 
Бајрам Положани, ул. "Караорман" бр. 1/14, Струга.                                                                     

Пасош бр. 1652476 издаден од СВР-Куманово на име 
Илир Адеми, ул. "Јане Сандански" бр. 39, Куманово.                                                                    

Пасош бр. 1364120 издаден од СВР-Виница на име 
Иванов Доне, ул. "Илинденска" бр. 62, Виница. (17591) 

Пасош бр. 1421973/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ечерем Каљиси, бул. "Македонско косовска бригада" 
бр. 28/3, Скопје.                                (17614) 

Пасош бр. 1445430 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Богоески, ул. "11-ти Октомври" бр. 14/3-7, Ско-
пје.                                                                    (17639) 

Пасош бр. 626960 издаден од СВР-Скопје на име 
Тања Битољану, ул. "Благоја Гојан" бр. 24-а, Скопје.                                

Пасош 1806183 издаден од СВР-Скопје на име Дес-
подовска Маја, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 48-3/5-а, 
Скопје.                                                            (17651) 

Пасош бр. 1235657 издаден од СВР-Скопје на име 
Бојан Фериќ, бул. "Ј. Сандански" бр. 104/12, Скопје. 

Пасош бр. 951471 на име Филипов Стојан, ул. "Карл 
Маркс" бр. 73, Кочани.                                   (14773) 

Пасош бр. 904969 на име Поп Ѓорѓиева Весна, ул. 
"Кеј на револуција" бр. 18, Кочани.         (13409)  

Пасош бр. 1437315 издаден од СВР-Св. Николе на 
име Марија Митева, ул. "В. Влаховиќ" бр. 32/4, Св. Ни-
коле.                                                            (17739) 

Пасош бр. 1378434/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Елизабета Грујоска, ул. "Стари Новакина" бр. 40, 
Скопје.                                                             (17777) 

Пасош бр. 1640681 издаден од СВР-Скопје на име 
Шалевски Никола, ул. "Т. Томшиќ" бр. 25/1-15, Скопје. 
Пасош бр. 735577/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Ферати Изет, с. Жеровјане, Тетово.               (17844) 

Пасош бр. 126563 на име Нака Ставре, ул. "Питу 
Гули" бр. 34, Крушево.                                      (17875) 

Пасош бр. 0732914 издаден од СВР-Гостивар на име 
Фетуш Далипи, с. Чајле, Гостивар.               (17878) 

Пасош бр. 1225445 на име Демироски Адем, с. Деб-
реште, Прилеп.                                             (17881) 

Пасош бр. 670085 на име Елези Шабан, Гостивар. 
                                                                    (17883) 
Пасош бр. 1303168/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Павловски Сашо, ул. "Скупи 20" бр. 32-б, Скопје.                                
         (17890) 

Пасош бр. 1674280 на име Иштрефи Ибраим, Струга.
                                                                    (17899) 

Пасош бр. 1493177 на име Оџа Бејтула, с. Д. Белица, 
Струга.                                                            (17903) 

Пасош бр. Д  0003105 издаден од МНР-Скопје на име 
Мирко Иванов, ул. "Голачка" бр. 22, Делчево.    (17904) 

Пасош бр. 1193904 издаден од СВР-Скопје на име 
Оља Герасимовска, ул. "Атинска" бр. 21/10, Скопје. 

                                                                    (17907) 
Пасош бр. 1235203 издаден од СВР-Скопје на име 

Богоевска Ирена, ул В. Ѓоргов бр. 32/1-75, Скопје. 
                                                                    (17911) 
Пасош бр. 1324023 издаден од СВР-Скопје на име 

Дивна Пенчиќ, ул. "ЈНА" бр. 23/2-7, Скопје.       (17926) 
Пасош бр.1342189 издаден од СВР-Тетово на име 

Емин Фетаи, с. Милетино, Тетово.               (17961) 
Пасош бр. 1099129 издаден од СВР-Скопје на име  

Шошончев Владимир, ул. "АВНОЈ" бр. 60/3-22, Ско-
пје.                                                                    (17995) 

Пасош бр. 1444783 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановиќ Бојан, ул. "Радишанска" бр. 17/2-10, Ско-
пје.                                                                    (18019) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И  

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јaвни на-
бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-219/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.  Предмет на набавка: 
1.1. Млеко стерилизирано комби-блок од 0,250 или 

0,5 литри......................................................200.000 литри. 
2. Бараниот производ во целост да одговара на пропи-

шаните одредби од Правилникот за квалитетот на млеко-
то, производите од млеко, сирилата и чистите култури. 
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Испорака: месечна по диспозиција-франко сите гар-
низони во Р. Македонија. 

Пакување: во оригинал фабричка амбалажа од 
0,250 или 0,5 литри. 

3.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена во денари, франко купувач, без пресметан 

ДДВ, ДДВ посебно  искажан, 
- начин и услови на плаќање,  
- опис на квалитет и потекло на  производ, 
- рок на испорака. 
 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНО 

Е ДА СЕ ДОСТАВИ (согласно Законот за јавни наба-
вки во оригинални примероци или заверени копии од 
нотар 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 за вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки). 

Техничката документација не смее да биде постара од 
6 (шест) месеци, освен документацијата од прва алинеја. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена............................................................... 50 бода,  
- техничка способност на понудувачот....... 40 бода, 
-  начин на плаќање......................................... 5 бода, 
- рок на испорака .............................................5 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален при-
мерок, потпишан и заверен од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул. “Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, 
преку пошта, со предавање во деловодството на Секто-
рот за логистика или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки на денот на јавното отворање на понудите. 

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 22.07.2003 година со почеток во 9,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија-Сектор за логистика, бул. “Јане Сандан-
ски“ бр. 12, ламела 1, Скопје. 

 Претставник на понудувачот е должен на Комиси-
јата за јавни набавки да и предаде писмено овластува-
ње за учество на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 Понудите кои не се доставени до определениот 
рок,  понудите кои не се изработени според основите 
на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние 
кои ја немаат целокупната техничка документација ко-
ја се бара, нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/469-008 лок. 126 и 107. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јaвни на-
бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-302/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.  Предмет на набавка: 
1.1. Шеќер кристал пак. 2/1.........................20.000 кг; 
1.2. Шеќер кристал пак. 25/1.......................80.000 кг. 
2. Бараниот производ во целост да одговара на про-

пишаните одредби од Правилникот за квалитетот на 
маста и маслото од растително потекло, маргаринот, 
мајонезот, шеќерот и другите сахариди, слаткарските 
производи, медот, какао производите и производите 
слични на чоколада (член 38-44). 

Испорака: шестмесечна по диспозиција-франко Скопје. 
3.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката не е делива.  
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена за 1 кг. во денари,  без пресметана царина, а 

ДДВ посебно да е искажан, 
- начин и услови на плаќање,  
- опис на квалитет и потекло на  производ, 
- рок на испорака.  
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНО 

Е ДА СЕ ДОСТАВИ (согласно Законот за јавни наба-
вки во оригинални примероци или заверени копии од 
нотар 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 за вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 5 од Законот за јавни набавки). 

Техничката документација не смее да биде постара од 
6 (шест) месеци, освен документацијата од прва алинеја. 

 
 IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена............................................................... 60 бода,  
- техничка способност на понудувачот....... 30 бода, 
-  начин на плаќање......................................... 5 бода, 
- рок на испорака .............................................5 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален при-
мерок, потпишан и заверен од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул. “Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, 
преку пошта, со предавање во деловодството на Секто-
рот за логистика или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки на денот на јавното отворање на понудите. 

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 21.07.2003 година со почеток во 9,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија-Сектор за логистика, бул. “Јане Сандан-
ски“ бр. 12, ламела 1 Скопје. 
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 Претставник на понудувачот е должен на Комиси-
јата за јавни набавки да и предаде писмено овластува-
ње за учество на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 Понудите кои не се доставени до определениот 
рок,  понудите кои не се изработени според основите 
на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние 
кои ја немаат целокупната техничка документација ко-
ја се бара, нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/469-008 лок. 126 и 107. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат“ - Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 23/2003 
ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 23/2003 е 

ЈП “Македонијапат“ - Скопје, со седиште на ул. “Даме 
Груев“ бр. 14, Скопје.  

1.2. Предмет на набавката е: 
- индустриска сол за одржување на патишта во зим-

ски услови 
а) рефус            7550 Т 
б) пакувана во пластични вреќи од 50 кг.          450 Т 
1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува 

индустриската сол за одржување на патишта во зимски 
услови се дадени во тендерската документација. 

1.4. Рок за испорака на индустриската сол за одржу-
вање на патишта во зимски услови е сукцесивно по 
спецификација која е составен дел на тендерската до-
кументација. 

1.5. Согласно Законот за јавни набавки, набавката 
може да се подели на делови. 

1.6. Постапката за набавката се спроведува согласно 
член 18 од Законот за јавни набавки - Отворен повик. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на ЈП “Македонијапат“ - Скопје на ул. 
“Даме Груев“ бр. 14 - Скопје секој работен ден од 8,00 
до 14,00 часот, после уплата на неповратни средства во 
износ од 2.500,00 денари. 

Уплатата се врши претходно на сметка на ЈП “Маке-
донијапат“ - Скопје, Стопанска банка АД Скопје, жиро 
сметка бр. 200000002559725 даночен број 4030989230167. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
3.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка “Т“ (тон) испорачана сол на бараниот зимски 
пункт или една цена до сите пунктови (спецификација 
на потребите по пунктови што е составен дел на тен-
дерската документација). 

3.4. Единечната цена треба да биде дадена за 1 тон 
индустриска сол донесена на секој пункт поодделно 
или средна цена за сите пунктови. 

Според дадената диспозиција и тоа за индустриска сол: 
а) рефус 
б) пакувана во пластични вреќи од 50 кг. 
3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите тро-

шоци од набавка до испорака на индустриска сол во 
пунктовите на ЈП “Македонијапат“ - Скопје. 

Ваквата цена е фиксна и непроменлива. 
Авансно плаќање не се прифаќа. 
3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.7. Атестот за квалитетот на солта треба да биде 

издаден од овластена институција во Република Маке-
донија, а по техничките барања кои се дадени во тен-
дерската документација. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
4.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
4.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
4.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
4.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

4.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се по-
тврдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

4.9. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 

4.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

4.12. Со понудата треба да се достави банкова гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.  

5. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои 
понудувачот, во согласност со член 25, став 1, алинеја 
1 и алинеја 4 од Законот за јавни набавки, ги приложу-
ва кон понудата, односно): 

- список на главни испораки на стоки или извршени 
услуги во последните три години со износите, датуми-
те и примачите; 

- мостри, опис или фотографии на производот што 
треба да се набави, чија автентичност треба да се по-
тврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот.  

6. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
6.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки 

набавувачот објавува максимална цена на набавката.  
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
7.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- цена       40 поени; 
- квалитет на производот     30 поени; 
- начин на плаќање      30 поени.  
8. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
8.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
8.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
8.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
8.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

21.07.2003 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
“Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14 Скопје, во 
салата на VI кат. 
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8.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки нема да се 
разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП “Македо-
нијапат“ - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 24/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 24/2003 е 

ЈП “Македонијапат“ - Скопје, со седиште на ул. “Даме 
Груев“ бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
Набавка на абразивен материјал (ризла)фракција 2-

5 мм или 4-8 мм, за одржување на патишта во зимски 
услови за сезона 2003/2004 година. 

1.3. Постапката за набавката се спроведува соглас-
но член 18 од Законот за јавни набавки - отворен по-
вик. 

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која 
треба да се набави по пунктови и други карактеристики 
на материјалот кој е предмет на оваа набавка, може да 
се подигне во просториите на ЈП “Македонијапат“ - 
Скопје, секој работен ден од 7,30 до 14,30 часот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 

вкупна цена на понудата. 
Понудата треба да биде изразена во единечна мерка 

м3 натоварен материјал во товарно средство на понуду-
вачот. 

Единечната цена на материјалот треба да биде даде-
на за материјал франко натоварен од страна на понуду-
вачот, во возило на понудувачот. 

Во вкупната единечна цена треба да бидат вкалку-
лирани сите трошоци на понудувачот од производство 
до натовар на материјалот во возило на ЈП “Македони-
јапат“ - Скопје, вклучувајќи и ДДВ (посебно изразено). 

2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок и начин на испорака. 
2.5. Рок и важност на понудата. 
2.6. Атест за квалитетот на материјалот. 
2.7. Други комерцијални услови. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

3.1. Понудувачот треба да достави документација 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 
во оригинал или копие заверено кај нотар. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се по-
тврдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.9. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 

3.10. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.11. Банкова гаранција во вредност од 5% од пону-
дената вкупна цена ако вредноста на понудата е пого-
лема од 260.000 евра (согласно член 58 од Законот за 
јавни набавки). 

3.12. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки 

набавувачот објавува максимална цена на набавката. 
 
5. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои 

понудувачот, согласно со член 25 став 1 алинеја 1 и 2 
од Законот за јавни набавки, треба да ги приложи кон 
понудата) 

5.1. Список на главни испораки на стоки во послед-
ните три години со количините на испорачаната опре-
ма и примачите. 

5.2. Доказ за техничка способност. 
 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
6.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет ......................................................30 поени, 
- оддалеченост на произведениот  
материјал до пунктовите на ЈП  
“Македониајпат“ - Скопје ...........................30 поени, 
- цена .............................................................20 поени, 
- начин на плаќање .......................................20 поени. 
* ЈП “Македонијапат“ - Скопје како набавувач има 

право во рамките на набавката на абразивен материјал 
- ризла за одржување на патишта во зимски услови да 
избере еден најповолен понудувач за предметот на на-
бавка во целост или да избере за секој дел од набавката 
различен, односно посебен најповолен понудувач. 

 
7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
7.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
7.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 22.07.2003 

година во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македо-
нијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје во салата на 
VI кат. 

7.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки нема да се 
разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 
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О Б Ј А В И  

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика  

О Б Ј А В У В А  
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец јуни 2003 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа:   

Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
6379 

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 

5619 

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 

4867 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на тресет 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8676 
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци 
9460 

16 Производство на тутунски производи 8153 
17 Производство на текстилни ткаенини 4198 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3273 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 

2040 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 

4885 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7266 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8791 
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23 Производство на кокс, деривати на наф-
та и нуклеарно гориво 

12147 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

11944 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4132 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9465 

27 Производство на основни метали 8295 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

6861 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

6950 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7556 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 

8236 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

5331 

33 Производство на прецизни медицински и 
оптички инструменти и часовници 

10753 

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 

5831 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7524 

36 Производство на мебел и други разновид-
ни производи, неспомнати на друго место 

5442 

37 Рециклажа 5011 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10793 

41 Собирање, пречистување и дистрибуци-
ја на вода 

7942 

45 Градежништво 5659 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

8924 

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила 
и мотоцикли 

9501 

52 Трговија на мало, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли; поправка на пред-
мети за лична употреба и за домаќинствата 

5690 

55 Хотели и ресторани 5749 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6536 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во сооб-

раќајот: активности на патничките агенции 
10296 

64 Поштенски активности и телекомуникации 12704 
65 Финансиско посредување, освен осигу-

рување и пензиски фондови 
15057 

66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна соци-
јална заштита 

16247 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

20402 

70 Активности во врска со недвижен имот 10823 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

6329 

72 Компјутерски и сродни активности 8883 
73 Истражување и развој 9082 
74 Други деловни активности 8721 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8372 

80 Образование 7522 
85 Здравство и социјална работа 7714 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
7392 

91 Дејност на организации врз база на зач-
ленување 

10479 

 
 
 
 
 
 
 

92 Рекреативни, спортски, културни и за-
бавни активности 

7048 

93 Други услужни дејности 8254 
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0  

      Бр. 08-3873     Министер, 
27 јуни 2003 година     Јован Манасијевски, с.р. 
          Скопје    ___________  

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 
добивка (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93, 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 ЈУНИ 2003 ГОДИНА  
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-јуни 2003 година во однос на 
просечните цени на мало во 2002 година изнесува 2,0 %.  

                                                       Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р. ___________  
Врз основа на член 10 од Законот за пензиско и ин-

валидско осигурување (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000), 
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува  
ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ  

2003 ГОДИНА  
Движењето на трошоците на животот во Република Ма-

кедонија во првото полугодие од 2003 година (период: јануа-
ри-јуни 2003 година) во однос на второто полугодие од 2002 
година (период: јули-декември 2002 година) изнесува 1,5 %.  

                                                      Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р.  
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