
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
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Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
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751. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија, а во врска со член 5, став 1 
од Законот за регулирање на побарувањата на штеда-
чите од штедилниците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� - 
Скопје и �Лавци� - Охрид (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 38/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕМИСИЈА НА КОНВЕРТИБИЛНИ СЕРТИФИ-
КАТИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА 
ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� - БИ-
ТОЛА,  �АЛФА С� - СКОПЈЕ  И  �ЛАВЦИ� - ОХРИД 

 
1. Република  Македонија врши емисија на конвер-

тибилни сертификати. 
2. Емисијата на конвертибилните сертификати се 

врши во износ од 3.500.000.000,00 денари. 
3. Со емисијата на конвертибилните сертификати 

од точка 2 на оваа одлука опфатени се побарувања на 
секој поединечен доверител чиј вкупен износ надмину-
ва денарска противвредност на 1.000 ЕВРА. 

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

 
Бр. 23-3494/1                       Претседател на Владата 

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

___________ 
752. 
Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на 

побарувањата на штедачите од штедилниците �ТАТ� - 
Битола, �Алфа С� - Скопје, �Лавци� - Охрид (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО 
НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД 
ШТЕДИЛНИЦИТЕ �ТАТ� - БИТОЛА, �АЛФА С� -  

СКОПЈЕ, �ЛАВЦИ� - ОХРИД  
Член 1 

Во Одлуката за обезбедување средства за исплата 
во готово на побарувањата на штедачите од штедилни-
ците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� - Скопје, �Лавци� - Ох-
рид (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/2002), членот 2 се менува и гласи:  

�Исплатата на побарувањата на штедачите од ште-
дилниците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� - Скопје, �Лавци� 
- Охрид се врши преку Стопанска банка АД - Скопје�.  

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
    Бр. 23-3615/1       Претседател на Владата 
9 јули 2002 година     на Република Македонија, 
        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

753. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост (�Службен 
весник на СРМ� бр. 36/90 и �Службен весник на 
Република Македонија� бр. 62/92), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА  СТАНОВИТЕ  ВО  ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Во Одлуката за намалување на цената на стано-

вите во општествена сопственост (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 
31/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 
34/98, 63/98, 24/99, 1/00, 57/00, 112/00, 51/00 и 1/02), во 
членот 4 зборовите: �30 јуни 2002 година� се заменува-
ат со зборовите: �31 декември 2002 година�. 

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

 
Бр. 23-3417/1                       Претседател на Владата 

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

___________ 
754. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 2.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДС-
ТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 - 
Министерство за финансии - функции на државата, во 
Програма 12 - функција се врши намалување на пот-
ставката 443717 - Други неспомнати трансфери во из-
нос од 8.000.000 денари, а кај сметката 637, Раздел 
160.01 - Министерство за образование и наука во Прог-
рама 16 - Студентски стандард, кај потставка 443511 - 
Трансфери до студенти се врши зголемување во износ 
од 8.000.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 23-3462/2                       Претседател на Владата 

2 јули 2002 година     на Република Македонија, 
    Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
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755. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 
година (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 02.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02-Минис-
терство за финансии-функции на државата, во Програма 
12-Функција се врши намалување на потставката 443717-
Други неспомнати трансфери во износ од 8.000.000 дена-
ри, а кај сметката 637, Раздел 070.01-Министерство за 
правда, во Програма 11-Администрација, по потставката 
443714-Трансфери до научно-истражувачките институ-
ции се отвора нова потставка 443717-Други неспомнати 
трансфери во износ од 8.000.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 23-3462/1                      Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

756. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 2 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕ-
ОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРО-
ДРОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ВО 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за преобразба на Јавното претприја-
тие за аеродромски услуги �Македонија�-Скопје во Ак-
ционерско друштво во државна сопственост, бр. 02-
723/3 од 28.06.2002 година, донесена од Управниот од-
бор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 
28.06.2002 година. 

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

 
     Бр. 23-3547/1                      Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

757. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 2 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕ-
ОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА� 
Ц.О. СКОПЈЕ ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за преобразба на Јавното претприја-
тие за поштенски сообраќај �Македонска пошта� ц.о. 

Скопје во Акционерско друштво во државна сопстве-
ност, бр. 02-9030/1 од 01.07.2002 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие на седница-
та одржана на 01.07.2002 година. 

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

 
     Бр. 23-3543/1                      Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

758. 
Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за  Вла-

дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� број 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
25.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОВЛАСТУВА-
ЊЕ НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ  НАГРАДНА  ИГРА ВО  ИМЕ  И  ЗА  СМЕТКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот и постапката за 

овластување на трговско друштво за приредување наг-
радна игра во име и за сметка на Република Македонија. 

Член 2 
Изборот на трговското друштво кое ќе биде овлас-

тено да приредува наградна игра ќе се врши врз основа 
на јавен оглас и тоа по пат на прибирање на понуди 
доставени од трговски друштва кои се заинтересирани 
да приредуваат наградна игра во име и за сметка на Ре-
пуб ика Македонија. л

 
Член 3 

Условите за учество во наградната игра ќе бидат 
пропишани во јавниот оглас. 

 
Член 4 

Министерството за финансии ќе се грижи за спро-
ведување на постапката пропишана со оваа одлука. 

 
Член 5 

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

 
      Бр. 23-3396/1                      Претседател на Владата 
25 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

759. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА НАГРАДА ВО 
ВКУПЕН ИЗНОС ОД 500.000 ЕВРА ЗА ДАВАЊЕ НА 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КИДНАПИРАНИ И ИСЧЕЗНАТИ 

ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува фонд за парична наг-

рада во вкупен износ од 500.000 ЕВРА во денарска 
противвредност, за лицата кои до надлежните државни 
органи ќе достават релевантни информации за судби-
ната на 12 киднапирани и 8 исчезнати лица од кризни-
те подрачја на Република Македонија во периодот од 
04.07.2001 година до 29.10.2001 година, во времето на 
вооружениот конфликт на територијата на Република 
Македонија. 
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Киднапирани лица се: 
1. Андреа Ристоски, роден на 02.01.1964 година од 

с. Доброште; 
2. Цветко Михајловски, роден на 13.04.1949 година 

од с. Непроштено; 
3. Васко Михајловски, роден на 06.01.1964 година 

од с. Непроштено; 
4. Димитрија Димовски, роден на 18.11.1939 година 

од Тетово; 
5. Боби Јефтимоски, роден на 28.12.1972 година од 

Тетово; 
6. Илко Трајчески, роден на 09.06.1953 година од 

Тетово; 
7. Васко Трајчески, роден на 19.11.1976 година од 

Тетово; 
8. Ѓоко Синадиновски, роден на 09.06.1954 година 

од Тетово; 
9. Крсто Гоговски, роден на 27.09.1937 година од с. 

Непроштено; 
10. Симеон Јакимоски, роден на 10.05.1941 година 

од Тетово; 
11. Бошко Димитриески, роден на 09.07.1945 годи-

на од с. Беловишта и 
12. Славе Димитриески, роден на 19.10.1952 година 

од с. Беловишта. 
Исчезнати лица се: 
1. Нестор Петровски, роден 1924 година од с. Ма-

тејче; 
2. Ружди Велиу, роден на 02.05.1970 година од с. 

Колари-Кичево; 
3. Султан Мемети, роден 1963 година од с. Радо-

лишта-Струга; 
4. Ислам Велиу, роден на 21.06.1963 година од с. 

Делогожде-Струга; 
5. Ибраим Вељији, роден на 10.07.1965 година од с. 

Станчиќ-СРЈ; 
6. Зекерија Вељији, роден 1961 година од с. Стан-

чиќ-СРЈ; 
7. Радослав Балев, роден на 12.11.1968 година од 

Благоевград-Р. Бугарија и 
8. Ајредин Алими, роден 1955 година од с. Глумо-

во-Скопје. 
 

Член 2 
На лицето кое прво до надлежните државни органи 

ќе достави релевантни информации кои ќе доведат до 
пронаоѓање на киднапирано или исчезнато лице од член 
1 на оваа одлука или местото каде е закопано неговото 
тело, ќе му припадне парична награда од фондот во из-
нос од 25.000 ЕВРА во денарска противвредност. 

 
Член 3 

Во Министерството за внатрешни работи да се фор-
мира Комисија за оценување на релевантноста на дос-
тавената информација за пронаоѓање на киднапираните 
или исчезнатите лица или местото каде се закопани 
нивните тела. 

 
Член 4 

Паричната награда на лицата што доставиле инфор-
мации за киднапираните или исчезнатите лица ќе биде 
исплатена, во висина определена во член 2 на оваа од-
лука, откако Комисијата на Министерството за внат-
решни работи со решение ќе утврди дека доставената 
информација за киднапираните или исчезнатите лица е 
релевантна, односно дека истата директно довела до 
пронаоѓање на киднапираните или исчезнатите лица, 
односно местото каде се закопани нивните тела. 

 
Член 5 

За висината, критериумите и начинот на доделува-
ње на паричната награда од страна на Министерството 
за внатрешни работи и Министерството за финансии да 
се подготви Јавен повик, кој ќе биде објавен во средс-
твата за јавно информирање. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр. 23-3580/1                      Претседател на Владата 
18 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

760. 
Врз основа на член 15 од Законот за Централен ре-

гистар (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 50/01), на предлог на Управниот одбор на Централ-
ниот регистар на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.07.2002 година, донесе 

 
Т А Р И Ф А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ  НА  УСЛУГИТЕ  ОД ЦЕНТРАЛНИОТ 
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Тарифата за висината на надоместокот за корис-

тење на услугите од Централниот регистар на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 103/01), во член 1 став 1 тарифната ставка 
10 се менува и гласи: 
ТАРИФНА
СТАВКА ВИД НА УСЛУГАТА ОСНОВА НА 

ПРЕСМЕТКАТА
1 2 3  

10 Давање на препис на 
бонитет по чл. 24 од За-
конот за јавни набавки 

350,00 ден. 
Извештај  
- препис 

   
 
По тарифната ставка 24, се додаваат седум нови та-

рифни ставки: 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 кои гласат: 
 

ТАРИФНА
СТАВКА ВИД НА УСЛУГАТА ОСНОВА НА 

ПРЕСМЕТКАТА
1 2 3  

25 
 
 
 
 
 

 
 

26 
 
 
 

 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 

За решение за распреде-
лување на деловниот 
субјект по претежна деј-
ност според Национал-
ната класификација на 
дејностите и упис во ре-
гистарот на деловни 
субјекти 
За решение со кое се вр-
ши промена на претеж-
ната дејност или на дру-
ги податоци за деловни-
от субјект и упис на 
промената во регистарот 
на правни субјекти 
За издавање на заверен 
препис од решение 
 
Регистар на лизинг 

 
Регистрација на лизинг 
 
Промена на регистраци-
ја на лизинг 
 
Бришење на регистри-
ран лизинг 
 
Издавање на информација 

 
 
 
 
 
 
 
  800,00 ден. 
 
  
 
 
 
 
500,00 ден. 
  
200,00 ден. 
 
 
 
3.000,00 ден. 
 
 
3.000,00 ден. 
 
 
 500,00 ден. 
 
 500,00 ден. 
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После ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
Централниот регистар на Република Македонија при 

издавање на информациите од сите свои регистри, може 
да наплатува и пониски износи од утврдените во став 1 на 
овој член. Намалувањето може да изнесува најмногу до 
50% од износот утврден со тарифата во следните случаи: 

1. Кога корисникот бара од 50 (педесет) до 100 (сто) 
информации одеднаш - 10 (десет) проценти попуст. 

2. Кога корисникот бара од 101 (сто и една) до 200 
(двесте) информации одеднаш - 20 (дваесет) проценти 
попуст. 

3. Кога корисникот бара од 201 (двесте и една) до 
300 (три стотини) информации одеднаш - 30 (триесет) 
проценти попуст. 

4. Кога корисникот бара од 301 (три стотини и ед-
на) до 400 (четири стотини) информации одеднаш - 40 
- (четириесет) проценти попуст. 

5. Кога корисникот бара над 401 (четири стотини и 
една) информација одеднаш - 50 (педесет) проценти 
попуст. 

Член 2 
Оваа тарифа ќе се применува наредниот ден од де-

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

 
      Бр. 23-3304/1                      Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                  на Република Македонија, 

   Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

761. 
Врз основа на член 56 став 5 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на РМ� бр. 42/2001), министерот за 
одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ 
РОК НА РЕГРУТИТЕ КОИ СЕ ОЦЕНЕТИ ЗА �ОГ-
РАНИЧЕНО СПОСОБНИ  ЗА  ВОЕНА  СЛУЖБА� 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на служење-
то на воениот рок во Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата) на регрутите 
кои се оценети за �ограничено способни за воена служ-
ба� (во натамошниот текст: регрутите). 

 
Член 2 

Регрутите воениот рок во Армијата го служат на 
должности чие извршување нема негативно да влијае 
на нивното здравје, заради што не се распоредуваат на 
должности кои се врзани со заболувањата што ги има-
ат, односно се ослободуваат од активности за чие извр-
шување им се намалени функциите, физичките и пси-
хичките способности. 

 
Член 3 

Поради намалени физички способности, регрутите 
не се распоредуваат на должности во Армијата кои ба-
раат потешки и подолготрајни физички оптоварувања 
како што се: марширање подолго од 5 км., носење и ди-
гање на товар чија тежина изнесува повеќе од 20% од 
телесната тежина на регрутот, неприродна положба во 
работата и слично. 

 
Член 4 

Поради намалена функција на видот, регрутите се 
ослободуваат од активности за чие извршување е пот-
ребен добар вид, како: набљудувачи, извидувачи, ни-
шанџии, возачи, стражари и слично. 

 
Член 5 

Поради намалена функција на слухот, регрутите се 
ослободуваат од активности за чие извршување е потре-
бен добар слух, како: извидувачи, врскари, возачи, стра-
жари, одделни должности во артилеријата и слично. 

Член 6 
Поради осетливост на дејство на неповолни метео-

ролошки услови, регрутите не се распоредуваат на дол-
жности во Армијата кои се вршат во неповолни метео-
ролошки услови (во услови на силен ветер, влага, екс-
тремно високи и ниски температури, зголемен и нама-
лен атмосферски притисок и слично).  

 
Член 7 

Поради намалени психички способности, регрутите 
не се распоредуваат на должности во Армијата за чие 
извршување се бара материјална и безбедносна одго-
ворност од нив, како кандидати за командири на одде-
ленија - за изведување настава со војници, ракувачи со 
сложена техника, стражари  слично. и

 
Член 8 

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

 
Бр. 01-4340/1                           Министер 

1 јули 2002 година            за одбрана, 
   Скопје                   проф. д-р Владо Поповски, с.р. 

___________ 
762. 
Врз основа на член 59 став 7 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на РМ� бр. 42/2001), министерот за 
одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РЕВИЗИСКИОТ 
ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ОЦЕНЕТИ ЗА НЕСПОСОБНИ 

ЗА ВОЕНА СЛУЖБА  
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на вршењето 
на ревизискиот преглед на лицата оценети за неспособ-
ни а воена служба. з 

Член 2 
Со ревизискиот преглед се врши повторна проверка 

на способноста за воена служба на лицата кои се оце-
нети за неспособни за воена служба. 
Способноста за воена служба се утврдува со општо 

медицински систематски преглед кој опфаќа утврдува-
ње на целокупната здравствена состојба (на сите орга-
ни, органски системи и сетила), психолошки испитува-
ња, лабораториски прегледи и антрополошки мерења, а 
по потреба се вршат и дополнителни специјалистички 
прегледи и испитувања. 
Способноста за воена служба се оценува според 

прописите за оценување на здравствената способност 
на регрутите за воена служба.  

Член 3 
Наодите од лекарските прегледи и психолошки ис-

питувања од ревизискиот преглед со предлог на оцена 
за способноста за воена служба се внесуваат во здравс-
твениот картон на лицата.  

Член 4 
Оцена за способноста за воена служба на лицата по 

извршениот ревизиски преглед даваат регрутните ко-
мисии. 

 
Член 5 

Ревизиски преглед не се врши на лица кои се оцене-
ти за неспособни за воена служба заради инвалидност. 

 
Член 6 

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

                                                  Министер 
  Бр. 01-4341/1                        за одбрана, 

1 јули 2002 година        проф.д-р. Владо Поповски, с.р. 
     Скопје 
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763. 
Врз основа на член 9 став 8 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК 
ВО АРМИЈАТА НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
БЕЗ ОРУЖЈЕ, ОДНОСНО ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на служење 
на воениот рок во Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Армијата) без оружје, како и на-
чинот на служење на воениот рок во цивилна служба. 

 
Член 2 

Воениот рок во Армијата без оружје се служи во 
единици и установи на Армијата на должности кои не 
се поврзани со носење и употреба на оружје. 
Како должности од став 1 на овој член се сметаат 

должности кои се извршуваат во единиците за врски, 
складовите за санитетски и ветеринарни средства, со-
бирно-продажниот центар, изградба и одржување на 
инфраструктурата, војнички ресторани, војнички бањи 
и перални, интендантски сервиси, технички работилни-
ци, бензински пумпи, како и должности во командите 
на единиците и Воената академија. 

 
Член 3 

Пред да се упатат на должностите од член 2 на овој 
правилник, војниците кои служат воен рок во Армијата 
без оружје завршуваат основна обука без оружје во Ло-
гистичкиот наставен центар на Армијата и во Центарот за 
обука на родот врски, според посебен план и програма. 

 
Член 4 

На војниците кои служат воен рок без оружје соод-
ветно се применуваат одредбите со кои се регулираат 
внатрешниот ред и односите во вршењето на службата 
во Армијата. 

 
Член 5 

Војниците на коишто согласно закон им е прекина-
то служењето на воениот рок без оружје, преостанати-
от дел од воениот рок го доотслужуваат на должности-
те од член 2 на овој правилник. 

 
Член 6 

Во писменото известување на Министерството за 
одбрана до регрутот се наведува здравствената, хума-
нитарната или социјалната организација и установа 
или противпожарната единица каде што ќе биде упа-
тен, работното место на кое ќе го служи воениот рок во 
цивилна служба, како и местото и времето на јавување 
на должноста. 

 
Член 7 

Во организациите, установите и единиците во кои 
се служи воен рок во цивилна служба, за лицето кое го 
служи воениот рок се обезбедува: 

1. Бесплатно сместување и исхрана кои не можат да 
бидат понеповолни од условите за сместување и исхра-
на на војниците на отслужување на воениот рок во Ар-
мијата; 

2. Услови за работа (работни простории и сл.) за вр-
шење на задачите за време на вршење на цивилната 
служба, како и за другите вработени; 

3. Работна облека пропишана за вработените во ор-
ганизациите, установите и единиците каде лицето вр-
ши цивилна служба; 

4. Распоред на дневното време (станување, појадок, 
ручек, попладневен одмор, вечера, ноќен одмор), во 
согласност со распоредот на работното време на орга-
низацијата, установата и единицата; 

5. Право на викенд и други отсуства согласно со од-
редбите со кои се регулираат внатрешниот ред и одно-
сите во вршењето на службата во Армијата; 

6. Редовна месечна исплата на парични примања во 
висина како и за војниците на служење на воениот рок 
во Армијата и 

7. Парични средства за превоз до местото на живее-
ње при отпуштање од служење на воениот рок. 

 
Член 8 

По завршување на цивилната служба, лицето кое го 
служи воениот рок во цивилна служба се раздолжува 
со работната облека и другата облека со која бил задол-
жен. 

 
Член 9 

Доколку лицето врши цивилна служба во организа-
ција, установа или единица во местото на живеење, ис-
тото не користи бесплатно сместување. 
Во случај од став 1 на овој член, лицето секојднев-

но се јавува на должност во работното време што ќе му 
биде определено согласно член 7 точка 4 од овој пра-
вилник и прима надоместок за трошоците за превоз за 
доаѓање и за враќање од вршење на цивилната служба. 

 
Член 10 

Лицето кое врши цивилна служба се придржува кон 
распоредот на дневното време од член 7 точка 4 на овој 
правилник, го почитува редот и дисциплината на орга-
низацијата, установата или единицата во која врши ци-
вилна служба, исто како и останатите вработени и ги 
извршува доверените работи и задачи совесно, навре-
мено и квалитетно. 

 
Член 11 

Заради спроведување на контрола на работата и по-
ведението на лицата кои вршат цивилна служба во ор-
ганизациите, установите и единиците се води книга за 
евиденција на воените обврзници и одобрените отсу-
ства, како и дневник за дневна присутност и извршува-
ње на работните задачи. 
Образецот на Книгата за евиденција и одобрените 

отсуства (Прилог бр. 1) и образецот на Дневникот за 
дневна присутност и извршување на работните задачи 
за воените обврзници кои служат воен рок во цивилна 
служба (Прилог бр. 2) се составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 12 

По завршувањето на цивилната служба во органи-
зациите, установите и единиците се известува Минис-
терството за одбрана дека лицето го отслужило воени-
от рок во цивилна служба заради негово евидентирање 
во воената книшка. 

 
Член 13 

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

 
Бр. 02-4330/1              Министер  

28 јуни 2002 година                       за одбрана, 
           Скопје                  проф. д-р Владо Поповски, с.р. 
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764. 
Врз основа на член 125 став 3 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 13-06-2002 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 
ПОСЕБЕН СТРУЧЕН  ИСПИТ  ЗА  ИНВЕСТИЦИОНО 

СОВЕТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот и услови-

те за полагање на посебен стручен  испит за инвестици-
оно советување (инвестициони советници). 

 
Член 2 

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување 
го организира и спроведува Комисијата за хартии од 
вредност, врз основа на претходно спроведена обука. 

(2) За спроведување на обуката и стручниот испит, 
Комисијата за хартии од вредност со одлука формира 
посебна работна група. 

(3) Комисијата за хартии од вредност може по пот-
реба стручниот испит за вршење на работи со хартии 
од вредност да го организира и спроведе во соработка 
со друга институција од земјата или од странство. 

 
Член 3 

(1) Обуката за инвестициони советници ја органи-
зира Комисијата за хартии од вредност и истата се 
спроведува врз основа на констатирана потреба. 

(2) Комисијата за хартии од вредност донесува од-
лука за организирање на обуката и објавува информа-
ција за организирањето на обука во дневен весник нај-
малку 30 дена пред почетокот на обуката. 

(3) Обуката ќе биде организирана ако за истата се 
пријават најмалку 20 учесници. 

(4) Следењето на обуката не е обврзувачка, односно 
истата не е услов за полагање на стручниот испит за 
вршење на работи на инвестиционен советник. 

(5) Предавањата ги спроведуваат стручни лица од 
областа на материјата која се предава, ангажирани од 
страна на Комисијата за хартии од вредност. 

(6) Трошоците за следење на обуката ги сносат 
учесниците со плаќање на надомест утврден со Тариф-
никот на Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 4 

(1) Пријавените кандидати можат да ја посетуваат 
обуката доколку ги исполнуваат следните услови: 

1. да имаат најмалку VII/1 степен на образование; 
2. да имаат најмалку 3-годишно работно искуство 

од областа на финансиите или корпоративното право; 
3. да имаат поднесено пријава за следење на обука-

та и полагање на испитот и 
4. да имаат уплатено надоместок за учество на обу-

ката и за полагањето на стручниот испит за вршење на 
работи со хартии од вредност. 

(2) Пријавата за следење на обуката и полагање на ис-
питот за вршење на работи на инвестициони советници се 
доставува до Комисијата за хартии од вредност најдоцна 
15 дена пред датумот одреден за почеток на обуката. 

 
Член 5 

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување 
се содржи од следниве теми: 

- македонската законодавна и институционална 
рамка на функционирање на финансискиот пазар; 

- етика; 

- управување со деловните финансии и читање на 
финансиски извештаи; 

- квантитативни методи за макроекономска и мик-
роекономска анализа; 

- корпоративно инвестирање и донесување на фи-
нансиски одлуки; 

- начела на управување со портофолија, финансиска 
анализа на пазарот и инструментите; 

- анализа на алтернативни инструменти на пазарот 
на капитал; 

- анализа на вредноста на друштвата; 
- решавање на практични задачи од областа на ана-

лизата на портофолијата и инвестиционото советување. 
(2) Неопходната литература за полагање на посеб-

ниот стручен испит ја утврдува Комисијата за хартии 
од вредност. 

(3) Доколку за полагање на стручниот испит за вр-
шење на работи за инвестиционо советување се прија-
ви кандидат кој претходно се стекнал со меѓународно 
уверение, сертификат или диплома, и доколку испитна-
та комисија го оцени истото како валидно за ослободу-
вање од следење на соодветната обука, тогаш пријаве-
ниот кандидат ќе ја полага само првата тема од сите 
предвидени во став 1 на овој член. 

 
Член 6 

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување 
се полага писмено. 

(2) Датумот и времето на одржување на испитот ги 
утврдува и објавува посебна испитна комисија. 

(3) Испитот се одржува во рок од 60 дена од денот 
на завршувањето на обуката. 

(4)Доколку кандидатот не го положи испитот со пр-
вото полагање, има право на две повторни полагања на 
испитот, во рок од две години од денот на завршување-
то на обуката. 

(5) Доколку пријавените кандидати од член 3 став 3 
на овој правилник три пати едноподруго не го положат 
стручниот испит за вршење на работи со хартии од 
вредност, го губат правото за повторно полагање. 

(6) Лицата од став 5 на овој член, по губењето на 
правото за повторно полагање, имаат право на пријаву-
вање на наредна обука на начин утврден со овој пра-
вилник. 

 
Член 7 

(1) Членовите и вработените во Комисијата за хар-
тии од вредност се ослободени од плаќање на надомес-
ток за посетување на обуката. 

(2) Лицата од член 6 став 4 на овој правилник при 
повторното полагање уплатуваат на сметката на Коми-
сијата за хартии од вредност надоместок за полагање 
на стручниот испит. 

 
Член 8 

Комисијата за хартии од вредност издава уверение 
за положен стручен испит за инвестиционо советување 
на кандидатот што успешно го положил испитот пред-
виден согласно член 5 од овој правилник. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 03-1130/1            Комисија за хартии од вредност 

13 јуни 2002 година                         Претседател, 
    Скопје                               Никола Груевски, с.р. 
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765. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(�Службен весник на РМ� бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 
и 45/2002), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ  

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите (�Службен весник на РМ� бр. 40/01, 72/01 и 
89/01), по членот 31, се додава нов член 31а кој гласи: 

 
�Член 31а 

Постапка на враќање на акцизата на течниот  
нафтен гас 

(1) Кон барањето за враќање на акцизата за течниот 
нафтен гас, согласно член 28 став 3 од Законот за акцизи-
те, лицето ги доставува следните документи, односно до-
кази: 

1. Податоци за барателот и тоа: идентификација на 
лицето (назив и адреса на фирмата, односно име, прези-
ме и адреса на живеење на физичкото лице), препис од 
судскиот или друг регистар од кој може да се види деј-
носта на барателот, единствениот даночен број (ЕДБ) 
или единствениот матичен број (ЕМБГ) на барателот; 

2. Подетален опис на дејноста, за која се користи 
течен нафтен гас како погонско гориво или како дода-
ток на друго минерално масло како погонско гориво, 
во индустријата и локацијата на производството, каде 
што ќе се користи течниот нафтен гас; 

3. Изјава на одговорното лице, на лицето кое врши 
индустриска дејност, за месечната, односно годишната 
потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гори-
во или како додаток на друго минерално масло како 
погонско гориво во процесот на производство, за прет-
ходните три години и планирана потрошувачка во те-
ковната и наредната календарска година; 

4. Изјава на одговорното лице, на лицето кое има 
намера да врши индустриска дејност, за планираната 
месечна, односно  планирана годишна потрошувачка 
на течен нафтен гас како погонско гориво или како до-
даток на друго минерално масло како погонско гориво 
во процесот на производството, за тековната и наред-
ната календарска година; 

5. Период за кој бара враќање на платена акциза за 
употребен течен нафтен гас како погонско гориво или 
како додаток на друго минерално масло како погонско 
гориво, во индустријата; 

6. Изјава на одговорното лице на барателот за коли-
чината на употребен течен нафтен гас како погонско 
гориво или како додаток на друго минерално масло ка-
ко погонско гориво, во индустријата, во периодот за 
кој се бара враќање; 

7. Фактура за набавен течен нафтен гас, или царин-
ска декларација за увезен течен нафтен гас, кои се из-
дадени по денот на влегување во сила на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 45/2002); и 

8. Доказ за оправданоста за враќање на акцизата, од 
евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количини-
те на течен нафтен гас кои се употребени како погон-
ско гориво или како додаток на друго минерално масло 
како погонско гориво, во индустријата, во периодот за 
кој се бара враќање. 

(2) Лицето кое прв пат бара враќање на акцизата за 
течниот нафтен гас во тековната година, согласно член 
28 став 3 од Законот за акцизите, ги доставува сите наве-
дени документи од став 1 на овој член. Во секое следно 
барање, ги доставува документите, односно доказите на-
ведени во точките 5 до 8 од став 1 на овој член. 

(3) По барање на Управата за јавни приходи, барате-
лот треба да обезбеди и други докази, доколку е тоа неоп-
ходно за докажување на користењето на течниот нафтен 
гас како погонско гориво или како додаток на друго мине-
рално масло како погонско гориво, во индустријата.� 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
  

   Бр. 08-16574/1                     Министер 
9 јули 2002 година                  за финансии, 
         Скопје            Никола Груевски, с.р. 

___________ 
766. 
Врз основа на член 31 од Законот за ученички и студент-

ски стандарди (�Службен весник на Република Македони-
ја� р. 37/98), министерот за образование и наука, донесе б

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ И СМЕСТУВАЊЕ 
НА СТУДЕНТИТЕ  ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ   

ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за прием и 
сместување на студенти во државните студентски домови 
во Република Македонија (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 52/00), член 20 се менува и гласи: 

�Член 20 
Приемот на студентите во државните студентски до-

мови го врши петчлена комисија формирана од Минис-
терот за образование и наука која е составена од прет-
ставници на Министерството за образование и наука�.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
Бр. 08-3057/3 

3 јули 2002 година     Министер, 
   Скопје                            д-р Ненад Новковски, с.р. 

___________ 
767. 
Врз основа на член 38 од Законот за лековите, по-

мошните лековити средства и медицинските помагала 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, објавува  

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈИ РЕФЕРЕНТНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  ОДОБ-
РЕНИЕ  ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАР-
НО  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕПАРАТИ  ПО  СКРАТЕНА   

ПОСТАПКА  
1) Велика Британија; 
2) Ирска; 
3) Португалија; 
4) Шпанија; 
5) Франција; 
6) Италија; 
7) Грција; 
8) Бугарија; 
9) Југославија, 
10) Хрватска; 
11) Словенија; 
12) Австрија; 
13) Швајцарија; 
14) Германија, 
15) Данска; 
16) Белгија; 
17) Холандија; 
18) Луксембург; 
19) Шведска; 
20) Норвешка, 
21) Финска; 
22) Соединетите Американски Држави, 
23) Канада; 
24) Австралија; 
25) Јапонија.                                                     Министер 
Бр. 11-7139/1                         за земјоделство, 

3 јули 2002 година            шумарство и водостопанство, 
    Скопје                             Марјан Ѓорчев, с.р. 
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768. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 19 јуни 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат: 
а) Одлуката за одредување паушал на советниците 

на општина �Петровец�, донесена од Советот на оп-
штината на 31 октомври 2000 година; 
б) Одлуката за потврдување на Одлуката за одреду-

вање паушал на советниците на општина �Петровец�, 
донесена од советот на општина �Петровец� на 20 но-
ември 2000 година и 
в) Одлуката донесена од Советот на општина �Пет-

ровец� со која се определува членовите на Советот да 
добиваат по 1000,00 денари на име дневен трошок, а за 
секое присуство на работа во одборите и комисиите, 
формирани од страна на Советот, како и за присуство 
при склучување на бракови да добиваат надоместок во 
висина од 708,00 денари, и 
г) Одлуката за определување паушал на претседава-

чот на Советот на општина �Петровец�, донесена од 
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања 
на 5 декември 2000 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство по неј-
зиното објавување во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У.бр.223/2001 од 15 мај 2002 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста за ак-
тите означени под а), б), в) и г) од точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со Уставот на Република Македонија и 
со Законот за локалната самоуправа. 

4.1. Судот на седницата утврди дека со Одлуката за 
одредување паушал на советниците на општина �Пет-
ровец� им се определува месечен надомест во висина 
од 4000,00 денари, истата ќе се применува од денот на 
верификацијата на мандатите на советниците, а ќе ста-
пи во сила со објавувањето во �Службен гласник на оп-
штина  Петровец�. 

4.2. Со Одлуката за потврдување на Одлуката за од-
редување паушал на советниците на општина �Петро-
вец� всушност се потврдува одлуката за одредување 
паушал на советниците на општина �Петровец� со кој 
на советниците на општина �Петровец� им се опреде-
лува месечен паушал од 4000,00 денари. 
И оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истата ќе се објави во �Службен гласник на 
општина Петровец�. 

4.3. Со третооспорената одлука на советниците на 
општина �Петровец�, за секое присуство на седница на 
Советот, им следува 1000,00 денари дневен трошок. 
Според точката 2 од Одлуката за секое присуство 

на работа на одборите и комисиите, формирани од 
страна на Советот, како и за присуство при склучување 
на бракови, на членовите на Советот им следува дне-
вен трошок во висина од 708,00 денари. 
Точката 3 од Одлуката предвидува истата да се 

применува од денот на верификацијата на мандатот на 
советниците, а да стапи во сила со објавување во 
�Службен гласник на општина Петровец�. 

5. При оценувањето на оспорените одлуки, Судот 
имаше предвид дека истите се донесени во 2000-тата 
година, во време на важење на претходниот Закон за 
локална самоуправа кој во членот 37 предвидуваше де-
ка членовите на Советот имаат право на надоместок на 
патните и дневните трошоци, во со закон утврдени 
рамки, како и на трошоците направени во извршување-
то на задачите што им ги доверил советот. 

Од оваа одредба произлегува дека законодавецот 
предвидел право на членовите на советот на надомес-
ток на патни и дневни трошоци, во со закон утврдени 
рамки, како и право на трошоците што ги направиле во 
извршувањето на доверените задачи. 
Со други зборови, Законот за локалната самоупра-

ва, што бил во сила во време на донесувањето на оспо-
рените одлуки, не предвидувал право на советниците 
на месечен паушал во фиксен износ. 
Во врска со третооспорената одлука, според која 

советниците добиваат надомест во износ од 1000,00 де-
нари на име дневен трошок плус 708,00 денари за при-
суство на работа на одборите и комисиите формирани 
од страна на Советот, Судот оцени дека истата е сог-
ласна со закон затоа  што Законот предвидувал право 
на советниците на надоместок на патни и дневни тро-
шоци како и трошоци направени во извршувањето на 
задачите што им ги доверил Советот. Меѓутоа имајќи 
предвид дека Одлуката предвидува да се применува 
пред да биде објавена во службен весник на општина-
та, Судот оцени дека е несогласна со членот 52 од Ус-
тавот на Република Македонија. 

6. Што се однесува до прашањето за согласноста на 
останатите оспорени одлуки со Уставот на Република 
Македонија, во смисла што исто така предвидуваат да 
се применуваат пред да бидат објавени во службениот 
гласник на општината, Судот оцени дека наводите во 
иницијативата се основани поради следното: 
Прво и третооспорената одлука во точката 2 предви-

дуваат истите да се применуваат со денот на верифика-
ција на мандатите на советниците, а да стапат во сила со 
објавувањето во службениот гласник на општината. 
Согласно став 1 на член 52 од Уставот законите и 

другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Во конкретниов случај, не е постапено согласно 

оваа уставна одредба. 
Имено, одлуките предвидуваат да се применуваат 

од денот на верификацијата на мандатите на советни-
ците, а нивното влегување во сила го условуваат со 
нивното дополнително објавување. 
Второоспорената одлука во точката 2 содржи од-

редба според која истата влегува во сила со денот на 
донесувањето, а не по неговото објавување, поради 
што утврди дека истите не се во согласност со членот 
52 од Уставот на Република Македонија. 

7. Судот на седницата, исто така, утврди дека со од-
луката за определување на паушал на претседавачот на 
Советот на општина �Петровец�, донесена на 5 декем-
ври 2000  година, на претседавачот на истиот му се оп-
ределува надомест во износ од 6500,00 денари месечно 
и дека решението ќе се применува од денот на негови-
от избор на Советот, односно 13 октомври 2000 година. 
Имајќи го предвид Законот за локална самоуправа 

според кој претседавачот на советот има статус на член 
на советот како и останатите членови, Судот оцени дека 
и тој има право на надомест во со закон утврдени рамки, 
но не и на посебен надомест за вршењето на таа функци-
ја. 
Исто така, Судот утврди дека оваа одлука предви-

дува истата да се применува од 13 октомври 2000 годи-
на, донесена е на 5 декември 2000 година, а објавена во 
службениот гласник на општината на 13 декември 2000 
година. 
Од изнесеното произлегува дека се предвидува при-

менување на одлуката два месеци пред нејзиното обја-
вување во службен гласник на општината, поради што 
Судот утврди дека и оваа одлука не е во согласност со 
членот 52 од Уставот на Република Македонија. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 
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9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.  
    У.бр. 223/2001               Претседател 
19 јуни 2002 година       на Уставниот суд на Република 
           Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 
_______________________________________________ 

 
И С П Р А В К И 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за избор на прате-
ници во Собранието на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 42/2002) се 
направени грешки, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА  ЗАКОНОТ  ЗА  ИЗБОР  НА  ПРАТЕНИЦИ  ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
- Во членот 13 став (4) по зборот �изборна� запир-

ката да се брише; 
- Во членот 16 став (4) зборот �Регионалните� да се 

замени со зборот �регионалните�, а во ставот (6) збо-
рот �Регионалната� во вториот и третиот ред да се за-
мени со зборот �регионалната�; 

- Во членот 19 став (4) бројот �3� да се замени со 
бројот �(3)�; 

- Во членот 23 став (4) бројот �3� да се замени со 
бројот �(3)�; 

- Во членот 24 по зборот �заменици�, да се додадат 
зборовите: �по правило�; 

- Во членот 33 точка 11. по зборовите: �статистички 
податоци за� запирката да се брише; 

- Во членот 40 став (1) зборот �Органот� да се заме-
ни со зборот �органот�; 

- Во членот 45 став (6) по зборот �Доставувањето� 
запирката да се брише; 

- Во членот 62 алинеја 4 по зборот �средства� за-
пирката да се брише; 

- Во членот 106 став (1) по зборот �гласање� да се 
стави запирка; 

- Во членот 107 став (3) зборот �Регионалната� да 
се замени со зборот �регионалната� и 

- Во членот 125 став (2) зборот �усвоени� да се за-
мени со зборот �усвоен�. 

 
   Бр. 10-2655/2     Од Законодавно-правната комисија 
јули 2002 година           на Собранието на Република 

  Скопје                                  Македонија 
__________ 

 
По извршено срамнување со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Програмата за здравствена 
заштита на одредени групи на население и одделни за-
болувања на граѓани кои не се здравствено осигурени, 
објавена во �Службен весник на Република Македони-
ја� р. 41/2002, направена е грешка, поради што се дава б

 
И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА 
НА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛ-
НИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ 
 
Во точка 2 алинеите: 
�- инфаркт на миокардот; 

        - декомпензација на срце; 
  - срцев блок; 
  - вграден пејсмејкер;� 
С
 
е бришат. 

    Бр. 23-2398/2                        Од Владата на Република 
2 јули 2001 година                              Македонија 
         Скопје 

Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор 
за стекнување без основ по тужбата на тужителката 
Перса Несторовска, ул. �Војводинска� бр. 6/1-1, Скопје 
застапувана од адвокатот Раде Јовчевски од Скопје, 
против тужениот Сашко Несторовски од Скопје, со не-
позната адреса во странство, Република Бугарија. 
Судот со решение IX. П. бр. 619/2002 од 03.07.2002 

година на тужениот согласно член 78 став 2 точка 4 од 
ЗПП му назначи привремен застапник за да ги штити 
неговите интереси во постапката и тоа адвокатот Сло-
бодан Џипунов од Скопје, бул. �К. Ј. Питу� Б-1, лок. 
11/1, Скопје. 
Се повикува тужениот Сашко Несторовски од 

Скопје да се јави во судот лично или преку полномош-
никот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. 
Доколку во овој рок тужениот или неговиот полно-
мошник не се јават во судот, истиот се предупредува 
дека назначениот привремен застапник адвокатот Сло-
бодан Џипунов ќе го застапува тужениот во постапката 
сé додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX. П. бр. 

619/2002.                                                                  (19477) 
___________ 

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

тужба на тужителот Сенад Куртовиќ од Скопје против ту-
жената Марија Куртовиќ со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Марија Куртовиќ од Скопје 

во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави 
во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точ-
на сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 

суд ќе му биде поставен привремен старател адвокат 
Поповска Лилјана кој ќе ги застапува неговите интере-
си до правосилно окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П. бр. 

1160/2002.                                                                (18992) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужбата на тужителот Меваип Џеладини од с. Желино 
против тужениот Аќиф Џеладини од с. Желино сега со 
непозната адреса во Р. Босна и Херцеговина, за сопс-
твеност по основ на купопродажба, вредноста на 
спорот е  20.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Аќиф Баки Џеладини од с. 

Желино сега со непозната адреса во Р. Босна и Херце-
говина  во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот да се јави пред судот, ја посочи него-
вата адреса или пак одреди свој полномошник кој ќе го 
застапува пред судот. Во спротивно по протек на овој 
рок судот преку Центарот за социјални работи Тетово 
ќе бара поставување на времен старател кој ќе се гри-
жи за неговите права и интереси во постапката по 
предметот до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 504/2002. 
            (18702) 

______ _____ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Поповски Младен од с. Раотинце, 
Тетово, против тужениот Поповски Борис од с. Раотин-
це, Тетово, а сега со непозната адреса во САД поради 
сопственост. 
Бидејќи тужениот Поповски Борис е со непозната 

адреса во САД за истиот да биде објавен оглас во 
�Службен весник на РМ�, во рок од 15 дена од објаву-
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вањето се јави во судот или да одреди свој полномош-
ник, а во спротивно на истиот ќе му биде поставен вре-
мен старател преку Центарот за социјална работа Тето-
во, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончу-
вање на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 556/2002. 
            (18703) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

под ВПП бр. 53/02, за прогласување на исчезнато лице 
за умрено по предлог на предлагачите Никола Азманов 
и Павлина Стрикова род. Азманова двајцата од Плов-
див, Р. Бугарија. 
Се повикува лицето Славчо Павло Азманов, од с. 

Муртино, како и сите други лица што знаат за неговиот 
живот да се јават во Основниот суд Струмица во рок 
од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, во спротивно по истекот на 
рокот исчезнатото лице ќе биде прогласено за умрено. 
Лицето Славчо Павло Азманов е роден на 

24.12.1914 год. во с. Муртино, а никакви вести за него 
немало уште од месец ноември 1945 година. 
Предлагачите во вонпроцесната постапка што се 

води кај овој суд под ВПП бр. 53/02 за прогласување на 
исчезнато лице за умрено, Никола Азманов и Павлина 
Стрикова се син и ќерка на лицето што се бара. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП бр. 53/02. 
            (19061) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 
Во судскиот регистар на политички партии под Рег. 

бр. 118 се запишува политичката партија Народно дви-
жење за Македонија, со скратено име НДМ, со седиш-
те во Скопје на ул. �Теодосиј Гологанов� бр. 26а. 
Политичката партија стекнува својство на Правно 

лице и може да започне со работи од 17.06.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17794) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

116 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Грчки тим за спасување, со 
седиште во Солун-Република Грција. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Грчки тим за спасување, во Република Македо-
нија е во Скопје на ул. �Банско 1� бр. 9. 
Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 

на странската организација Грчки тим за спасување е 
Јасмина Стојановиќ-Југословенски државјанин. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Грчки тим за спасување ќе се одне-
суваат на формирање на работилници-социјален клуб 
за социјализација преку стартирање на две работилни-
ци за шиење и фотокопирање со цел реализација на 
развоен проект на рехабилитација на ментално заболе-
ни лица. 
Подружницата на странската хуманитарна фондаци-

ја Холандија-Македонија, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 14.06.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С. О. бр. 4/02.

       (17795) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3035/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 020418111?-3-01-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на управител и зголемува-
ње на основната главница на Друштвото за производ-
ство, услуги и промет на големо и мало ДАКА-ПРОМЕТ 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Чаирска� бр. 89, Скопје. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

662.000,00 денари или 10.677 ЕУР. 
Се врши промена на управителот: се брише Миша 

Малмудировиќ, управител без ограничување, а се запи-
шува Бедрија Даца, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (17730) 

__________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 901/2002 од 18.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 008969, во трговскиот регистар ја за-
пиша конверзијата на влогот во евра и протстап. на ос-
новачки влог на Друштвото за производство, промет и 
услуги увоз-извоз ИМЕКС Поп Димитриоски и др. 
ДОО Прилеп, ул. �Трајко Николоски� бр. 5. 
Се врши конверзија на влогот во евра и тоа посто-

ечкиот основачки влог во износ од 669.380,00 ДЕМ, се-
га ќе изнесува 342.249 евра или 20.863.500,00 денари. 
Се презема основачкиот влог од содружникот Аген-

ција на РМ за ТЛОК во износ од 98.972 евра на сод-
ружникот Поп Николоска Неда, така што сега основач-
киот удел вкупно со стариот удел од  101.863 евра, сега 
ќе изнесува 342.249 евра или 20.863.500,00 денари.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

901/2002.           (18420) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 891/2002 од 20.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014041, во трговскиот регистар ја за-
пиша промената на Трговското друштво за услуги, 
транспорт и трговија Охрида Трајкоска �ВРЕМЕП-
ЛОВ� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. �Слобо-
да� бр. 13. 
Зголемување на основната главница за 105.200,00 

денари. 
Вкупно основната главница ќе изнесува 263.800,00 

денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

891/2002.           (18421) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 744/2002 од 5.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 01011628, во трговскиот регистар го за-
пиша пристапувањето на содружници и конверзија на 
основачки влог на Друштвото за производство, промет 
и услуги увоз-извоз �МИНЕРВА-Снежана и др.� ДОО 
Прилеп, Прилеп, ул. �Трајко Николоски� бр. 11. 
Во друштвото пристапува содружникот Катина То-

шеска.  
Во друштвото се врши конверзија на основачкиот 

влог во износ од 20.000,00 ДЕМ во 10.000,00 евра или 
во денарска противвредност во износ од 620.000,00 
денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

744/2002.           (18422) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр.856/2002 од 16.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 001933, во трговскиот регистар го запиша 
зголемувањето на Мешовитото друштво за производ-
ство на сладолед, трговија на големо и мало, услуги, 
увоз и извоз �ЦЕРМАТ� на  Ристевски Борис, Вијолета и 
Зоран ДОО Битола, Битола, ул. �Новосадска� бр. 10. 
Основачот Ристевски Борис од Швајцарија ја зголе-

мува основната главница во предмети во износ од 
16.656 ЕУР или 1.015.183,00 денари, според извештајот 
на овластен проценител. 
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Вкупната основна главница на друштвото изнесува 

76.673.277,00 денари, од кои основачот Борис Ристев-
ски вложува 48.350.442,00 ден. или 63,06%. Основачот 
Ристевски Зоран вложува 28.001.412,00 денари или 
36,52% и основачот Вијолета Ристевска вложува 
321.423,00 денари или 0,42% од вкупната основна глав-
ница на друштвото. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

856/2002.           (18423) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 806/2002 од 7.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 003963, во трговскиот регистар го запи-
ша зголемувањето на главницата на Друштвото за про-
изводство, услуги и промет на големо и мало Владе Те-
мелковски ТЕМ КО увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, 
ул. �Пелистер� бр. 17. 
Зголемување на основната главница во предмети 

проценети од овластен проценител во износ од 
11.450.066,00 денари, со што вкупната вредност на ос-
новната главница изнесува 11.763.023,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

806/2002.           (18424) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 765/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 006307, во трговскиот регистар ја за-
пиша промената на Трговското друштво за производ-
ство, преработка, услуги и трговија Тони Марковски 
МАРК КОНСАЛТИНГ дооел Битола, Битола, ул. �Дов-
леџик� бр. 2. 
Зголемување на основната главница на друштвото 

уште за 775.000,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

765/2002.           (18425) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 809/2002 од 7.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 01003561?-3-09-000, во трговскиот регис-
тар го запиша уписот на статутарни промени и органи 
на акционерското друштво на Друштвото за хотелиер-
ство, угостителство, туризам и трговија ХОТЕЛИ 
МЕТРОПОЛ АД Охрид, населба Долно Коњско бб. 
Упис на органи на друштвото: 
1. Надзорен одбор 
Се разрешува и му престанува овластувањето на 

досегашниот претседател на Надзорниот одбор на 
друштвото Белески Лазор и се разрешуваат и им прес-
танува овластувањето на досегашните членови на Над-
зорниот одбор Жанета Ефтимоска-Котеска и Љилјана 
Апочева и се бришат од трговскиот регистар. За члено-
ви на Надзорниот одбор на друштвото се именуваат:  

1. Трпчевски Тодор, дипломиран правник од Скоп-
је, ул. �Благој Давков� бр. 19/4, претседател на Надзор-
ниот одбор,  

2. Лазарески Филип, дипломиран правник од Скоп-
је, ул. Киро Гаврилоски� бр. 7,  

3. Коцарева Десанка, економист по туризам и угос-
тителство од Охрид, ул. �Коста Абраш� бр. 9. 

2. Управен одбор 
Членот 53 од Статутот на друштвото во неговиот 

став 1 се менува и гласи: Управниот одбор на друштво-
то брои 5(пет) членови. 
Од функцијата претседател на Управниот одбор се 

разрешува и му престануваат овластувањата на Стева-
носки Димитрија и се разрешуваат и им престануваат 
овластувањата на досегашните членови на Управниот 
одбор на друштвото: Коцарева Десанка, Тасески Боро, 
Митаноски Горче, Блажески Блаже, Лазарески Филип 
и Колески Кире и се бришат од трговскиот регистар. 
За членови на Управниот одбор се именуваат: 

1. Стеваноски Димитрија, дипл. економист од Ох-
рид, ул. �Мирче Ацев� бр. 16-претседател на Управни-
от одбор,  

2. Тасески Боро, висококвалификуван келнер од 
Охрид, ул. �Туристичка� бр. 104-1/11,  

3. Ефтимоска-Котеска Жанета, дипл. економист од 
Охрид, ул. �Железничка� бр. 115,  

4. Димов Митко, дипл. економист од Скопје, ул. 
�Њу Делхиска� бр. 26-3/3,  

5. Азески Бранко, дипл. правник од Скопје, бул. 
�Партизански Одреди� бр. 155/26. 
Основната главница на друштвото се состои од 

1.035.000 акции со вкупна вредност од ЕУР 
5.175.000,00 (315.675,00 денари). 
Номиналната вредност на акцијата изнесува ЕУР 

5.00 (305,00 денари). 
Структура на основната главница: ЕУР 4.780.245,00 

(291.594.945,00 денари) или 92,37% акционерски капи-
тал, кој одговара на 956.049 акции, ЕУР 394.755,00 
(24.080.055,00 денари) или 7,63% акционерски капитал 
кој одговара на 78.951 приоритетни акции издадени на 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ре-
публика Македонија. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

809/2002.           (18476) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Срег. бр. 162/2002 од 14.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-11082 во трговскиот регистар ја за-
пиша промената на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита-Прилеп, ул. �Октомври-
ска� бб, Прилеп. 
Лице овластено за застапување на Јавната здравс-

твена организација Завод за здравствена заштита При-
леп е д-р Татјана Мургоска Станимировиќ. 
Се брише д-р Благоја Алексоски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

162/2002.           (18477) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 847/02 од 18.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 003064, во трговскиот регистар го запиша 
разрешувањето и именувањето на членови на надзорен 
одбор и управен одбор на Печатница �11 Октомври� 
АД Прилеп, ул. �Ладо Лапецот� бр. 100, Прилеп. 
Запишување на одлуки за именување и разрешува-

ње на членови на надзорен одбор и управен одбор. 
Запишување на одлука бр. 02-677 од 22.05.2002 год. 

за разрешување на Ацески Миле од член на Управен 
одбор, одлука бр. 02-678 од 22.05.2002 год. за разрешу-
вање на Петреска Лилјана од член на Надзорен одбор. 
Одлука бр. 02-679 од 22.05.2002 год. за именување 

на Стојкоска Мирјана за член на Надзорен одбор и од-
лука бр. 02-727 од 30.05.2002 год. за именување на 
Петреска Лилјана за член на Управен одбор. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

847/2002.           (18478) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 902/02 од 21.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-1020013056, во трговскиот регистар го за-
пиша уписот на Одлуката за избирање и именување на 
одбор на директори  на Челичен лив и гранулат Желез-
ник АД Сопотница, Демир Хисар. 
Се врши упис на Одлука за избор и именување на 

одбор на директори. 
Дејност: леење на железо, леење на челик, 5143, 

5154, 5166, 5170, 5010, 5030, 5244, 5245, 5246, 6024, 
надворешна трговија со прехранбени производи, пре-
воз на стока во друмскиот сообраќај. 
Управување-одбор на директори. 
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Живко Дранговски-извршен директор. 
Никола Пројкоски-извршен директор. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

902/02.                          (18479) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 871/02 од 20.06.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 001531, во трговскиот регистар ја запиша 
измената на Статутот на Трикотажа �Пелистер� Акцио-
нерско друштво Битола, Битола, ул. �Девејани� бр. 13. 
Се запишува:  
-  Одлука за измена на Статутот бр. 02-177/13,  
- Одлука за разрешување на Надзорниот одбор бр. 

02-177/14,  
- Одлука за именување на Надзорен одбор бр. 02-

177/17, 
- Одлука за разрешување на Управен одбор бр. 02-

177/15,  
- Одлука за именување на Управен одбор бр. 02-

178/3. 
Сега надзорниот одбор го сочинуваат: Новица Ве-

зенковска, Роза Василева, Љупчо Митревски, Тони Ди-
митровски, Славица Блажевска.  
Сега управниот одбор го сочинуваат: Димитар Сто-

јановски, Јосиф Стојковски, Најдо Митревски, Елиза-
бета Мано, Лембовски Александар, Божана Јошевска, 
Петрова Ирена. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

871/02.                          (18480) 
__________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 857/2002 од 20.06.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 012071, во трговскиот регистар ја запиша 
промената на лицето за застапување на Акционерското 
друштво печатница, книговезница и картонажа ГРАФИ-
КОМ Заштитно друштво Струга, Индустриска Зона. 
Лицето Чуркоски Ристо претседател и член на уп-

равниот одбор на АД ГРАФИКОМ Заштитно друштво 
Струга, се разрешува и му престанува својството прет-
седател и член на управен одбор и се брише од тргов-
скиот регистар. 
За нов член и претседател на управен одбор се име-

нува Филоски Зоран кој воедно е и лице овластено за 
застапување на друштвото. 
Од Основниот суд  Битола во Битола, П. Трег. бр. 

857/2002.           (18481) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 17/2002 од  17.05.2002 година,  го за-
пиша во регистарот Здружението на граѓани Боксерски 
клуб �Лав� Куманово, со седиште во Куманово на ул. 
�Железничка� бр. 13, под Рег. бр. 232. 
Основни цели и задачи како начин и облици на 

дејствување на Здружението на граѓани Боксерски 
клуб �Лав� се насочени кон омасовување и развој на 
боксерски спорт, афирмација на боксерски спорт и по-
широко, учество во лига, системот на натпревари кои 
ги организира Боксерски сојуз на Македонија, учество 
во организација на државни меѓународни натпревари и 
постигнување на подобри резултати на спортски план 
со перманентна и стручна работа на клубот. 
Здружение на граѓани Боксерски клуб �Лав� има 

седиште во Куманово, на ул. �Железничка� бр. 13, 

Здружение на граѓани Боксерски клуб �Лав� Кума-
ново се здобива со својство на правно лице со денот на 
запишување во регистарот на 17.05. 2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 17/02. 
                                                                             (17178)          

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 21/2002 од  20.05.2002 година,  го за-
пиша во  регистарот Здружението на одгледувачи и со-
бирачи на печурки �Еко Фуд�, Куманово на ул. �11 Ок-
томври� бр. 79, под Рег. бр. 233. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Здружение на одгледувачи и собирачи 
на печурки �Еко Фуд� се насочени кон организирање 
на предавања, семинари и курсеви, учествување на нат-
превари, саеми и на други собири во земјата и во 
странство во областа на одгледување и собирање, тех-
нологија за преработка и пакување  на печурки, унап-
редување на одгледување на печурки во контролирани 
простории, производство на компост, мицелум и запоз-
навање на одгледување на печурки со најсовремени хи-
гиено технички мерки, техника и технологија, поттик-
нување, помагање и синхронизирано организирање на 
постојан развиток на индивидуални печуркарници, 
создавање на квалификувани стручни кадри за совре-
мено одгледување и унапредување на печуркарство, 
постигнување на стандизиран широк асортиман според 
вкусот и барањето на пазарот со свој заштитен знак. 
Здружението на одгледувачи и собирачи на печур-

ки �Еко Фуд� има  седиште во Куманово на ул. �11 Ок-
томври� бр. 79. 
Здружението на одгледувачи и собирачи на печурки 

�Еко Фуд� се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 20.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 21/2002. 
                                                                             (17245)          

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 25/02 од  30.05.2002 година,  го запиша 
во  регистарот Здружението за наука и уметност �Ло-
гос - 5� со седиште во Куманово на ул. �11 Октомври� 
бр. 39/2, со скратен назив ЗНУ, под Рег. бр. 234. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Здружението за наука и уметност �Логос 
- 5� се насочени кон подготвување научни проекти од 
областа на природно - математички биолошко-техно-
лошки и општествените науки, како и проекти од облас-
та на уметноста и заштита на знаменитости на нашата 
земја, заштита и унапредување на животна средина, про-
учување на еколошките проблеми во врска со загадува-
ње на воздухот, водата и почвата, предлагање конкретни 
научни мерки за санирање на сегашна состојба во заш-
тита на животна средина во Републиката и во град Кума-
ново особено за подобрување на квалитет на водите, 
воздухот и почвата, поттикнување на научно истражу-
вачка работа во воспитно - и образовните институции од 
областа на природно и општествени науки, заштита и 
унапредување на животна средина и природата. 
Здружението за наука и уметност �Логос - 5� има 

седиште во Куманово на ул. �11 Октомври� бр. 39/2. 
Здружението за наука и уметност �Логос - 5� се 

здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во регистарот на 30.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 25/2002. 
                                                                             (17246)          

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 24/2002 од  30.05.2002 година,  го за-
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пиша во  регистарот Кошаркарски клуб �Кошаркарски 
спортски клуб 95� со седиште во Куманово на ул. �Пи-
ринска Македонија� бб, со скратен назив КК �КСК� 
Куманово под рег бр. 235. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Здружение на граѓани  Кошаркарски 
клуб �Кошаркарски спортски клуб 95� се насочени кон 
развој на кошаркарски спорт во Општина Куманово и 
Република Македонија се грижи за остварување на ус-
тавни права на граѓаните во областа на физичка култу-
ра и спорт, за развој и афирмирање на кошаркарски 
спорт кај граѓаните, се грижи за обезбедување и созда-
вање на материјална база и услови за масовно опфаќа-
ње на децата, училиштата, студентска и работничка 
младина како и работни луѓе и граѓани на општина за 
масовно бавење со спортот и кошарката, за развој и 
унапредување на здравствена заштита на спортисти и 
за унапредување  на квалитетот на спортот. 
Здружението на граѓани Кошаркарски клуб �Ко-

шаркарски спортски клуб 95� Куманово има  седиште 
во Куманово на ул. �Пиринска Македонија� бб. 
Здружението на граѓани Кошаркарски клуб �Ко-

шаркарски спортски клуб 95� Куманово се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишување во ре-
гистарот на 30.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 24/2002.  
                                                                             (17247)          

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
Здружението на граѓани Пливачки клуб �Тумба З� Ку-
маново се насочени кон развој и унапредување на пли-
вањето, да создава услови и предлага мерки за развој и 
унапредување на пливачки спортови и ватерполство во 
град Куманово, да учествува во организирање на град-
ски, а по потреба и државни натпревари од пливачки 
сојуз на Македонија и да создава  унапредување на 
стручна работа во клубот. ___________ 

 
Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 

од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 20/02 од  30.05.2002 година,  го запиша 
во  регистарот Здружението на агрономи и земјоделски 
техничари �Агро� Куманово со скратен назив Здруже-
ние �Агро� Куманово со седиште на ул. �Братство 
Единство� бр. 28 под Рег. бр. 236. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на Здружение на агрономи и земјоделски 
техничари �Агро� Куманово се насочени кон зголему-
вање на земјоделско производство, унапредување на 
земјоделско производство према потребите на домаш-
ниот и странскиот пазар, унапредување на истото пре-
ку непосредно запознавање на најсовремени достигну-
вања во земјоделско производство, стручно оспособу-
вање на членство од областа на аграрот преку семина-
ри, трибини, стручни предавања и посета на домашни 
и странски саеми, организирано снабдување на членс-
твото со репроматеријали и средства за заштита. 
Здружението на агрономи и земјоделски техничари 

�Агро� Куманово има седиште во Куманово ул. �Брат-
ство Единство� бр. 28. 
Здружението на агрономи и земјоделски техничари 

�Агро� Куманово се здобива со својство на правно ли-
це со денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 
година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 20/02. 
                                                                             (17249)          

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 19/02 од  30.05.2002 година,  го запиша 
во  регистар Здружението на граѓани Фудбалски клуб 
�Соколана 2002� Куманово со седиште на ул. �Плош-
тад Маршал Тито� бб, Центар за култура Трајко Про-
копиев, под Рег. бр. 237. 
Основни цели и задачи како и начин на облици на 

дејствување на Здружението на граѓани Фудбалски 
клуб �Соколана 2002� Куманово се насочени кон заста-
пување на интереси на фудбалскиот спорт на децата, 
младина и возрасните луѓе во општина Куманово, при 
тоа развивајќи на тој начин другарување, спортски дух 
и хумани односи воспитувајќи ги во духот на рамноп-
равни човечки и спортски односи како и ќе се стреми 

за развој и унапредување на квалитетот на фудбалски 
спорт во училиштата, работните и други организации, 
месни заедници и средини. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �Соколана 

2002� Куманово има седиште на ул. �Плоштад Маршал Ти-
то� бб, Центар за култура Трајко Прокопиев, под Рег. бр. 237. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �Соколана 

2002� Куманово се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 19/02. 
                                                                             (17250)          

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации со ре-
шението ЗГ. бр. 28/02 од  30.05.2002 година,  го запиша 
во  регистарот Здружението на граѓани Пливачки клуб 
�Тумба З� Куманово со скратен  назив ПК �Тумба З� 
Куманово со седиште на ул. �Васко Карангелски� бр. 
128, под Рег. бр. 238. 

Здружението на граѓани Пливачки клуб �Тумба З� 
Куманово има седиште во Куманово на ул. �Васко Ка-
рангелски� бр. 128. 
Здружението на граѓани Пливачки клуб �Тумба З� 

Куманово се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 28/02. 
                                                                            (17251)          

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И  
 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 

со решение на овој суд Ст. бр. 1377/94 од 3.11.1995 го-
дина заклучена е стечајната постапка над должникот 
Трговско претпријатие �БАЛКАНИЈА� Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Окружниот стопански суд Скопје.            (18884) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 45/2002 од 21.06.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над Трговското друштво 
ВЛАДО КОМЕРЦ Владо ДООЕЛ од Гостивар, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (18699) 

___________ 
 
Се утврдува дека програмата за финансиска и сопс-

твеничка трансформација бр. 03-17 од 16.11.1999 годи-
на на АД ЗИК Црвена Звезда ДОО Градба Штип, се 
прифаќа. 
Стечајната постапка над АД ЗИК Црвена Звезда 

ДОО Градба Штип се запира. 
Од Основниот суд во Штип, ст. бр. 195/96.   (18700) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

167/2002 од 27.06.2002 година, над ТД �Белисима� ДО-
ОЕЛ Битола, ул. �Маршал Тито� бр. 38, дејност услуж-
на, со жиро сметка 500-0000000130-25 при ЗПП-Фили-
јала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спрове-
де и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18701) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 73/2002 од 24.06.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ на 
големо и мало увоз-извоз �ФРА-МАК� п.о. од Радо-
виш, со жиро сметка бр. 41310-601-55557, што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18993) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 77/2002 од 01.07.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
Трио-Комерц ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
28-02-00000133-54, што се води при Кредитна банка 
АД Скопје-Филијала Струмица и жиро сметка бр. 
220421100155317 што се води при Македонска банка 
АД Скопје-Филијала Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18994) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 67/2002 од 01.07.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Друштво за пре-
работка и промет на дрво Мак-дрво ДОО увоз-извоз 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-71143, што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18995) 

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

шение II. Ст. бр. 206/01 од 23.05.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
за промет и услуги �МСМ КОМЕРЦ� експорт-импорт 
Д.О.О. Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
59/1-18, со жиро сметка 40100-601-275294 и регистарска 
влошка бр. 1-49550-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие за промет и услуги �МСМ КО-
МЕРЦ� експорт-импорт ДОО од Скопје се заклучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -  Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (18289)                                                                   

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр.  
153/02 од 25.6.2002 година, над ПП за производство и 
трговија на големо и мало извоз-увоз �Звук� од Битола, 
со дејност трговија на големо и мало, жиро сметка 
40300-601-60138979 при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 181/02 од 27.06.2002 година, се от-

вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
внатрешна и надворешна трговија �МИБЕКС� Борис-
лав ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Боро 
Менков� бр. 2/I-5, со жиро сметка 40100-601-109832 и 
регистарска влошка бр. 020010647?-8-01-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија �МИ-
БЕКС� Борислав ДООЕЛ извоз-увоз од Скопје се зак-
лучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (18304) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 215/02 од 27.06.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало �ТИМС� извоз-увоз ДОО  
Скопје, со седиште на ул. �Методи Митевски� бр. 12/6-
2, со жиро сметка 40100-601-100772 и регистарска 
влошка бр. 1-14596-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија на големо и мало �ТММС� извоз-
увоз ДОО од Скопје се заклучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (18430) 

__________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

нието на овој суд Ст. бр. 49/2002 од 21.06.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот ПТП за 
трговија на големо и мало �ГОРАНА� увоз-извоз ЦО 
од Гостивар, но истата не се спроведува поради нема-
ње на имот и отворената стечајна постапка над дол-
жникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (18432) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

нието на овој суд Ст. бр. 39/2002 од 19.06.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги �ЕЛ-БЕ� Ејуп ДОО-
ЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спро-
ведува поради немање на имот и отворената стечајна 
постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (18433) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

нието на овој суд Ст. бр. 51/2002 од 21.06.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Бутик Бе-
луши ТП Љуши Џелал Беким од Гостивар, но истата не 
се спроведува поради немање на имот и отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (18435) 

___________ 
 

Од Основниот суд во Битола.                          (18543) 
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Основниот суд во Битола со решението Ст. бр.  79/02 

од 25.6.2002 година, над ОП �Ропин Проект� Ресен, ул. 
�Мите Трповски� бб, дејност проектирање, со жиро смет-
ка 40310-601-4169 при ЗПП -филијала-Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја  спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18544) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решението Ст. бр.  

132/02 од 25.6.2002 година, над ТП �Мите� од с. Трап, 
со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-
000001625-02 при ЗПП Битола, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18545) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр.  

162/02 од 25.6.2002 година, над ДООЕЛ �Тунтекс� од Би-
тола бул. �1-ви мај� бр. 268-5/11, со дејност трговија на 
мало и жиро сметка 500-0000000610-40 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја  спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18546) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 53/02 од 27.06.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Авто-такси �Бане� 
ТП Бранко Божидар Бошкоски, Скопје, со седиште на 
ул. �Скоевска� бр. 1/2-5, со жиро сметка 40100-620-16-
80700-700-52681-13 и регистарска влошка бр. 
02005537?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Авто-

такси �Бане� ТП Бранко Божидар Бошкоски од Скопје  
се заклучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -  Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (18484) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 202/02 од 19.06.2002 година, се 
отвoра стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт,  трговија и услуги �ЕУРОПА-99� Сашо ДО-
ОЕЛ, со седиште во с. Бразда Чучер Сандево, со жиро 
сметка 300000000436439, како и регистарска влошка 
бр. 02007610?-8-06-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за транспорт, трговија и услуги �ЕУРОПА-
99� Сашо ДООЕЛ, се заклучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (18485) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 173/02 од 27.06.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
транспорт и трговија �ДАЛАС-М-КОМПАНИ� ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Арачиново, со жи-
ро сметка 40110-601-308256 и регистарска влошка бр. 
1-55678-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за транспорт и трговија �ДАЛАС-М-КОМПА-
НИ� ДОО од Скопје, се заклучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (18491) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 135/02 од 27.06.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за услу-
ги, промет и производство �ОРИОН� Сергеј Анањев 
ДООЕЛ увоз-извоз  Скопје, со седиште на ул. �II Маке-
донска ударна бригада� бр. 10/8, со жиро сметка 40100-
601-256643 и регистарска влошка бр. 02007434?-8-09-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за услуги, промет и производство �ОРИОН� 
Сергеј Анањев ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се заклучува.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (18492) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Л. бр. 108/2001 донесено од овој суд на 
12.06.2002 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за компјутерски услуги �СЕТ� ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Рузвелтова� бр. 15/2 и 
жиро сметка 260-0005171385-24 и истото се брише од 
регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (18841) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1217354/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Кимовски Горанчо, ул. "Разлошка" бр. 7/1-3, Скопје.  

                                                                  (19198) 
Пасош бр. 052802 на име Стрикчани Семије, ул. "Е. 
Зенго", Дебар.                                              (19240) 
Пасош бр. 1614725/01 издаден од СВР-Гостивар на 
име Садин Куртиши, с. Балин Дол, Гостивар.       19241 
Пасош бр. 622225/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Сотировски Славољуб, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 10, 
Скопје.                                                          (19254) 
Пасош бр. 746394/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитровска Ленче, ул. "АФЖЕ" бр. 121, Скопје. 

                                                                    (19256) 
Пасош бр. 1707404 издаден од СВР-Скопје на име 
Ристовски Ѓорги, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/5-19, Ско-
пје.                                                                    (19257) 
Пасош бр. 0284825 издаден од СВР-Скопје на име 
Ристовска Љиљана, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/5-19, 
Скопје.                                                                    (19258) 
Пасош бр. 1396979/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Летниковска Елена, ул. "Ј. Гагарин" бр. 4/22, Скопје.   

                                                                  (19265) 
Огласот објавен во Службен весник на Р.М бр. 44/02 
за пасош бр. 1060059 на име Ангеловски Марјан, ул. 
"Ганчо Хаџипанзов" бр.8, Скопје се сторнира.    (19296) 
Пасош бр. 1456195/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Дупљак Нихат, ул. "Страцинска" бр. 14, Скопје. 

                                                                    (19312) 
Пасош бр. 1450555/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Сенада Османовиќ, с. Ќојлија, Скопје.         (19314) 
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Пасош бр. 977286 издаден од УВР-Скопје на име Ма-
рица Сековска, ул. "Букурешка" бр. 12/33, Скопје. 

                                                                    (19315) 
Пасош бр. 747378/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Фејзула Зирафет, с. Копаница, Скопје.                (19316) 
Пасош бр. 1345806/00 издаден од СВР-Велес на име 
Бајрамова Кезибан, ул. "Б. Страчков" бр. 29, Велес.   

                                                                  (19323) 
Пасош бр. 1474161 издаден од СВР-Тетово на име 
Хамзаи Дурим, с. Теарце, Скопје.        (19326) 
Пасош бр. 1727744/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Мухтари Јашар, с. Дреновец, Тетово.        (19329) 
Пасош бр. 1136619/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Фазљији Тасин, с. Шемшево, Тетово.         (19332) 
Пасош бр. 573542/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Имер Бафќари, ул. "393" бр. 3, Скопје.         (19334) 
Пасош бр. 1606694 издаден од СВР-Скопје на име 
Агрон Ајети, ул. "М. А. Ченто" бр.3/12,Скопје.     19342 
Пасош бр. 1284958/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Петровиќ Благородна, ул. "Чешел 1" бр. 4, Тетово.  

                                                                   (19349) 
Пасош бр. 1714158/02 издаден од СВР-Куманово на 
име Ајвазовиќ Хајруш, с. Опае, Куманово.            19369 
Пасош бр. 268513/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Реџепи Ејтула, ул. "Тоде Мендол" бр. 60, Кумано-
во.                                                                   (19370) 
Пасош бр. 1156463/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Мехмеди Вјолца, ул. "Илинденска" бр. 169, Тетово.  

                                                                   (19377) 
Пасош бр. 1166913/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Мехмеди Зуљеха, ул. "Илинденска" бр. 169, Тетово.  

                                                                   (19378) 
Пасош бр. 1151417/95 издаден од СВР-Гевгелија на 
име Раманчева Тања, ул. "11 Октомври" бр. 30, Гев-
гелија.                                                            (19382) 
Пасош бр. 1155782/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Османи Исен, с. Пирок, Тетово.        (19394) 
Пасош бр. 0375229 на име Зафироски Ѓорѓи Благоја, 
ул. "Р. Бале" бр. 31, Прилеп.        (19398) 
Пасош бр. 218808 на име Фејзоска Лијеа, ул. "Ј. Пи-
перката" бр. 212, Кичево.                        (19399) 
Пасош бр. 1124837 на име Фејзоска Беса, ул. "Ј. Пи-
перката" бр. 212, Кичево.                       (19400) 
Пасош бр. 218653 на име Фејзоски Шефки, ул. "Ј. Пи-
перката" бр. 212, Кичево.                                  (19401) 
Пасош бр. 1124839 на име Фејзоска Арлинда, ул. "Ј. 
Пиперката" бр. 212, Кичево.                      (19402) 
Пасош бр. 1124838 на име Фејзоски Бесим, ул. "Ј. Пи-
перката" бр. 212, Кичево.                                      (19404) 
Пасош бр. 525290 на име Маркоска Весна, ул. "Ѓ. 
Петров" бр. 6/2, Охрид.                                     (19405) 
Пасош бр. 0065856 на име Арсенова Невенка, ул. 

"Охридска" бр. 82, Кочани.                      (19406) 
Пасош бр. 1417974/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Андонов Антонио, ул. "И. Аговски" бр. 13/2-9, Скопје.
                                                                    (19407) 
Пасош бр. 1109859 на име Арсенов Васил, ул. 

"Охридска" бр. 82, Кочани.                      (19408) 
Пасош бр. 0769734 на име Адем Даци, ул. "Т. Дуко-
ски", Дебар.                                                    (19411) 
Пасош бр. 035007 на име Лулзиме Франгу, ул. "Е. Ќа-
типи", Дебар.                                                    (19412) 
Пасош бр. 1522413/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Сутки Алиев, с. Грушино, Скопје.         (19413) 

Пасош бр. 1146059 издаден од СВР-Тетово на име 
Алити Енвер, с. Чегране, Гостивар.          (19414) 
Пасош бр. 1146468/98 на име Величков Дејанчо, с. 
Вирче, Делчево.                                                    (18437) 
Пасош бр. 1283951/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Абази Дашурим, с. Ново Село, Тетово.                (19418) 
Пасош бр. 1554870 на име Златеска Наташа, ул. "Б. 
Ламески" бр. 38, Прилеп.                            (19454) 
Пасош бр. 1587944 на име Трајчев Кирче, ул. "Скоп-
ска" бр. 60, Св. Николе.                                  (19455) 
Пасош бр. 1501065 на име Ивановска Александра, 
Охрид.                                                                    (19456) 
Пасош бр. 1087953 на име Милески Даниел, с. Леша-
ни, Охрид.                                                     (19457) 
Пасош бр. 07963209 на име Бајрактар Изедин, Охрид.

                                                                    (19458) 
Пасош бр. 984958 на име Емил Назифовски, ул. 

"Прилепска" бр. 57/6, Битола.                      (19462) 
Пасош бр. 535053/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Љута Акиф, ул. "Серава" бр. 87, Скопје.              (19471) 
Пасош бр. 1078378 издаден од СВР-Скопје на име 
Аџиевска Наташа, ул. "8" бр. 92  с. Миладиновци, Ско-
пје.                                                                    (19473) 
Пасош бр. 1216680/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Арслани Фадил, ул. "М .Тито" бр. 41/3, Скопје. 

                                                                    (19475) 
Пасош бр. 1743944/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајковски Сашко, ул. "Тодор Чангов" бр.48/1, Скопје.
                                                                    (19476) 
Пасош бр. 1417937 издаден од УВР-Скопје на име 
Стефановски Александар, бул. "АСНОМ" бр. 68-3/5, 
Скопје.                                                   (19479) 
Пасош бр. 1646071/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Авди Исаледин, с. Батинци, Скопје.       (19480) 
Пасош бр. 160829 издаден од УВР-Скопје на име 
Павловски Атанас, ул. "Чедомир Миндеровиќ" бр. 
36/1, Скопје.                                                    (19481) 
Пасош бр. 1645550 издаден од УВР-Скопје на име 
Балевски Илија, ул. "Рузвелтова" бр. 55, Скопје. 

                                                                    (19482) 
Чекови од тековна сметка бр. 28805-97 од бр. 43894 
до бр. 43898, бр.63618, бр. 67267, бр. 67500, бр. 67501, 
бр. 67502, бр. 65436, бр. 61525, бр. 57121 и бр. 57122 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Зора Алексиевска, Скопје.          (19236) 
Чекови од тековна сметка бр. 37657-39 со бр. 0014-

000937174 и бр. 0120001030039 издадени од Комерци-
јална банка на име Катерина Димковска, Скопје. 

                                                                              (17968) 
Чекови од тековна сметка бр. 12479456 од бр. 5105-

625 до бр. 5105633 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Цветковска Нада,Скопје.          19328 
Чекови од тековна сметка бр. 002697 (2) два чека 
издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на 
име Крцоски Владо, Охрид.                      (19381) 
Чек од тековна сметка издаден од Комерцијална 
банка-Филијала Охрид на име Славко Србиновски, Ох-
рид.                                                                    (19383) 
Чекови од тековна сметка бр. 9166390 од бр. 5745243 
до бр. 5745247 и бр. 5745249 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Шипинкоски Богоја, 
Скопје.                                                              (19417) 
Чек од тековна сметка бр. 13405612 со бр. 00020007-

85084. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име МаријаЧутаноска, Скопје.          (19469) 
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Чекови од тековна сметка бр. 03999095 од бр. 0009-

005009106 до бр. 0009005009111и чековна картичка 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Матевска-Скаловска Убавка, Скопје.       (19492) 
Чекови од тековна сметка бр. 14762689 од бр. 0005-

006104535 до бр. 0005006104540 (6) чека издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Џамбазова 
Снежана, Скопје.                                                 (19493) 
Чекови од тековна сметка бр. 07096482 со бр. 00070-

05308418, бр. 0007005308430, бр. 0007005308431 и од 
бр. 0007005350863 до бр. 0007005350868 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевска 
Љупка, Скопје.                                    (19495) 
Чекови од тековна сметка бр. 03338423 од бр. 0016-

000307955 до бр. 0016000307960, од бр. 0016000307962 
до бр. 0016000307966 со бр. 0019000399999, бр. 00-
1900400003, бр. 0019000400006, бр. 0019000400008, бр. 
0019000400010 и бр. 0019000400011  издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Монев Момчило, 
Скопје.                                         (19497) 
Работна книшка на име Марјан Димитровски, Дел-
чево.                                                               (19206) 
Работна книшка на име Ибишев Раифе, Радовиш. 
                                                                               (19216) 
Работна книшка на име Мицева Љупка, ул. "Марк-
сова" бр. 27/1/4, Велес.                                 (19219) 
Работна книшка на име Белица Зејнеп, Струга. 
                                                                    (19231) 
Работна книшка на име Смилески Синиша, Мак. 
Брод.                                                                   (19234) 
Работна книшка на име Абдулраим Демири, Скопје.

                                                                   (19268) 
Работна книшка на име Гоце Ѓурчиновски, Скопје.   

                                                                  (19318) 
Работна книшка на име Валентина Ѓурчиновска, 
Скопје.                                                                   (19320) 
Работна книшка на име Димовски Зоран, Скопје. 
                                                                               (19304) 
Работна книшка на име Ѓевахири Мифтари, Скопје.    

                                                                 (19305) 
Работна книшка на име Станкоски Миле, Скопје. 
                                                                               (19306) 
Работна книшка на име Методија Михајловски, Ско-
пје.                                                                    (19321) 
Работна книшка на име Владимир Карановски, Ско-
пје.                                                                   (19322) 
Работна книшка на име Верка Цветановска, ул. "А. 
Панов" бр. 2, Скопје.                         (19324) 
Работна книшка на име Поповски Димче, Битола. 
                                                                    (19364) 
Работна книшка на име Трпковска Саветка, с. Кара-
мани, Битола.                                                     (19373) 
Работна книшка на име Гашпарова Флора, Скопје.    

                                                                (19376) 
Работна книшка на име Сулејмановска Фатима, При-
леп.                                                      (19386) 
Работна книшка на име Димоска Валентина, Прилеп.

                                                                    (19388) 
Работна книшка на име Сафет Салихи, с. Џепчиште, 
Тетово.                                                      (19390) 
Работна книшка на име Сабри Сабрии, с. Шемшево, 
Тетово.                                                                (19391) 
Работна книшка на име Петровски Димитрија, Ско-
пје.                                                                    (19419) 

Работна книшка на име Османи Усан, Куманово. 
                                                                   (19430) 
Работна книшка на име Митреска Сузана, ул. "Ди-
нара" бр. 60, Прилеп.                        (19449) 
Работна книшка на име Јаневски Трипун, Скопје. 
                                                                   (19484) 
Работна книшка на име Зејнета Сејфула, Скопје. 
                                                                   (19485) 
Работна книшка на име Христов Зоран, Скопје. 
                                                                   (19486) 
Работна книшка на име Рефик Кртовци, Скопје. 
                                                                    (19491) 
Свидетелство од 7 одделение на име Асаноска Вил-
дан, с. Лабуништа, Струга.                      (19200) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илиевски Тони, 
Крива Паланка.                                   (19202) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Стефанова 
Магдалена, Св. Николе.                                 (19209) 
Свидетелство на име Панов Јорданчо, Штип.19212 
Свидетелство на име Мустафоски Нејлан, с. Плас-
ница, Мак. Брод.                                              (19232) 
Свидетелство на име Ахмедоски Елвис, с. Пласница, 
Мак. Брод.                                       (19233) 
Свидетелств од 8 одделение на име Мисини Арнета, 
Куманово.                                                     (19235) 
Свидетелства од 5 и 6 оделение издадени од ОУ "25-
ти Мај" на име Алиевска Џејљан, Скопје.              17511  
Свидетелство од 8 одделение на име Ајдиноски Ис-
маил, Струга.                                                     (19374) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Ша-
бани" на име Фатон Малиќи, Куманово.       (19379) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Ша-
бани" на име Дритон Малиќи, Куманово.        (19380) 
Свидетелство и диплома на име Виктор Казанџиев, 
бул. "А. Македонски" бр. 13/2, Радовиш.               19385 
Свидетелство од 5 одделение на име Етеми Фитим, 
Струга.                                                    (19415) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Лена Ма-
ригона, Струга.                                       (19416) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бајрам 
Шабани"-с. Кондово-Скопје на име Рамадани Арбен, с. 
Кондово, Скопје.                       (19420) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Крбалеска 
Александра, с. Врбјани, Прилеп.        (19421) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Еат Сали-
оски, с. Присад, Прилеп.                       (19423) 
Свидетелство на име Драгутин Ивановски, с. Стра-
цин, Кратово.                                                    (19428) 
Свидетелство од 3 година на име Митевски Алексан-
дар, Куманово.                                       (19429) 
Свидетелство од 8 одделение на име Чочовски Драги, 
Берово.                                                     (19432) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бране Иванов, 
Делчево.                                                     (19434) 
Свидетелство од 8 одделение на име Арсовска Вио-
лета, Делчево.                                       (19436) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Броња Са-
нел, с. Лажани, Прилеп.                         (19438) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Буркан 
Асани, с. Житоше, Прилеп.                      (19440) 
Свидетелство од 6 одделение на име Јаоски Алмедин, 
с. Житоше, Прилеп.                                     (19442) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Керамо-
ски Ѓунер, с. Лажани, Прилеп.                      (19443) 
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Свидетелство од 7 одделение на име Јаоски Алмедин, 
с. Саждево, Прилеп.                        (19446) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Бафти-
роски Нуран, с. Саждево, Прилеп.         (19448) 
Свидетелство за четврти степен на име Сумрачки 
Ванчо, Делчево.                                                     (19466) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Досевски 
Александар, Пробиштип.                        (19472) 
Свидетелства од 1 и 2 година гимназија издадени од 

"Зеф Љуш Марку" на име Алтин Малиќи, Скопје. 
                                                                    (19487) 
Свидетелство од 3 година и диплома издадени од 

"Коце Металец" на име Гарески Љупчо, Скопје. 
                                                                    (19489) 
Индекс бр. 1898 издаден од Педагошки Факултет-
Скопје на име Веџиоски Џунат, с. Алданци, Крушево.
                                                                    (19180) 
Индекс бр. 32828 издаден од Правен факултет- 
Скопје на име Слободан Симеонов, Скопје.        (19490) 
Диплома на име Наков Славчо, Кочани.           (19474) 
Здравствена книшка на име Горгиоски Горан, ул. "Т. 
Никле" бр. 39, Крушево.                        (19227) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Миле, ул. 

"Ж. Ј. Шпанац" бр. 142, Битола.                      (19230) 
Здравствена книшка на име Муаремовски Тела, с. Ос-
трец, Битола.                                                     (19242) 
Здравствена книшка на име Петар Прќевски, с. 
Цапари, Битола.                                              (19393) 
Здравствена книшка на име Васко Деловски, Битола.

                                                                    (19451) 
Здравствена книшка на име Мавчев Михалјо, ул. "2 
Јули" бр. 14, Битола.                                     (19465) 
Здравствена книшка на име Јовановски Ивица, ул. 

"Вера Циривири" бр. 102, Велес.        (19468) 
 ЗЕМТ дозвола бр.  МК 0316 издадена од Минис-
терство за Транспорт и врски-Скопје на име Карго 
Транс  Георге, с. Јосифово, Валандово.       (19259) 
Решение Уп. бр. 126433 издадено од Секретарјат  за 
стопанство Центар-Скопје на име Мујумџиев Илија, 
Скопје.                                                       (19182) 
Решение-одобрение за вршење занаетчитска дејност 
издадено од  Општина Велес на име Масевски Иле, ул. 
"О. Џинот" бр. 96, Велес.           (19238) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр. 22-614/98 издадено од Министерство за стопанство 
ПОЕ Чаир-Скопје на име Ѓоко Жифковски, Скопје. 

                                                     (19313) 
Решение бр. 25/29: со рег. бр. 3792 на име Зарева Ви-
олета, Тетово.                                        (19464) 
Престанува со вршење самостојна занаетчиска деј-
ност на име Сервис за миење коли "Старт" Усамедин 
Сејфула, Скопје.                                     (19317) 
Престанува со вршење самостојна занаетчиска деј-
ност фирмата "Вардарка 10"-Рамиз Адем, ул. 
"Дижонска" бр. 23/5, Скопје.                      (19483) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на РМ, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-63/51 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Предмет на набавка  
1. Виљушкар од 3 тона рачен                    5 парчиња; 
2. Виљушкар од 2 тона рачен                  18 парчиња; 
3. Виљушкар од 2 тона  на моторен погон   2 парчиња; 
4. Виљушкар од 6 тона  на моторен погон   1 парче; 
5. Виљушкар од 3 тона со електричен погон   1 парче; 

1.1. Техничките барања дадени се во  прилог на ова 
барање и тоа: 

- Спецификација бр. 1 се однесува за средствата 
под реден бр. 1 до 4, 

- Спецификација бр. 2 се однесува за средството 
под реден бр. 5. 
Спецификациите може да се подигнат во Минис-

терството за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, 
Скопје, соба 705, секој работен ден од 11,00 до 13,00 
часот. 

 - Набавката е делива. 
2.1. Понудата треба да ги содржи  следните податоци: 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. цена  франко купувач без пресметана царина, со 

посебно искажан ДДВ,  
3. квалитет на средствата според технички каракте-

ристики на производителот, а согласно  соодветни 
стандарди-прописи (потекло, проспект-каталог) и бара-
ните карактеристики од спецификациите бр. 1 и 2 на 
овој повик, 

4. начин и услови на плаќање, 
5. рок на испорака, 
6. гарантен рок, 
7. сервисирање, одржување и резервни делови, 
8. рок на важност на понудата.  
 
3. Придружна документација  
Со понудата, понудувачот е должен да достави  

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки  во оригинален примерок  или заверена копија 
кај нотар и тоа:  

- извод од регистрацијата 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 надлежен 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.  
4. Критериуми 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. 
Рок за доставување на понудите  е 15 дена од денот 

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 
29.07.2002 година во 10 часот во просториите на Ми-
нистерството 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-

ваат во затворен коверт на кој на горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и бројот на овој повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел 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. 
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6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите на 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 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/130 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прехранбени производи, 

мармалад, џем, мед и свежи колачи по Список бр. 1. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Законот за јавни набавки. 
5. Бараните производи по својот квалитет треба во 

целост да ги исполнуваат условите предвидени со ва-
жечките прописи и нормативи. 

6. Испорака на производите: дадена во Список бр. 1. 
7. Набавката е делива по вид на производ. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е прес-

метан и искажан во цената, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака. 
-
 
 опис на квалитет и потекло на производот. 

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

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

 - техничко технолошки бонитет, расположива оп-
рема и други физички капацитети потребни за реализи-
рање на набавката, 

- 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, 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
  
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- техничко технолошки можности за  
производство-испорака и квалитет 50 бодови, 
- цена     40 бодови, 
- начин и услови на плаќање      5 бодови, 
- рок на испорака      5 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 

страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: 
Министерство за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, 
Скопје, најдоцна до 26.07.2002 година или со предава-
ње на Комисијата за јавни набавки на лице место, на 
денот на јавното отворање. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

26.07.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
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 59 од Законот за лекови, по-
мошни лековити средства и медицински помагала 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98), Управата за ветеринарство, орган во состав на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/2002 

ПО ПРВ ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Носител на повикот е Управата за ветеринарство 

при Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, со седиште на ул. �Ленинова� бр. 2, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за ов-
ластување на организација која ќе ги врши работите 
како: 

1) лабораторија за лабораториско (фармацевтско-
хемиско) испитување на лековите кои се употребуваат 
во ветеринарната медицина; 

2) лабораторија за фармако-токсиколошко испиту-
вање на лековите кои се употребуваат во ветеринарна-
та медицина; 

3) установа за клиничко испитување на лековите 
кои се употребуваат во ветеринарната медицина. 
Посебните карактеристики кои треба да ги исполни 

предметот на набавка се дадени во тендерската доку-
ментација-Правилник за поблиските услови што мора 
да ги исполнуваат организациите на здружен труд што 
пуштаат лекови во промет, односно што вршат испиту-
вање и контрола на лекови што се употребуваат во ве-
терината (�Службен лист на СФРЈ� бр. 39/88 кој сог-
ласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија наведениот правил-
ник е преземен како републички пропис) и Анекс 1 од 
Директивата на Совет на Европската Унија Directive 
2001/82/ЕС of the European Parliament and of the Council 
of 6 November 2001 on the Community code relating to 
veterinary medicinal products. 
Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на Управата за ветеринарство соба бр. 317. 
3. Предмет на набавката е делив. Набавувачот има 

право да избере посебен, различен најповолен понуду-
вач за секој дел од предметот на набавката. 
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ДОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОНУ-

ДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
- име на понудувачот;  
- техничка спецификација за просторот, опремата и 

носителите на дејност за изведување на: 
а) хемиската, односно физичко-хемиската контрола 

на квалитетот на лековите; 
б) контрола на микробиолошката чистота и за опре-

делување на микробиолошката активност на лековите; 
ц) контрола, определување и стандардизација за би-

олошката активност на лековите; 
д) утврдување на пирогеноста, нештетноста и акут-

ната токсичност и за други токсиколошки испитувања, 
како и за фармакодинамските испитувања врз експери-
ментални животни; 
е) сместување на третирани и нетретирани животни 

со карантин; 
ф) контрола на фармацевтско-технолошките карак-

теристики на лековите; 
- цена за секоја изведена активност (во цените треба 

да биде пресметан ДДВ и другите давачки); 
- рок на изведување на работите. 
2. При изборот ќе се имаат предвид следните крите-

риуми: 
- оспособеноста за изведување  
на работите    40 поени; 
- време на вршење на работите  30 поени; 
- цена на изведување на работите 30 поени. 
3. Секој понудувач да достави придружна докумен-

тација согласно член 43 од Законот за јавни набавки и 
тоа: 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет за учество во јавни набавки (оригинал или заве-
рен од нотар); 

- Доказ дека не е отворена постапка на стечај или 
ликвидација; 

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не 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. 
Документите не смеат да бидат постари од 6 месе-

ци. 
Понудите треба да ги содржат таксативно бараните 

податоци, во спротивно ќе се сметаат за нецелосни и 
нема да се земаат за разгледување. 
Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите 3 ден од последниот ден на пови-
кот. 

 
РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
1. Рок на доставување на понудите е 8 дена од де-

нот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објаву-
вањето). 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи два запечатени плика. Надворешниот плик во 
горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, ка-
ко и Управа за ветеринарство Барање бр. 4/2002 по прв 
пат. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 

техничка документација и ја носи ознаката �докумен-
тација�. 
Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја 

носи ознаката �понуда�. 
Понудата се доставува преку пошта или во архива-

та на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (ул. �Ленинова� бр. 2, Скопје), со зада-
ча да се обезбедат докази за датумот на понудата. 

Секој субјект може да учествува само со една пону-
да, а во понудата не се дозволени варијанти. 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

 
      Управа за ветеринарство 

__________ 
 
Врз основа на член 15 од Законот за лекови, по-

мошни лековити средства и медицински помагала 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98), Управата за ветеринарство, како орган во состав 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2002 

ПО ПРВ ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 
 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Носителот на повикот е Управа за ветеринарство 

при Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, со седиште на ул. �Ленинова� бр. 2, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
овластување на експерти за изработка на збирни из-
вештаи, согласно член 29 од Законот за лекови, помош-
ни лековити средства и медицински помагала, во текот 
на постапката за одобрување за ставање во промет на 
ветеринарно-медицински препарати на територијата на 
Република Македонија. 

3. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица од Република Македонија и од листата на земји 
референтни за издавање на одобрение за ставање во 
промет на ветеринарно-медицински препарати, кои ги 
исполнуваат условите на повикот. 

 
УСЛОВИ НА ПОВИКОТ 
1. Понудувачот треба да има соодветна професио-

нална и техничка квалификација - доктор по ветери-
нарни науки од дадените области и професионална ос-
пособеност за изведување на евалуација на работите 
дадени во тендерската документација - Анекс 1 од Ди-
рективата на Совет на Европската Унија Directive 
2001/82/ЕС of the European Parliament and of the Council 
of 6 November 2001 on the Community code relating to 
veterinary medicinal products. 
Тендерската документација може да се подигнат во 

просториите на Управата за Ветеринарство соба број 317. 
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОНУ-

ДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
  Техничка документација 
- име на понудувачот; 
- професионална и техничка квалификација; 
- образовен профил и професионални квалифика-

ции; 
- список на референци. 
Понуда 
- цена за секоја изведена активност 
  (во цените треба да биде пресметан ДДВ и другите 

давачки); 
- рок на изведување на работите. 
2. При изборот ќе се имаат предвид следните крите-

риуми: 
- оспособеноста за изведување 
   на работите    40 поени, 
- време на вршење на работите  30 поени, 
- цена на изведување на работите 30 поени. 
Понудите треба да ги содржат таксативно бараните 

податоци, во спротивно ќе се сметаат за нецелосни и 
нема да се земат за разгледување. 
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Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите 3 ден од последниот ден на по-
викот. 

 
РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
1. Рок на доставување на понудите е 8 дена од де-

нот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објаву-
вањето). 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи два запечатени плика. Надворешниот плик во 
горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај� ка-
ко и Управа за ветеринарство Барање број 5/2002 по 
прв пат. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адреса на наба-
вувачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 

техничка документација и ја носи ознаката �техничка 
документација�. 
Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја 

носи ознаката �понуда�. 
Понудата се доставува преку пошта или во архива-

та на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (ул. �Ленинова� бр. 2, Скопје) со зада-
ча да  се обезбедат докази за датумот на понудата. 
Секој субјект може да учествува само со една пону-

да, а во понудата не се дозволени варијанти. 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

 
Управа за ветеринарство 

 
Based on article 15 of Law of Drugs, auxiliary medici-

nal products and medical devices ("Official Gazette of the 
Republic of Macedonia" No. 21/98), Veterinary Directora-
te - Ministry for Agriculture, forestry and water economy, 
pronounce 

 
FIRST PUBLIC ANNOUNCEMENT Arch. No 5/2002 

 
GENERAL TERMS 
1. The announcer is Veterinary Directorate - Ministry 

for agriculture, forestry and water economy with this main 
office on at "Leninova" street No. 2, Skopje. 

2. Subject of the announcement is collecting the propo-
sals from experts (veterinary pharmacology) that would be 
authorized to prepare summary reports accordingly to artic-
le 29 of Law of Drugs, auxiliary medicinal products and 
medical devices, required within registration procedure for 
Veterinary medicine products in the Republic of Macedo-
nia. 

3. Right to participate on this announcement have every 
legal institution and/or professionals from the Republic of 
Macedonia and Countries from the list of referent countries 
if they correspond to the announcement conditions. 

 
ANNOUNCEMENT REQUIREMENTS 
1. The participants should possess acceptable professio-

nal and technical qualifications, Ph. D of the Veterinary 
Science, to be professionally qualified to perform evaluati-
on on matters given in announcement - tender documenta-
tion Annex I of the Directive 2001/82/EC of the European 
Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the 
Community code relating to veterinary medicinal products. 

The announcement - tender documentation is available 
in Veterinary Department room No. 317. 

 
SUBMMISION OF TENDER CONTENT 
1. The application r should contents: 
Technical Documentation 
- Name of the participant 
- Professional and technical documentation 

- Educational profile and professional qualifications 
- List of references 
Offer 
- Price of all necessary activities (including VAT and 

other duties) 
- Period for performing the inquiries 
2. Selection criteria`s 
- Professional and technical ability 40 point 
- Period for performing the inquiries 30 point 
- Price of the service   30 point 
The offer should contain requested information expli-

citly; in opposite it will be treated as incomplete and will 
not be considered. 

Opening of the offers would be with out of presence of 
the participants three days after the last day of the announ-
cement. 

 
TERMS AND MODE OF APPLICATION 
1. The dead line for application is 8 days after the day 

of the announcing (including the day of the pronouncing). 
2. Application should be in two envelopes enclosed in a 

single envelope, all envelopes must be sealed. Outer enve-
lope in upper left angle shall bear mark "no opening" as 
well as Veterinary Directorate Announcement No. 5/2002. 
It shall not contain any mark for possible identification of 
participant. 

One internal envelope should contain technical docu-
mentation and should be indicated as "technical documen-
tation". 

Another internal envelope should contain the applicati-
on and should be indicated as "offer". 

The application had to be delivered by registered mail 
or by courier to archive of the Ministry of agriculture, fo-
restry and water economy (ul. "Leninova" br. 2, 1000, 
Skopje, R. Macedonia). 

Every participant can apply only with one application 
and there are not allowed modification. 

Applications which will not arrive on term or which is 
not according the propositions will not be considered. 

 
Veterinary Directorate 

___________ 
 
Врз основа на член 77 од Законот за лекови, по-

мошни лековити средства и медицински помагала 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98), Управата за ветеринарство, орган во состав на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК БР. 6/2002 

ПО ПРВ ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 
 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Носителот на повикот е Управа за ветеринарство 

при Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, со седиште на ул. �Ленинова� бр. 2, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
овластување на Институција која ќе ги врши работите 
како Национален Центар за следење на несаканите деј-
ства. 
Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на Управата за Ветеринарство соба број 
317. 

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОНУ-

ДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
- име на понудувачот; 
- техничка спецификација за просторот опремата и 

носителот на дејност за изведување на активностите на 
Националниот Центар за следење на несакани дејства; 
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- цена за изведување на  активностите; 
  (во цените треба да биде пресметан ДДВ и другите 

давачки); 
- период на изведување на работите. 
2. При изборот ќе се имаат предвид следните крите-

риуми: 
- оспособеноста за изведување 
   на работите    40 поени, 
- време на вршење на работите  30 поени, 
- цена на изведување на работите 30 поени. 
3. Понудите треба да ги содржат таксативно бара-

ните податоци, во спротивно ќе се сметаат за нецелос-
ни и нема да се земат за разгледување. 
Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство 

на понудувачите 3 ден од последниот ден на повикот. 
 
РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
1. Рок на доставување на понудите е 8 дена од де-

нот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објаву-
вањето). 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содр-
жи два запечатени плика. Надворешниот плик во горни-
от лев агол треба да носи ознака �не отворај� како и Уп-
рава за ветеринарство Барање број 6/2002 по прв пат. Тој 
не треба да содржи никаква ознака со која би можел да 
се идентификува понудувачот. Во средината на пликот 
треба да биде назначена адреса на набавувачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 

техничка документација и ја носи ознаката �докумен-
тација�. 
Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја 

носи ознаката �понуда�. 
Понудата се доставува преку пошта или во архива-

та на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (ул. �Ленинова� бр. 2, Скопје) со зада-
ча да  се обезбедат докази за датумот на понудата. 
Секој субјект може да учествува само со една пону-

да, а во понудата не се дозволени варијанти. 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

 
Управа за ветеринарство 

___________ 
 
Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на отворениот повик бр. 1/2002 е Маке-

донската радио-телевизија, бул. �Гоце Делчев� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката е: услуги на осигурување 

за деловната 2002/2003 година на ЈП Македонска радио 
телевизија и тоа: 
А) Осигурување од основни ризици 
2.1. Осигурување на градежни објекти и целокупната 

опрема во објектите на територија на Република Македо-
нија, од опасности од пожар и некои други опасности. 

2.2. Осигурување на опрема од кршење и некои 
други опасности. 

2.3. Осигурување на залихи на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности. 

2.4. Осигурување од опасности од провална кражба 
и разбојништво. 

2.5. Осигурување на моторни возила од одговор-
ност за штети причинети кон трети лица. 

2.6. Каско осигурување на моторни возила со вклу-
чен дополнителен ризик од кражба. 
Б) Факултативно осигурување од основни ризици 

2.7. Осигурување на електронски сметачи, процесо-
ри, персонални компјутери, телефакси, фотокопир апа-
рати и слични уреди. 

2.8. Каско осигурување на возила кои службено из-
легуваат надвор од границите на Република Македонија. 
В) Факултативно осигурување од дополнителни ризици 
2.9. за 2.1. - Поплава, порој и високи води, 
- Лизгање и одронување земја, 
- Слегнување на тлото. 
2.10. за 2.2. - Студиски камери, 
- Магнетоскопи, 
- Студиски рефлектори, 
- Камкордери и преносна радио и ТВ техника. 
Спецификацијата, односно тендерската документа-

ција понудувачите можат да ја подигнат во простории-
те на МРТ секој работен ден на XIII кат, соба бр. 1320 
од 08,00 до 14,00 часот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни лица што се регистри-
рани за вршење на соодветна дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите на Законот за јавни набавки.  

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и стоките, а за возилата 
да се наведе која територија ја покрива осигурувањето и 
висината на доплатокот за територии кои не се покриени 
и процентот на сопствено учество во случај на кражба. 

3. Висината на стапките за осигурување на предме-
тот на осигурување (точка 2 од овој повик) изразени во 
проценти, како и бонификации-попусти по разни осно-
ви, по предметот на осигурување. 

4. Начин, услови и рок на плаќање на премијата, при 
што предност при вреднувањето на понудите ќе имаат по-
нудувачите со начин на плаќање по пат на компензација. 

5. Рок на исплата на штети. 
6. Рок на важност на понудата да е најмалку 60 дена. 
7. Набавката е делива-услугата може да се подели 

на повеќе понудувачи во зависност од предметот на 
осигурување. Понудувачот не мора да даде понуда за 
целокупниот обем на набавката, но понудата мора да е 
комплетна по единечни видови на осигурување. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да достави: 
1. Акт за основање на друштво и Решение за упис 

во трговскиот регистар (член 19 и 23 од Законот за оси-
гурување-�Сл. весник на РМ� бр. 35/2001). 

2. Дозвола за основање и работа (член 13 од Зако-
нот за осигурување-�Сл. весник на РМ� бр. 35/2001). 

3. Доказ за финансиска и економска способност 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки: 

- Документ за бонитет од Централниот регистар, 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 

еден од случаите наведени во член 26 од Законот за 
јавни набавки: 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, 

- Доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка 
безбедност-забрана за вршење на дејност. 

5. Писмено овластување за претставникот на пону-
дувачот за учество на јавното отворање согласно член 
31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

6. Изјава со која понудувачот се обврзува сите по-
датоци, кои ги добил од корисникот на услугата како 
тендер документација да ги чува како деловна тајна, а 
истите може да ги користи само како основа за изра-
ботка на предметната понуда. 

7. Сите документи треба да се оригинал или нотар-
ски заверени копии верни на оригиналот (освен изво-
дот од судска регистрација). 
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IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

1. Висина на премиска стапка       35 бода; 
2. Бонификација-попусти по разни основи   25 бода; 
3. Обем на покритие на осигурување      20 бода; 
4. Рок и начин на плаќање на премијата       15 бода; 
5. Рок и начин на исплата на штетите             5 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден 
оригинален примерок што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-теле-
визија на бул. �Гоце Делчев� бб, Скопје, со назнака за 
Комисијата за јавни набавки, во рок најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката �не отворај� и бројот на повикот. Во сре-
дината на ковертот треба да биде назначена точната ад-
реса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи ни-
каква ознака со која би можел да се идентификува ис-
праќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба да 
има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска 
документација и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен коверт ја содржи техничката документација и 
носи ознака �документација� и точната адреса на ис-
праќачот-понудувачот. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
10,00 часот на 25.07.2002 година во просториите на 
Македонската радио-телевизија на XII кат, соба бр. 
1218, во присуство на овластените претставници на по-
нуд вачите. у 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
2. Понудата и придружната документација треба да 

бидат доставени на македонски јазик. 
3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
За дополнителни информации понудувачите можат 

да контактираат ++389-2-231-133; ++389-2-112-200 ло-
кал =20-92; 20-98; 28-99 и факс: ++389-2-221-104. и 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/19/2002 
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: 
�Реконструкција на инфраструктура на булевар �1-ви 

Мај� во Битола, што опфаќа реконструкција/замена на 
канализациониот колектор и на водоводната мрежа до-
лж улицата булевар �1-ви Мај� во Битола. 

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

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-

та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 
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        10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост   10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                               10 поени, 
5.6. Референц листа                                     5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                       5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или 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 23.07.2002 
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 23.07.2002 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 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                          Комисија за јавни набавки  
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Единицата за раководење со проектот-Програма 

Соц јална инфраструктура I во Македонија, објавува и
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/20/2002 
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: 
�Систем за одведување на атмосферски води и поп-

лочување на улица �Гостиварска� во Тетово, што опфа-
ќа изградба на колекторски цевковод за атмосферска 
канализација во должина од 704 м и поплочување на 
ул цата во површина од околу 8.500 ми 

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

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 
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 на изведување на работите        10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост   10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                               10 поени, 
5.6. Референц листа                                     5 поени, 
5
 
.7. Опис на методологијата                       5 поени. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или 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 24.07.2002 
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 24.07.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектите, 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 јавното 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 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                                  Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 

(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 16/2002 е 

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

1.2. Предмет на набавката е:  
- машина за ископ-Багер-ровокопач 
- тежина на машина во работна состојба 15-20 т 
- запремина на корпа 0,8-1 м3 
- со гумени тркала 
- лимен силос за цемент  
- волумен 50 м3. 
1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 

повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 
1.4. Набавката што е предмет на овој отворен повик 

може да се подели на делови. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи единечна цена и 

вкупна цена на набавката. 
2.3. Вкупната и единечната цена да биде изразена 

во евра (ЕУР). 
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да 

бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на машината вклучувајќи го чине-
њето за набавка, транспорт, царина, даноци, давачки за 
патишта, осигурување и сите останати давачки кои би 
ја теретеле цената. 
Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи потеклото на ма-

шината што е предмет на набавката. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот да достави документација соглас-

но 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 (пречистен текст). 
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3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки: 

- Каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината; 

3.9. Гаранција за квалитет на производот. 
3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.11. 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. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

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

- Цена    30 поени; 
- Квалитет на производот  30 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
-
 
 Рок на испорака                 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

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

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
18.07.2002 година (четврток) во 12,00 часот во просто-
риите на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје, во салата на VI кат. 

6.5. 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  (�Сл. весник 
на РМ� бр. 21/02), нема да се разгледуваат.  

      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 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35/2002 

 
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 инструментариум и опрема за ЈЗО КЦС. 
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 може да се подигне 
во архивата на Клиничкиот Центар Скопје. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена изразена во денари со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- согласно член 55 од Законот за јавни набавки, 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02), да се доста-
ви банкарска гаранција, која не смее да биде помала од 
5% од вкупната вредност на набавката-понудата, 

- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- тип, марка, производител,  
- земја на потекло на производителот, 
- технички карактеристики и својства, со проспектен 

материјал, по можност, во превод на македонски јазик, 
- гарантен рок, 

- сервис и резервни делови во и вон гарантен рок, 
- 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,  
- 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 не е поведена стечајна постапка (во 
оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека не е изречена мерка за безбедност заб-
рана за вршење на дејност, во оригинал или заверена 
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 29.07.2002 
година до 12,00 часот. 
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.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

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

ните критериуми: 
- цена                        - 25 бода, 
- квалитет                 - 30 бода, 
- начин на плаќање  - 25 бода, 
-
 
 рок на испорака     - 20 бода. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 

29.07.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 

29.07.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачите 
кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на пону-
дите, на Комисијата треба да и предадат писмено ов-
ластување 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 16 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36/2002 

 
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 зелен оперативен веш. 
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). 
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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, 
- квалитативни својства на понудените артикли, 
- задолжително приложување на урнек, мостра од 

материјалот од кој ќе бидат изработени готовите про-
изводи со димензија 50 х 50 см. како составен дел од 
вашата понуда, 

- 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,  
- 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 не е поведена стечајна постапка (во 
оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека не е изречена мерка за безбедност заб-
рана за вршење на дејност, во оригинал или заверена 
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 30.07.2002 
година до 12,00 часот. 

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

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

ните критериуми: 
- цена                        - 30 бода, 
- квалитет                 - 30 бода, 
- начин на плаќање  - 25 бода, 
- рок на испорака     - 15 бода. 
 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 

30.07.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 

30.07.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачите 
кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на пону-
дите, на Комисијата треба да и предадат писмено ов-
ластување 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 16 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37/2002 

 
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 постелнина бела за потребите на Клинич-
киот Центар Скопје. 

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, 
- квалитативни својства на предметната набавка, со 

приложување на урнек, мостра од материјалот од кој ќе 
бидат изработени готовите производи со димензија 50 
х 50 см. како составен дел од вашата понуда, 

- густина на потка и основа, 
- 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,  
- 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 не е поведена стечајна постапка (во 
оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека не е изречена мерка за безбедност заб-
рана за вршење на дејност, во оригинал или заверена 
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 30.07.2002 
година до 08,00 часот. 

4
 

.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

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

ните критериуми: 
- цена                        - 30 бода, 
- квалитет                 - 30 бода, 
- начин на плаќање  - 25 бода, 
- рок на испорака     - 15 бода. 
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6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на 

30.07.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 

30.07.2002 година во 8,00 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 17 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на ДМУ �8 ми 
Септември�- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
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 надоместок од 500,00 денари што ќе се упла-
ти на жиро сметка: 160011574178711, даночен бр. 
4030001414608, депонент на Народна банка на Р.М. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот со 
посебно засметан ДДВ, искажано во денари. 

3.2. Начин на плаќање. 
3.3. Рок на изведување на работите, изразен во ка-

лендарски денови. 
3.4. Дали понудувачот работите ќе ги изведува сам 

или со ангажирање на трето лице, со наведување на ко-
ефициент 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 на 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 прило-
жат 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 изведбата)  - 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 понудите. 

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 пликот треба да биде означена 
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 финансовата документација и носи ознака 
�понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи технич-
ката документација и носи ознака �документација� со 
точна адреса 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 25.07.2002 година во 10.00 часот во прос-
ториите на училиштето. 

6.4. Овластени претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 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  
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки 
при Медицински Центар Крива Паланка, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ ЗА 
ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА АДАПТАЦИЈА  

НА ОБЈЕКТ ЗА ДИЈАЛИЗА  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач Медицински Центар �Академик про-

фесор д-р Димитар Арсов� Крива Паланка, ул. �Мар-
шал Тито� бб, Крива Паланка. 

1.2. Предмет на набавката: Изведба на градежни ра-
боти за адаптација на објект за дијализа. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица во Републи-
ка Македонија. 
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2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и количините на работите дадени се во тен-

дерската документација (предмер) која заинтересира-
ните понудувачи може да ја подигнат во Медицински-
от Центар Крива Паланка во период од 07-15 часот се-
кој работен ден, откако ќе се уплатат неповратни сред-
ства во износ од 3.000 денари во готово во благајната 
на Центарот или на жиро сметка 5100000200160-59 
КИБ Куманово даночен број 4015996100962. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Единечни и вкупни цени за секоја позиција од 

предмерот како и вкупната вредност на работите на це-
лата понуда со сите давачки и трошоци изразени во де-
нари и со посебно искажан ДДВ. 

3.3. Начин, услови и рок на плаќање. 
3.4. Рок на извршување на работите. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Извод од судска регистрација на понудувачот. 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
- Доказ дека кон понудувачот не е отворена постап-

ка за стечај и ликвидација. 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност и забрана за вршење на 
дејност. 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или копија заверена од нотар, а докумен-
тите од став 2, 3, 4, 5, не смеат да бидат постари од 6 
месеци. 

- Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: референца за вакви или слични изведби во послед-
ните три години, број на вработени и стручна квалифи-
кација. 
Бараните документи да се достават во оригинален 

примерок или заверени од нотар. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена на чинење    30 бода, 
5.2. Рок на извршување на работите  30 бода, 
5.3. Начин на плаќање    15 бода, 
5.4. Техничка способност   25 бода. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. Секој понудувач може да достави само една понуда. 

6.2. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот во весникот �Вечер� 
и во �Службен весник на РМ�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното сред-
ство за јавно информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши пр-
виот работен ден по истекот на 15 дена од последната 
објава во средствата за јавно информирање со почеток 
во 10 часот во просториите на Медицинскиот Центар 
Крива Паланка, во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачот. 

6.4. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани како и понудите кои нема да ги содржат ба-
раните податоци и документација ќе се смета за неце-
лосна и нема да се разгледува. 

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса 
Медицински Центар, ул. �Маршал Тито� бб, Крива Па-
ланка или да се предадат во архивата на Медицинскиот 
Центар секој работен ден но не подоцна од предвиде-
ниот рок за предавање на понудите. 

6.6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. Во затворе-
ниот плик треба да има уште два затворени и запечате-
ни плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата 
со финансиската документација и носи ознака �пону-
да�, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката 
документација и носи ознака �документација� и точна-
та адреса на понудувачот. 
Дополнителни информации на телефон бр. 031-375-054. 

                                                Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување 
на градежно земјиште и одржување на комунална ин-
фраструктура �Кратово� од Кратово, објавува 
 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЦЕВКОВОД ОД ФИЛТЕР СТАНИЦА �ЦРН ВРВ� 
ДО СПОЈОТ СО ТРАНЗИТНИОТ ВОДОВОД ВО 

СЕЛО ФИЛИПОВЦИ, БР. 03-104/1/2002 
 
1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на гра-

дежно земјиште и одржување на комунална инфраструк-
тура �Кратово� од Кратово, плоштад �Маршал Тито� бб. 

2. Предмет на набавката е изградба на цевковод од 
филтер станица �Црн врв� до спојот со транзитниот во-
довод во село Филиповци. 
Набавката е делива. 
3. Понудата треба да содржи: назив на понудувачот, 

поединечна и вкупна цена искажана во денари со по-
себно искажан ДДВ, начин и услови на плаќање, рок за 
завршување на работите. 

4. Кон понудата задолжително да се достави прид-
ружна документација во согласност со член 46 од Зако-
нот за јавни набавки  (извод од регистрацијата на деј-
носта, документ за бонитетот и писмена изјава од по-
нудувачот дека  не е под стечај). 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: цена, 
квалитет, рок за изградба и начин и услови на плаќањето. 

6. Понудите да се достават во согласност со член 56 
од Законот за јавни набавки. 
Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот 

на објавувањето на барањето. 
Понудите да се доставуваат на адреса: Јавно прет-

пријатие за уредување на градежно земјиште и одржу-
вање на комунална инфраструктура �Кратово� од Кра-
тово, плоштад �Маршал Тито� бб, со назнака Комисија 
за јавни набавки. 

7. Тендерската документација понудувачот може да 
ја подигне секој работен ден од 10-14 часот во просто-
риите на нарачателот. 
Отворање на понудите  ќе се изврши во присуство 

на понудувачите. 
Дополнителни информации за отворање на понуди-

те (денот и часот) и други информации можат да се до-
бијат секој работен ден од 10-14 часот во просториите 
на ЈП �Кратово�. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување 
на градежно земјиште и одржување на комунална ин-
раструктура �Кратово� од Кратово, објавува ф

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЛОКАЛЕН ПАТ ОД КРАТОВО-БЛИЗАНЦИ-КАВ-
РАК ВО ДОЛЖИНА ОД 3,6 КМ, БР. 03-98/1/2002  

1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на гра-
дежно земјиште и одржување на комунална инфраструк-
тура �Кратово� од Кратово, плоштад �Маршал Тито� бб. 

2. Предмет на набавката е: изградба на локален пат 
во должина од 3,6 км. 
Набавката е делива. 
3. Понудата треба да содржи: назив на понудувачот, 

поединечна и вкупна цена искажана во денари со по-
себно искажан ДДВ, начин и услови на плаќање, рок за 
завршување на работите. 

4. Кон понудата задолжително да се достави прид-
ружна документација во согласност со член 46 од Зако-
нот за јавни набавки  (извод од регистрацијата на деј-
носта, документ за бонитетот и писмена изјава од по-
нудувачот дека  не е под стечај). 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач: цена, 
квалитет, рок за изградба и начин и услови на плаќањето. 

6. Понудите да се достават во согласност со член 56 
од Законот за јавни набавки. 
Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот 

на објавувањето на барањето. 
Понудите да се доставуваат на адреса: Јавно прет-

пријатие за уредување на градежно земјиште и одржу-
вање на комунална инфраструктура �Кратово� од Кра-
тово, плоштад �Маршал Тито� бб, со назнака Комисија 
за јавни набавки. 

7. Тендерската документација понудувачот може да 
ја подигне секој работен ден од 10-14 часот во просто-
риите на нарачателот. 
Отворање на понудите  ќе се изврши во присуство 

на понудувачите. 
Дополнителни информации за отворање на понуди-

те (денот и часот) и други информации можат да се до-
бијат секој работен ден од 10-14 часот во просториите 
на ЈП �Кратово� од Кратово. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки при Органот на локалната само-
упр ва-Општина Делчево, објавува а

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002  

1. Набавувач: 
Општина Делчево-локална самоуправа. 
2. Предмет на набавка: 
Изградба на фекална канализација во село Габрово. 
3. Тендерска документација: 
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се наоѓа во Општина Делчево. 
Истата може да се види и подигне со претходна уп-

лата од 3.000,00 денари на жиро сметка 2401600000-
57639 и ЕДБ 60090330000005 Депонент: Балканска 
банка АД - Скопје, филијала Делчево. 

4. Содржина на понудата: 
- назив, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет на набавка, 
- набавката може да се подели на делови, 
- рок на завршување на работите, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитетот на материјалите, 
- рок и важност на понудата. 
5. Придружна документација: 
Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни 

набавки. 

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет, 
- цени и начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите. 
7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, 
ул. �М. М. Брицо� бр. 40. 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-

нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 
Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата 

во присуство на овластени претставници на понудува-
чите во рок од пет дена по завршувањето на Отворени-
от повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Оп-
штина Делчево. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 033/411-101,  033/411-550 и 033/410-916. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС-оп-
штина Старавина-Старавина, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
1. Набавувач на отворениот повик е Совет на оп-

штина Старавина со седиште во с. Старавина. 
2. Предмет на набавката е: Изградба (асфалтирање 

на дел од регионалниот пат од с. Рапеш до м.в. �Јаси-
ките� и изградба (пробивање и тампонирање на пат од 
с. Будимирци до манастирот Св. Димитрија (Трново). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички лица. 

4. Постапката по повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето на повикот во последното сред-
ство за јавно информирање. Јавното отворање на пону-
дите ќе се изврши следниот (шеснаесеттиот) ден во 10 
часот во просториите на општина Старавина во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

6. Содржина на понудата: 
Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште 

на понудувачот. 
Понудата треба да содржи докази за техничка спо-

собност на понудувачот (согласно член 25 од Законот 
за јавни набавки), техничка опременост, кадровска 
структура. 
Понудувачите кон понудата задолжително да ја доста-

ват следната документација: документ за бонитет чија со-
држина е пропишана од министерот за финансии со пра-
вилник согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 
доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на 
ликвидација, како и документ дека не е изречена мерка на 
безбедност забрана на вршење на дејност издадена од 
страна на судот согласно член 26 од Законот за јавни на-
бавки, извод од регистрација на дејност. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 

бидат оригинал или заверени копии верни на оригиналот. 
Понудата треба да содржи: вкупна цена и цена по 

позиции, рок на завршување на работите, начин и усло-
ви на плаќање и гаранција за квалитет. 

7. Критериуми за најповолен  понудувач: цена на 
чинење, рок на извршување на работите, техничка спо-
собност и опременост, квалитет и гаранција и кадров-
ска структура. 

8. Понудата да се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 
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                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ЈП �Македонијапат�-Скопје го повлекува во целост 

Отворениот повик бр. 15/2002 
_______________________________________________ 

 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење но-

тарски работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 
25/98), претседателот на Нотарската комора на Република 
Македонија на  08.07.2002 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА  
1. Именуваните нотари: 
1. Симона Симеон Николиќ - за подрачје на Осно-

вен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцела-
рија: ул. �Стале Попов� бр. 9, локал бр. 3, Скопје; 

2. Хакија Хасан Чоловиќ - за подрачје на Основен 
суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: 
ул. �Ниџе Планина� бр. 16, населба Драчево, Скопје; 

3. Татјана Ѓорѓи Миовска - за подрачје на Основен 
суд Берово, адреса на нотарска канцеларија: ул. �Дими-
тар Влахов� бр. 7, Берово, а 
ќе започнат со работа на 01.08.2002 година. 
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во �Службен весник на РМ�. 

         Нотарска комора на РМ 
                                               Претседател, 

                                               Никола Кајчевски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 
2002 година во однос на месец мај 2002 година е пони-
ска за 1,1 %. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2002 година 
во однос на месец мај 2002 година работодавците од 
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено 
за претходниот месец.      

                                  Министер, 
       Бедредин Ибраими, с.р. 
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