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454. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 

СКОПЈЕ П.О. 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - 
Скопје П.О., се избрани: 
Милица Домазетовска, фармацевт, 
Сенад Грбовиќ, лекар, 
Олгица Куноска, дипл. правник и 
Садула Камбери, филолошки факултет. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Скопје П.О.. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1112/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
455. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  

�СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Стоматолошки клинички центар 
�Свети Пантелејмон� - Скопје, се избрани: 
Васил Гаџовски, дипл. професор по географија, 
Андреј Петров, лекар, 
Абаз Абази, технолог и 
Петар Ташевски, стоматолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Стомато-
лошки клинички центар �Свети Пантелејмон� - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1113/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

456. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕ-
ПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Републички завод за трансфузио-
логија - Скопје, се избрани: 
Менде Диневски, стоматолог, 
Назми Кадриу, технолог, 
Зејто Бабиќ, дипл. биохемичар и 
Фета Абдулау, дипл. правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Репуб-
лички завод за трансфузиологија - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1114/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
457. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА 

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Клиника за максилофацијална хи-
рургија - Скопје, се избрани: 
Ѓорѓи Трајковски, стоматолог, 
Абаз Мисими, студент на Економски факултет, 
Јадранка Тодорова, социјален работник и 
Биљана Божиновска, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Клиника 
за максилофацијална хирургија - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1115/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 март 2003 
 
458. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГОБ 
�МОША ПИЈАДЕ� ОО СО ООЗТ - КЛИНИКА ЗА 
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ �СВ. НАУМ ОХРИДСКИ� 

- СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација ГОБ �Моша Пијаде� ОО со ООЗТ 
Клиника за хируршки болести �Св. Наум Охридски� - 
Скопје, се избрани: 
Оловер Бушлетиќ, лекар, 
Слаѓана Николовска, дипл. фармацевт, 
Зенун Матјани, Филозофски факултет и 
Елизабета Стефановска, рендгенолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација ГОБ 
�Моша Пијаде� ОО со ООЗТ - Клиника за хируршки 
болести �Св. Наум Охридски� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1116/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
459. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕ-
КОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЧАИР - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Специјалната 

болница за гинекологија и акушерство Чаир - Скопје, 
се избрани: 
Јован Тофовски, лекар специјалист - гинеколог, 
Бранко Алексов, лекар, 
Менсура Мујовиќ, лекар специјалист - гинеколог и 
Идриз Орана, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Специјалната болница за гинекологија и 
акушерство Чаир - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1117/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

460. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ГОБ �МОША ПИЈАДЕ� - ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА 
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА - 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ГОБ �Моша 

Пијаде� - ООЗТ Институт за белодробни заболувања 
кај децата - Скопје, се избрани: 
Димитар Зимбаков, лекар, 
Анастасија Димитровска, дефектолог, 
Горан Петрушев, дефектолог и 
Шефик Нуредини, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на ГОБ �Моша Пијаде� - ООЗТ Институт за 
белодробни заболувања кај децата - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1118/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
461. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за физикална медицина и ре-
хабилитација - Скопје, се избрани: 
Спасенија Јовановиќ, лекар по општа медицина, 
Лили Стојковска, дипл. педагог, 
Методија Деспотовски, дипл. економист и 
Сафет Демири, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
физикална медицина и рехабилитација - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1119/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 
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462. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД �13 НОЕМВРИ� -  

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Геронтолошки завод �13 Ноем-
ври� - Скопје, се избрани: 
Ставре Грамов, невропсихијатар, 
Насер Османи, студент, 
Леман Мухаџир, дипл. економист и 
Мирослав Димитровски, пулмолог - специјалист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Геронто-
лошки завод �13 Ноември� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1120/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
463. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
�ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација �Здравствен дом на Скопје� - 
Скопје, се избрани: 
Светлана Самаренчева, дипл. економист,  
Митат Шаќири, професор, 
Соња Мазаковска, дипл. стоматолог и 
Нусрет Џафери, студент по медицина. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација �Здрав-
ствен дом на Скопје� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1121/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

464. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Републички завод за здравствена 
заштита - Скопје, се избрани: 
Антонио Делиниколов, лекар, 
Перивоје Раниќ, лекар - интернист, 
Лазар Шендов, лекар и 
Абдула Ахмети, Виша педагошка. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Репуб-
лички завод за здравствена заштита - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1122/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
465. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА �ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА� -  

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација �Здравствена станица Железара� - 
Скопје, се избрани: 
Сашко Серафимов, дипл. машински инженер, 
Анета Спасиќ, дипл. агроном, 
Елизабета Србиновска - Костовска, лекар специја-

лист и 
Миланчо Пејов, лекар специјалист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација �Здрав-
ствена станица Железара� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1123/1                              Претседател 

12 март 2003 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 март 2003 
 
466. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА  ЗДРАВСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЈА 

�ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА 
И ТБЦ� - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација �Институт за белодробни заболу-
вања и ТБЦ� - Скопје, се избрани: 
Владо Ѓоргиевски, дипл. професор, 
Славица Ќуркчиева, коресподент, 
Антон Чебишев, лекар специјалист интернист и 
Бесим Алиу, лекар специјалист интернист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација �Инсти-
тут за белодробни заболувања и ТБЦ� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1124/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
467. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

ГОБ �МОША ПИЈАДЕ� - СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација ГОБ �Моша Пијаде� - Скопје, се 
избрани: 
Светлана Ангелкова, средна стручна подготовка, 
Сузана Јовеска, дипл. економист, 
Рашид Бахри, средна стручна подготовка и 
Амела Муминовиќ, анестезиолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација ГОБ 
�Моша Пијаде� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1125/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

468. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

�СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ� - СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствена станица на Универзи-
тетот �Св. Кирил и Методиј� - Скопје, се избрани: 
Мухамед Тахири, социјален работник, 
Агим Ејупи, факултет за физичка култура, 
Борче Илиевски, студент и 
Никола Лабачевски, фармацевт. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствена станица на Универзитетот �Св. Кирил и Мето-
диј� - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1126/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
469. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА СКОПЈЕ  - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Градска аптека Скопје - Скопје, се 
избрани: 
Татјана Градишка, дипл. правник, 
Елхам Јашари, виша педагошка, 
Јован Черепналковски, дипл. правник и 
Војо Стојановски, средна стручна подготовка. 
2.Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Градска  ап-
тека Скопје - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1127/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 
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470. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР СО ПО - ОХРИД 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар со ПО - 
Охрид, се избрани: 
Наум Зимовски, лекар кардиолог, 
Марјан Трендафиловски, дипл. правник, 
Ацо Велески, ортопед и 
Спиро Николовски, дипл. економист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар со ПО - Охрид.  

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1128/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
471. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА ЗАВОД ЗА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ОХРИД 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - 
Охрид, се избрани: 
Смиле Наумовски, Филолошки факултет, 
Виолета Мицковска, лекар, 
Душко Јаковчевски, дипл. правник и 
Нада Колоска, педијатар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Охрид. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1129/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

472. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА - ОХРИД 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Специјална детска болница - 
Охрид, се избрани: 
Драгана Велковска, Филолошки факултет, 
Јулијана Котели, стоматолог, 
Кољчо Целески, дипл. економист и 
Николина Доброводска, педијатар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Специ-
јална детска болница - Охрид. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1130/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
473. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ  ЗАБОЛУВАЊА - ОХРИД 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за превенција и лекување на 
кардиоваскуларни заболувања - Охрид, се избрани: 
Крсте Белев, дипл. правник, 
Мурат Ментор, рендгенолог, 
Никодин Наумоски, дипл. правник и 
Вујар Превала, педијатар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
превенција и лекување на кардиоваскуларни заболува-
ња - Охрид. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1131/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 



Стр. 6 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 март 2003 
 
474. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И  

ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Специјална болница за ортопедија 
и трауматологија - Охрид, се избрани: 
Венко Калачоски, дипл. правник, 
Ефтим Бакал, невролог, 
Розе Митреска,  дипл. правник и 
Павел Сотироски, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Специ-
јална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1132/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
475. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУГА 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Струга, се 
избрани: 
Славица Секулоска, информатичар, 
Александар Попоски, лекар специјалист, 
Иван Клечкароски, дипл. економист и 
Нагип Спахо, стоматолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Струга. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1133/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

476. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за нефрологија - Струга, се 
избрани: 
Агни Даути, ветеринар, 
Илија Мацеки, дипл. електро инженер, 
Јован Скрчески, дипл. електро инженер и 
Сами Мена, специјалист по општа медицина. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
нефрологија - Струга. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1134/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
477. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР �Д-Р ТРИФУН 

ПАНОВСКИ� - БИТОЛА 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар �д-р Трифун 
Пановски� - Битола, се избрани: 
Ќенан Асани, наставник, 
Славчо Велковски, дипл. правник, 
Милан Лазаревски, дипл. правник и 
Стојна Ристевска, професор. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар �д-р Трифун Пановски� - Битола. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1136/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 
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478. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Македонски 
Брод, се избрани: 
Санде Гроздановски, дипл. економист, 
Јованка Дабеска, наставник, 
Музафер Рамески, наставник и 
Љупче Ристески, лекар специјалист - гинеколог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Македонски Брод. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1137/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
479. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БЕРОВО 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Берово, се избрани: 
Здравко Муртовски, дипл. инженер архитект, 
Драги Пашалиски, дипл. правник, 
Владо Клинчарски, дипл. шумарски инженер и 
Влатко Ралповски, фармацевт. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Берово. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-1138/1   Претседател 
12 март 2003 година           на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

480. 
Врз основа на член 44 од Законот за денационализа-

ција (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
20/98 и 31/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИ-
ТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ДА ГИ ВРШИ РА-
БОТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ОТПЛАТАТА  
НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Се овластува Централниот депозитар за хартии 

од вредност да ги врши работите поврзани со евиден-
тирање, пресметување и сервисирање на отплатата на 
обврзниците за денационализација. 

2. Исплатата на средствата по основ на обврзниците 
ќе се врши на денарски сметки на имателите на обврз-
ниците што се водат во деловните банки. 

3. Имателите на обврзници овластуваат определена 
деловна банка во која што имаат денарска сметка на 
која ќе им се исплатуваат средствата од обврзниците. 
Овластувањето од став 1 на оваа точка е составен 

дел на Одлуката. 
4. Деловните банки го известуваат Централниот де-

позитар за хартии од вредност поединечно за секое да-
дено овластување. 
Известувањето од став 1 на оваа точка е составен 

дел на оваа одлука. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 23-1353/1             Претседател на Владата 

10 март 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

 
ОВЛАСТУВАЊЕ 

 
Јас, _____________________, од ___________________, 
со стан на ул. _________________, бр. ___________, со 
ЕМБГ _____________________________, ја овластувам 
__________банка АД _______, пристигнатите средства 
за исплата на рата и камата по основ на обврзниците за 
денационализација да ми ги исплаќа на сметка бр. 
_________________________, што се води кај ________ 
________________________________. 
 

    _______________ 
             (потпис) 

 
 
 
________________________    _____________________ 
         (Име на банката)          (Датум) 
 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
__________________________ банка АД _________, Ве 
известува дека исплатата на пристигнатите средства по 
основ на рата и камата од обврзниците за денационали-
зација кои се водат на сметката на _________________, 
од _______________, со стан на ул. ________________, 
бр. _________ со ЕМБГ ____________________ да ја 
извршите преку сметката бр. _____________________, 
што се води кај нас. 
 

        МП    _______________________ 
   (потпис на овластено лице) 
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481. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното 

правобранителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утвр-
дување критериуми за определување на бројот на заме-
ниците на јавниот правобранител на Република Маке-
донија и за определување на бројот на замениците на 
јавниот правобранител (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО  

НА СКОПЈЕ 
 
1. Се огласува именување на еден заменик на јавни-

от правобранител на Република Македонија за подрач-
јето на Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
Закон за засновање на работен однос во државен орган; 
истакнат дипломиран правник со положен правосуден 
испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобрани-
телската функција и работно искуство со потврдени ре-
зултати по положениот правосуден испит на правни ра-
боти над 3 години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Владата на Република Македонија во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија� и во дневниот печат. 

 
 Бр. 17-1352/1                      Претседател на Владата 

10 март 2003 година               на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
482. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 
4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Царинскиот закон (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 55/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 
ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНА НАМЕНЕТА ЗА НЕ-
ПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2003 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се определува царински контин-

гент за увоз на суровина намената за непосредно про-
изводство што е во рамките на билансните потреби за 
2003 година, по тарифни ознаки во количини, и тоа: 

 
Наименување Тарифна 

ознака 
Количина 
(во тони) 

- Сок од грозје (вклучу-
вајќи шира од грозје): 
- Со Brix вредност што 
надминува 67, Друго 
- Со Brix вредност што 
надминува 30, но не над-
минува 67, со вредност 
што надминува 18 евра за 
нето маса од 100 кг, кон-
центриран 

 
 
 
2009 69 19 00 
 
 
 
 
 
2009 69 51 00 

 
400 

2. Правото на увоз на количините од точката 1 на 
оваа одлука без плаќање на царински давачки и увозни 
оптоварувања кои произлегуваат од земјоделската по-
литика го остваруваат производителите како крајни ко-
рисници, и тоа: 

- Винарска визба �Тиквеш� АД - Кавадарци, коли-
чина 200 тони, 

- Винарска визба �Повардарие� АД - Неготино, ко-
личина 100 тони, и 

- Земјоделска задруга �Балкан� с. Тимјаник - Него-
тино, количина 100 тони. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва увозот на количините на царинскиот контингент од 
точка 1 на оваа одлука по барање на крајните корисни-
ци. 

4. Во прилог кон барањето крајниот корисник треба 
да достави податоци и документи, за: 

- Фирма и седиште, матичен број на стопанскиот 
субјект, даночен број и адреса на фирмата подносител; 

- Наименување, тарифна ознака и количина за која 
се поднесува барањето; 

- Капацитет за годишно производство, односно пре-
работки од суровината за која се поднесува барањето, 
испорачани количини на домашниот пазар, извезени 
количини на странскиот пазар и извршен увоз на суро-
вината односно преработки од суровината за која се 
поднесува барањето; 

- Број на вработени; 
- Писмена изјава заверена од корисникот дека сто-

ката за која го поднесува барањето, ќе ја користи во 
производниот процес; 

- Писмена изјава заверена од крајниот корисник де-
ка суровината увезена по основ на царински контин-
гент нема да ја отуѓи, ниту да ја користи за цели за кои 
не е увезена; 

- Извод од судскиот, односно трговскиот регистар 
со кој се докажува претежната дејност на подносителот 
на барањето; 

- Известување за распоредување по дејности и вове-
дување во регистарот на организациони единици, изда-
дено од Државниот завод за статистика. 

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

 
    Бр. 23-1059/1                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
483. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ОПАЛСКА БРЕЧА 
НА ДАФИЗО СТОЈАН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ, КУМА-
НОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. БЕЉАКОВЦЕ,  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. На Дафизо Стојан ДООЕЛ, увоз-извоз, Куманово 

се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина - опалска бреча на локалитетот кај с. Бељаков-
це, во атарот на општина Куманово, со површина на 
простор на експлоатационото поле за концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати, 
како е дадено во табелава, и тоа: 
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Точка  Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.663.250,00 7.576.750,00 
Т-2 4.663.250,00 7.577.500,00 
Т-3 4.662.700,00 7.577.500,00 
Т-4 4.662.700,00 7.576.750,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,40 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

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

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

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

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

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

 
Бр. 23-1268/2                       Претседател на Владата 

10 март 2003 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
484. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА �УНИ-
ГРАН МЕР� ДОО, УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ОД ЛЕ-
ЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАМНОБОР,  

МАРИОВО, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ 
 
1. На �Уни-Гран Мер� ДОО, увоз-извоз Скопје се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - мермер на локалитетот Рамнобор, Мариово, оп-
штина Витолиште, со површина на простор на експлоа-
тационото поле за концесија за експлоатација дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати, како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
Точка  Координата - X  Координата - У  
Т-1 4.559.550,00 7.566.000,00 
Т-2 4.563.000,00 7.566.000,00 
Т-3 4.563.000,00 7.567.300,00 
Т-4 4.560.450,00 7.567.300,00 
Т-5 4.560.450,00 7.567.000,00 
Т-6 4.559.550,00 7.567.000,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=4,315 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

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

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

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

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

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

 
  Бр. 23-1201/2                     Претседател на Владата 

10 март 2003 година               на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
485. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА 
�АУСТРО-МАК ГРАНИТ� ДОО, С. ВЕЛГОШТИ, 
ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОЗИЦА, ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 
1. На �Аустро-Мак Гранит� ДОО, с. Велгошти, 

Охрид се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина - мермер на локалитетот Козица, кај с. 
Козица, во атарот на општина Кичево, со површина на 
простор на експлоатационото поле за концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати, 
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата - X  Координата - У  
А 4.586.000,00 7.494.000,00 
В 4.586.000,00 7.494.250,00 
С 4.586.350,00 7.494.649,00 
D 4.586.490,00 7.494.700,00 
E 4.586.610,00 7.494.460,00 
F 4.586.400,00 7.494.000,00 
  
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

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



Стр. 10 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 март 2003 
 

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

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

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

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

 
  Бр. 23-1267/2                     Претседател на Владата 

10 март 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
486. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за презема-

ње на акционерски друштва (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 4/2002 и 37/2002) и член 163 став 
1 точка 4 од Законот за хартии од вредност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 63/00, 103/00, 
34/01, 4/02 и 37/02), а во врска со член 235 од Законот за 
општата управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
47/86) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 52/91) е преземен како ре-
публички пропис, Комисијата за хартии од вредност на 
продолжението од својата седница одржано на 26.02.2003 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението број 07-2047/9 од 15.01.2003 година, 

на Комисијата за хартии од вредност се заменува и гла-
си: 

2. Се укинува забраната изречена на Друштвото за 
градежништво, инженеринг, трговија и услуги �НА-
СТЕЛ� ДООЕЛ - СКОПЈЕ да даде понуда за откуп на 
хартиите од вредност издадени од ИНТЕКС АД Скопје 
во рок од една година од денот на откажувањето на на-
мерата за давање понуда за откуп. 

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
        Бр. 07-2047/14-2002              Комисија за хартии од вредност           
26 февруари 2003 година                    Претседател, 
              Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
487. 
Врз основа на член 10, став 3 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 62/2002 и 98/2002), министерот за од-
брана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ НА УНИФОРМАТА И 
НЕЈЗИНИТЕ ДЕЛОВИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува времето на траење 
на униформата и нејзините делови на воените лица на 
служба во Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: воените лица). 

 
Член 2 

Под униформа и нејзини делови во смисла на овој 
правилник се подразбираат поодделните делови на 
униформата кои воените лица ги носат според Уредба-
та за видот на униформата на припадниците на Армија-
та на Република Македонија. 

Член 3 
Времето на траење на униформата и нејзините де-

лови кои воените лица ги носат за време на вршење на 
службата во Армијата на Република Македонија, се 
определува на 1,  1,5,  2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 
60, 72 и 120 месеци. 
Време на траење на униформата и нејзините делови 

претставува времето на нивното активно користење од 
воените лица за време на вршење на службата во Ар-
мијата. 

 
II. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПООДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА 
ВОЕНОТЕРЕНСКАТА (МАСКИРНАТА) УНИФОРМА 

 
Член 4 

Времето на траење на пооделните делови на воено-
теренската (маскирната) униформа на воените лица из-
несува за: 

- капа од маскирна ткаенина      9 месеци 
- блуза од маскирна ткаенина    12 месеци 
- кошула од маскирна ткаенина      6 месеци 
- панталони од маскирна ткаенина     6 месеци 
- ветровка од маскирна ткаенина   18 месеци 
- џемпер од волнено-синтетичко предиво 
  во шарена маскирна боја    24 месеци 
- поткапа од волнено-синтетичко предиво  24 месеци 
- војнички ракавици од волнено-синтетичко 
  предиво       10 месеци 
- војнички чорапи, зимски подколеници 
  од волнено-синтетичко предиво     1,5 месец 
- војнички чорапи од памучно-синтетичко 
  предиво со должина до над глуждот            1,5 месец 
- подоблека од трикотажна памучно-синтетичка 
  ткаенина       24 месеци 
- ремен за панталони од синтетичко предиво  24 месеци 
- војнички чизми со гумен ѓон и кожен меѓуѓон  9 месеци 
- плитки војнички чевли со гумен ѓон        9 месеци 
- колан со прерамки       48 месеци 
- шлем                       120 месеци 

Член 5 
Времето на траење на дополнителните делови на 

военотеренската (маскирната) униформа на воените 
лица изнесува за: 

- поткошула зимска од трикотажна памучна 
  ткаенина        6 месеци 
- поткошула летна од трикотажна памучна 
  ткаенина        6 месеци 
- гаќи војнички долги од трикотажна 
  памучно-синтетичка ткаенина      6 месеци 
- гаќи војнички куси од памучно платно     6 месеци 
- марамче од памучно платно      3 месеци 
- крпа за лице од фротирна памучна 
  ткаенина        8 месеци 
- крпа за нозе од фротирна памучна ткаенина   8 месеци 
- торбица војничка од маскирна ткаенина   9 месеци 
- вреќа транспортна од памучно-синтетичка 
  ткаенина      48 месеци 
- ранец борбен од памучно-синтетичка 
  ткаенина      48 месеци 
- шаторско крило од памучна ткаенина     24 месеци 
- влечки пластични                                         9 месеци 
- маица спортска од трикотажна памучна 
  ткаенина        9 месеци 
- гаќи спортски од памучно-синтетичка 
  ткаенина        9 месеци 
- патики спортски платнено-гумирани         9 месеци 
- пижами од памучна ткаенина                   18 месеци 
 

III. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПООДЕЛНИ ДЕЛОВИ 
НА СЛУЖБЕНАТА УНИФОРМА 

 
Член 6 

Времето на траење на поодделните делови на служ-
бената униформа на воените лица изнесува за: 
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- шапка од камгарн ткаенина    24 месеци 
- сако од камгарн ткаенина    24 месеци 
- панталони зимски од камгарн ткаенина  24 месеци 
- панталони летни од волнено-синтетичка 
  ткаенина                                                      12 месеци 
- кошула со долги ракави од памучно- 
  синтетичка ткаенина                                    6 месеци 
- кошула со кратки ракави од памучно- 
  синтетичка ткаенина                                    6 месеци 
- мантил од камгарн ткаенина    60 месеци 
- мантил за дожд од импрегнирана, 
  водоотпорна ткаенина                                60 месеци 
- џемпер од волнено-синтетичко предиво     48 месеци 
- елек од волнено-синтетичко предиво      48 месеци 
- шал од волнено-синтетичко предиво       48 месеци 
- ракавици од природна кожа                      24 месеци 
- вратоврска од полиестер                             6 месеци 
- чевли летни, плитки                                     6 месеци 
- чевли зимски со гумен подебел ѓон         12 месеци 
- чизми со природен ѓон или со гумен 
   тенок налепен ѓон                                      24 месеци 
- ремен за панталони со метална шнола     48 месеци 
- чорапи од мерцизирано, памучно-синтетичко 
  предиво со должина до над глуждови        2 месеци 
- сукња зимска од камгарн ткаенина          36 месеци 
- сукња летна од волнено-синтетичка 
   ткаенина                                                     36 месеци 
- чевли                                                              6 месеци 
- чизми женски со гумен ѓон                       24 месеци 
- чорапи хулахопки од полиамид                   1 месец 
- ракавици женски од природна кожа        24 месеци 
- чанта од природна кожа                            48 месеци  

Член 7 
Времето на траење на поодделните делови на служ-

бената униформа на воените лица кои должностите, од-
носно работните задачи на формациското место на кои 
се поставени ги извршуваат во военотеренска (маскир-
на) униформа, е двојно поголемо, од времето на траење 
на поодделните делови на службената униформа на 
другите воени лица, освен за вратоврската, летните и 
зимските чевли, чорапите, чорапите хулахопки и чиз-
мите (машки и женски). 

 
IV. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПООДДЕЛНИ ДЕЛОВИ 

НА СВЕЧЕНАТА УНИФОРМА  
Член 8 

Времето на траењето на пооделните делови на све-
чената униформа на воените лица изнесува за: 

- шапка свечена     60 месеци 
- сако од камгарн ткаенина                          24 месеци 
- блуза (машка и женска)                             60 месеци 
- кошула бела со долги ракави од 
  памучно-синтетичка ткаенина                  24 месеци 
- кошула бела со кратки ракави од 
  памучно-синтетичка ткаенина                  24 месеци 
- панталони зимски од камгарн ткаенина  60 месеци 
- панталони летни од волна и синтетика    60 месеци 
- мантил свечен, од камгарн ткаенина        72 месеци 
- мантил за дожд свечен од импрегнирана, 
  водоотпорна ткаенина                                72 месеци 
- елек од волнено-синтетичка ткаенина     60 месеци 
- шал од волнено-синтетичка ткаенина      60 месеци 
- вратоврска од полиестер                           24 месеци 
- чевли ниски лакирани од природна 
  бокс кожа со ѓон                                         36 месеци 
- ремен со метална шнола од природна 
  кожа                                                             48 месеци 
- ремен со тока од природна кожа              48 месеци 
- чорапи од фино мерцизирано памучно- 
  синтетичко предиво со должина до 
  над глуждови                                              12 месеци 
- сукња зимска од камгарн ткаенина          60 месеци 
- сукња летна од волнено-синтетичка 
  ткаенина                                                      60 месеци 
- чорапи хулахопки од полиамид                    1 месец 
- чевли црни лакирани                                 36 месеци 

Член 9 
Времето на траење на поодделните делови на свече-

ната униформа на почесната гардиска единица на Ар-
мијата на Република Македонија изнесува за: 

- гардиска капа (зимска и летна) од 
  волнена ткаенина                                        60 месеци 
- сако од волнено-синтетичка ткаенина     60 месеци 
- блуза гардиска                                            60 месеци 
- панталони од волнено-синтетичка 
  ткаенина                                                      60 месеци 
- пелерина (зимска и летна)                         60 месеци 
- кошула со долги ракави од памучно- 
  синтетичка ткаенина                                  12 месеци 
- чизми од бокс црна кожа, со кожен ѓон   60 месеци 
- марама од памучна ткаенина                    72 месеци 
- ракавици од памучна ткаенина                 60 месеци 
- колан со тока од волнено-синтетичка 
  ткаенина                                                      60 месеци 
- ремен за панталони од природна кожа    60 месеци 
- џемпер од волнено-синтетичко предиво    60 месеци 
- чорапи зимски, подколеници, од  
  волнено-синтетско предиво                        1,5 месец 
- чорапи летни од волнено-синтетичко 
   предиво со должина до над глуждови       1,5 месец 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
     Бр. 02-1823/1                         Министер за одбрана, 
4 март 2003 година     д-р Владо Бучковски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
488.  
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 62/2002 и 98/2002), 
министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на воена-

та легитимација (во натамошниот текст: легитимација). 
 

Член 2 
Образецот на легитимацијата се печати на картон 

во светло зелена боја со димензии 6х9 см и е сместен 
во проѕирна заштитна облога. 
Предната страна на образецот на легитимацијата 

содржи: на горниот средишен дел е отпечатен грбот на 
Република Македонија, под него текстот �РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА�, �МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРА-
НА�, �АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�; на 
левата страна место за фотографија со димензии 2,5х3 
см под кое е отпечатен регистарскиот број на легити-
мацијата; на десната страна е отпечатен симболот на 
Армијата на Република Македонија со дијаметар 3,5 
см, а преку него е отпечатен текст �ВОЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА� и место за впишување на податоци за името 
и презимето, чинот и Воената пошта на имателот на ле-
гитимацијата. 
Задната страна на образецот на легитимацијата со-

држи: отпечатен симбол на Армијата на Република Ма-
кедонија со дијаметар 5см; податоци за единствениот 
матичен број на граѓанинот и регистарскиот број на 
личната карта, датумот на издавањето, потпис на овла-
стено лице и место за печат, а под него е отпечатен тек-
стот: �рок на важење 5 години; -Воената легитимација 
е исправа со која се докажува статусот на воено лице; -
Воено лице е обврзано во вршењето на службата да ја 
носи легитимацијата и да ја покаже по барање на овла-
стено лице; -Во случај на промена на податоците од ле-
гитимацијата или губење на истата имателот е должен 
веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена да го пријави тоа 
во Министерството за одбрана; - не е дозволено давање 
на легитимацијата на друго лице на послуга�. 
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489. На фотографијата имателот на легитимацијата е во 
униформа на Армијата на Република Македонија. Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство  донесува 

Фотографијата на имателот и потписот на овласте-
ното лице кое ја издало легитимацијата се оверуваат со 
печат на Министерството за одбрана. 
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член 

е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1). 
 

Н А Р Е Д Б А 
 ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ 
И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕ-
СО И ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ  

Член 3 
Легитимацијата се обновува на секои пет години, 

По истекот на важноста се издава нова легитимација. 
Во случај на престанок на работниот однос, или губе-

ње на статусот на воено лице, легитимацијата се враќа. 
 И ДИВИ ПТИЦИ ОД ХОЛАНДИЈА  Член 4 I. Заради спречување на внесување во Република Ма-

кедонија на заразната болест Класична чума кај живина-
та се забранува увозот во Република Македонија и тран-
зитот преку територијата на Република Македонија на: 

Во случај на губење на легитимацијата имателот ја 
огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува Министерството за одбрана. 
Во случај од став 1 на овој член на имателот на ле-

гитимацијата му се издава нова легитимација. 1. домашни и диви птици; 
2. еднодневни пилиња;  3. јајца за инкубација; Член 5 4. семе за вештачко осеменување од домашни и ди-

ви птици; Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива, 
кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните 
податоци, или во случај на промена на чинот или Вое-
ната пошта. 

5. свежо месо од домашни и диви птици; 
6. производи од диви и домашни птици кои се на-

менети за исхрана на животни, или за употреба во ин-
дустриски или земјоделски цели; Член 6 7. патолошки материјал и биолошки производи од 
птици кај кои со преработката не е уништен вирусот на 
Класична чума кај живината, по потекло од Холандија. 

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 
поништува. 

Член 7 II. Сите производи од домашни и диви птици кои се 
предмет на оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат 
преку границата на Република Македонија како личен ба-
гаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат. 

Издадените легитимации се евидентираат во Мини-
стерството за одбрана. 
Редниот број од евиденцијата под која е извршен 

упис на податоците се впишува во легитимацијата како 
регистарски број. III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. Член 8  
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија� 

     Бр. 11-2047/1                                        Министер, 
7 март 2003 година                           Славко Петров, с.р. 

    Скопје 
 ___________ 

      Бр. 02-1858/1                        Министер за одбрана, 490. 
6 март 2003 година                д-р Владо Бучковски, с.р. Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, објавува 

    Скопје  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  

Вид на 
растение 

Ознака на 
сортата 

 

Година на 
воведување 
на сортата 

Фирма односно 
име и адреса на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г. ГРАДИ-  
НАРСКИ 
РАСТЕНИЈА

   

Г.16 
Citrulus 
vulgaris L-
лубеница  

Simpathy 
 
 
 
 
 
Top gun 
 
 
 
 
 
Suzy F1 

2003 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
2003 
 

Seminis Vegetable 
Seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 
 
Syngenta seeds 
BV-Holland 
ДООЕЛ �Холма�- 
ул. �Маршал Тито�
бр. 109, Струмица 
 
Nunhems Zaden - 
Holland ДООЕЛ 
�Ве-ка� - Струмица

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 16 - Стр. 13 
 

Г.17  
Cucumis 
melo L -  
диња 

Athena 
 
 
 

2003 
 
 
 

Syngenta seeds BV-
Holland ДООЕЛ 
�Холма� -  
ул. �Маршал Тито� 
бр. 109, Струмица 

А. ЖИТНИ 
РАСТЕНИЈА    

А.1 Triticum 
aestivum L- 
мека зимска 
пченица 

Аглика  2003 �Добруџански 
земјоделски 
институт� - 
Генерал 
Тошево-Бугарија 
ЗК�Пелагонија�- 
ул.�Маршал Тито�
бр. 65-Битола 

 Прогрес 2003 �Добруџански 
земјоделски 
институт�-Генерал
Тошево-Бугарија 
ЗК �Пелагонија�- 
ул. �Маршал Тито�
бр. 65 - Битола 

 Мизаја 2003 �Добруџански 
земјоделски 
институт�-Генерал
Тошево-Бугарија 
ЗК �Пелагонија�- 
ул. �Маршал Тито�
бр. 65 - Битола 

 Славеја 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 

�Добруџански 
земјоделски 
институт�-Генерал
Тошево-Бугарија 
ЗК �Пелагонија�- 
ул. �Маршал Тито�
бр. 65 - Битола 

 Стамена  2003 Институт за 
ратарство и 
повртарство-Нови 
Сад, Србија и Црна
Гора �Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22,
Битола 

 А.1 Triticum 
 aestivum L- 
 пролетна 
 пченица 

Венера 2003 
 
 
 
 

Институт за 
ратарство и 
повртарство-Нови 
Сад, Србија и Црна
Гора �Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22,
Битола 

 НС ЈП 446 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 

Институт за 
ратарство и 
повртарство-Нови 
Сад, Србија и Црна
Гора �Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22,
Битола 

 НС ЈП 471 2003 Институт за 
ратарство и 
повртарство-Нови 
Сад, Србија и Црна
Гора �Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22,
Битола 

А.2 
Hordeum 
sativum L- 
пролетен 
јачмен 

Лав 
 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 
 

Институт за 
ратарство и 
повртарство-Нови 
Сад, Србија и Црна
Гора �Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22,
Битола 

 Славко 2003 
 
 
 
 
 

Институт за  
ратарство и 
повртарство- 
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме� 
ул. �Александар 
Турунџиев� бр. 22, 
Битола 

 
      Бр. 08-2077/1                        Министер, 
10 март 2003 година                         Славко Петров, с.р. 
          Скопје 

___________ 
491. 
Врз основа на член 3 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределбата на стоките во рамките на 
царински квоти согласно договорите и спогодбите за 
слободна трговија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 98/2002), Министерството за економија, 
објавува 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО 
ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ 
СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ 
ПРИ  УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА 
 
ПРИЛОГ 4 КОН АНЕКС 1 
  

Тарифен број 
(тар. ознака) 

Наименување 

Квоти за 
прво по-
лугодие 

2003 год. 
(во тони) 

 
 
0203 11 
0203 12 
 
0203 19 

Месо свинско, свежо или 
разладено: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња 
од нив, со коски: 
Друго: 

0

 
0203 21 
0203 22 
 
0203 29 

Месо свинско, замрзнато: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња 
од нив, со коски: 
Друго: 

1000 т.

0210 Месо и јастиви месни дело-
ви, солени, во саламура, су-
шени или чадени; јастиво 
брашно и прав од месо или 
од јастиви месни делови: 

150 т.

1512 19 91 00 Масла од сончоглед: Друго: 
Друго: Од сончоглед 

1.500 т.(2

1601 00 Колбаси и слични произво-
ди, од месо, од други јастиви 
месни делови за јадење или 
од крв, сложени прехранбе-
ни производи врз основа на 
овие производи: 

750т.

1701 99 10 00 Бел шеќер: 0(1

ех 2710 11 Лесни масла и препарати, 
освен авио-бензин од тар. оз-
нака 2710 11 31 00 

0(2

2710 19 11 00 до 
2710 19 69 00 

Друго: средни масла, гасни 
масла и масла за ложење 

0(2

 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 97 00 

Мешаница на пропан и бутан 0(2

7208 36 00 00 
7208 37 
7208 38 
7208 39 

ТВТ, σ ≥600мм, δ>10мм 
ТВТ, σ ≥600мм, 4.75≤δ≤ 10мм 
ТВТ, σ ≥600мм, 3≤δ <4.75мм 
ТВТ, σ≥600мм,δ<3мм 

30.000 т.

7208 51 
7208 52 
7208 53 
7208 54 

TBЛ, δ >10мм 
ТВЛ, 4.75 ≤ δ ≤10мм 
ТВЛ, 3 ≤ δ <4.75 мм 
ТВЛ, δ < 3 мм 

0
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7209 15 00 00 
7209 16 90 00 
 
7209 17 90 00 
 
7209 18 91 00 

ЛВТ, σ ≥600мм, δ ≥3 мм 
 ЛВТ, σ≥600мм, 1<δ<3 мм: 
 Друго 
ЛВТ, σ ≥600мм, 0.5≤δ≤1 мм: 
Друго 
ЛВТ, σ ≥600мм, 0,35≤ δ<3 мм 

0

200 т.

200 т.
0

7209 25 00 00 
7209 26 90 00 
 
7209 27 90 00 
 
7209 28 90 00 

ЛВЛ, σ ≥600мм, δ ≥3мм 
ЛВЛ, σ ≥600мм, 1 <δ<3мм: 
Друго 
ЛВЛ, σ ≥600мм, 0.5≤ δ≤1мм: 
Друго 
ЛВЛ, σ ≥600мм, δ <0.5мм: 
Друго 

0

200 т.

200 т.

0
7210 41 
7210 49 

Поцинкован лим брановиден 
Поцинкован лим небрановиден 

0
200 т.

7211 14 
7211 19 

ТВТ, σ <600 мм, δ≥4.75мм 
ТВТ, σ <600 мм, δ<4.75мм 

0

7211 23 10 00 
7211 23 51 00 
7211 23 99 00 
 
 
7211 29 

ЛВТ и ЛВЛ, σ<600мм што со-
држат по маса помала од 
0,25% јагленород 
 
 
ЛВТ и ЛВЛ, σ<600мм што 
содржат по маса 0,25% јагле-
род или поголема 

0

721240 Плоснати валани производи 
од железо или нелегиран че-
лик, со ширина помала од 
600 мм: Премачкани, лакира-
ни или превлечени со пла-
стична маса: 

0

7305 Други цевки (на пример, за-
варени, заковани или затво-
рени на сличен начин), со 
кружен напречен пресек, чиј 
надворешен пречник надми-
нува 406,4 мм, од железо или 
челик: 

1.050 т.

7306 Други цевки и шупливи про-
фили (на пример, со отворе-
ни споеви или заварени, за-
ковани или затворени на 
сличен начин), од железо 
или челик: 

1.050 т.

 
Кратенки σ - ширина, δ - дебелина, ТВТ - топло ва-

лана трака; ТВЛ - топло валан лим; ЛВТ - ладно валана 
трака; ЛВЛ - ладно валан лим 

(1 со можност за зголемување на количините на 
стоките во текот на годината во двете земји, во завис-
ност од билансните можности 

(2 преоценување на количините на стоките со потек-
ло од двете земји во рамките на билансните можности. 

___________ 
492. 
Врз основа на член 3 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределбата на стоките во рамките на 
царински квоти согласно договорите и спогодбите за 
слободна трговија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 98/2002), Министерството за економија ја 
објавува листата на стоки за увоз и тоа: 

   
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ УВЕ-
ЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ 
ОД 2003 ГОДИНА (ПРИЛОГ 2 КОН ПРОТОКОЛ 2) 

 

 Тарифен број 
(Тарифна 
ознака) 

Наименување на стоката 

Квоти за 
прво  

полугодие
2003 год. 
(во тони) 

1 2 3 
0210 19 Месо и јастиви месни дело-

ви, солени, во саламура, су-
шени или чадени; јастиво 
брашно и прав од месо или 
од јастиви месни делови: 
Месо свинско: Друго: 

50 

 
 
 
0402 10 

Млеко и павлака, концентира-
ни или со додаден шеќер или 
други материи за засладување: 
Во прав, гранули или  во 
други  цврсти форми, со со-
држина на маснотија, што 
не надминува 1,5% по маса: 

 
 
 

25 

0405 10 Путер: 225 
0406 90 23 00
0406 90 69 00
0406 90 78 00
0406 90 86 00
 
 
 
0406 90 87 00
 
 
 
0406 90 88 00
 
 
 
0406 90 93 00

Друго сирење: Друго: Edam 
Друго сирење: Друго 
Друго сирење: Gouda 
 Друго сирење, со содржина 
на вода, по маса, во немасна 
состојба: Што надминува 
47% но не надминува 52% 
Друго сирење, со содржина 
на вода, по маса, во немасна 
состојба: Што надминува 
52% но не надминува 62% 
Друго сирење, со содржина 
на вода, по маса, во немасна 
состојба: Што надминува 
62% но не надминува 72% 
Друго сирење, со содржина 
на вода, по маса, во немасна 
состојба: Што надминува 
72%  

25 

1502 00 10 00 Маснотии од животни од 
видовите говеда, овци или 
кози, освен оние од тарифен 
број 1503: За индустриска 
употреба, освен за произ-
водство на храна за човечка 
исхрана 

150 

1602 Други приготвени или кон-
зервирани производи од ме-
со, од јастиви месни делови 
или од крв: 

275 

1604 13 Сардини, сардинели или па-
палини: 

200 

1704 90 Производи од шеќер (вклу-
чувајќи бела чоколада), без 
какао: Друго: 

70 

1806 Чоколада и други прехран-
бени производи што содр-
жат какао: 

160 

1905 31 
1905 32 

Слатки бисквити: 
Вафли и обланди: 

165 

1905 90 Друго: 75 
2009 Овошни сокови (вклучувај-

ќи шира од грозје) и сокови 
од зеленчук, неферментира-
ни и без додаток на алкохол, 
со додаток или без додаток 
на шеќер или други средс-
тва за засладување 

300 

2103 30 90 00 Приготвен синап (сенф) 100 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I- Скопје, поднесена е туж-
ба за надомест на штета од тужителката Андоновиќ Виоле-
та од Скопје, против тужениот Република Македонија и 
Атанасовски Цветан со непозната адреса на живеење. 
За привремен застапник кој второтужениот ќе го за-

стапува пред овој суд со решение број 1251/99 од 
08.12.2000 година, поставен е адвокатот Наташа Огња-
новска од Скопје. 
Привремениот застапник ќе го застапува во постап-

ката по предметниот спор се додека тужениот или не-
гов полномошник не се појави пред судот, а се до пра-
восилното окончување на постапката.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIII П. бр. 1251/99. 
                                                                              (5855) 
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Основниот суд Скопје I- Скопје, огласува дека по 

предметот на спорот, по основ утврдување на право 
на сопственост, по тужба на тужителот Китановска 
Јелица од Скопје, ул. �Козле-1� бр. 17 во Скопје, про-
тив тужениот Фејзулов Адемов Јонус од Скопје, со 
непозната адреса. Согласно решението на Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа на град Скопје-
Скопје бр. 3020-622 од 11.12.2002 година, за посебен 
старател е поставена Македонка Јанакиевска, адвокат 
од Скопје, ул. �Пролет� бр. 16-2-27, така што во по-
стапката во овој предмет застапникот ќе го застапува 
тужениот се додека тужениот или негов полномош-
ник не се појави пред судот, односно додека Центарот 
за социјална работа не го извести судот дека назначил 
старател. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IX.П.бр. 825/02. 
                                                                              (5901) 

___________ 
 

       Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека пред 
овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопс-
твеност и право на користење по тужба на тужителите 
Исмаил Мемед, Мемед Мемед, Северџан Мемед и На-
сер Мемед сите од Скопје, против тужениот Ненад Ма-
ниќ со непозната адреса на живеење, Дестан Исеинов-
ски и Етем Исеиновски, двајцата од Скопје. Вредност 
на спорот 110.000,00 денари.  
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-

јална работа на град Скопје бр. 3020-501 од 03.10.2002 
година, за посебен старател на тужениот Ненад Маниќ 
е поставен адвокатот Маја Ристовска од Скопје, ул. 
�Питу Гули� бр. 55 и истиот ќе ги застапува интереси-
те на тужениот се додека истиот не се појави лично 
пред судот или негов овластен полномошник кој ќе ги 
застапува неговите интереси, а се до правосилно завр-
шување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XXII П. бр. 

1517/2002.             (5908) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за надомест на 

штета, по тужба на тужителите Јанковиќ Воислав и 
други од Куманово,  против тужениот Тихомир Кр-
стевски од Куманово, а сега со непозната адреса на жи-
веење. 
Од страна на судот како привремен застапник на 

тужениот се назначува Лидија Велиновска, адвокат од 
Куманово, која ќе го застапува тужениот се додека ту-
жениот или негов полномошник не се појави пред овој 
суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2255/1995. 
                                                                               (5634) 

 
ОСНОВЕН СУД  ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба 
за регрес, вредност 36.440,00 денари од тужителот АД 
за осигурување �Вардар� Скопје, против тужениот 
Предраг Тренчев од с. Зрновци - Кочани, со непозната 
адреса во странство. 
Се повикува тужениот Предраг Тренчев од с. Зр-

новци - Кочани, со непозната адреса во странство да се 
јави во Основниот суд во Кочани, или да постави свој 
полномошник кој ќе ги штити неговите права и интере-
си во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огла-
сот. Доколку тоа не го стори ќе му биде поставен при-
времен застапник Орце Филипов дипломиран правник 
со положен правосуден испит - стручен соработник во 
Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилно окончување на постап-
ката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 376/2002. 
                                                                               (5800) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за 

сопственост и поништување на правни дела по тужба 
на Халил Зулбехари од с. Доброште и други против 
Шаќир Зулбеари од с. Доброште и други. 
Се повикуваат тужените Зулфи Шаќир Зулбеари, 

Рамадан Шаќир Зулбеари и Куртиш Шаќир Зулбеари 
сите од с. Доброште, а сега со непозната адреса во 
Америка, да се јават на Основниот суд во Тетово, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одре-
дат полномошник. 
Во спротивно, преку Центарот за социјална работа 

Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе 
ги застапува до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1519/96.  (5799) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Ст.бр.105/03 од 03.03.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Тргови-
ја на мало �АЛЕКС-КАМ� ТП Александар Слободан 
Стојковски - Скопје, со седиште на ул. �Цветан Димов� 
бр. 67, со сметка број 200000098564990 при Стопанска 
банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 
02043607?-6-01-000, и истата не се спроведува и се зак-
лучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5945) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.540/02 донесено на ден 05.03.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
МАКЕДОНИЈА ДРВО АД Скопје, со седиште на ул. 
�Вељко Влаховиќ� бр. 12, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-2619 при Агенцијата за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Ма-
кедонија. 
За стечаен управник се определува Владислав Там-

бурковски од Скопје, ул. �Желево� бр. 1-4/7, поштен-
ски фах бр. 763. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 16.04.2003 година во 13 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (5961) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.73/03 од 24.02.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, промет и трговија �ЕКО ТРЕЈД 
59� ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. 
�Партизански одреди� бр. 127/27, со сметка број 40120-
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601-332540 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија - Скопје, со регистарска влошка број 1-
60054-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5990) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.71/02 од 14.02.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за транспорт и 
шпедиција, �БОДЕ ТРАНСШПЕД� Владо експорт-им-
порт ДООЕЛ Неготино, ул. �Манчо Малиминов� бр. 
63, со жиро-сметка број 200000031185880 при Стопан-
ска банка АД Скопје Филијала Неготино, регистрирано 
со решение Трег.бр.12097/99 од 04.11.1990 година, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Друштво за транспорт и шпедиција, �БОДЕ 
ТРАНСШПЕД� Владо експорт-импорт ДООЕЛ Него-
тино, ул. �Манчо Малиминов� бр. 63, со жиро-сметка 
број 200000031185880 при Стопанска банка АД Скопје 
Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 
12097/99 од 04.11.1990 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

 Од Основниот суд во Кавадарци.          (5991) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II.Ст.бр.49/03 од 11.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и услуги �ТЕЛЕСТАН� Соња и др. ДОО експорт-им-
порт, со седиште на Бул. �Јане Сандански� бр. 61/49, со 
жиро сметка 40100-601-434292, и регистарска влошка 
02015202?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги �ТЕЛЕСТАН� Соња и 
др. ДОО експорт-импорт, 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 Основен суд Скопје II - Скопје.                   (5992) 

___________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.121/02 од 14.02.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Трговија на мало колонијал Зо-
рица Јордан Кузманов �ГОНИ� ТП Кавадарци, ул. �Стра-
шо Пинџур� бр. 59-а-1/5, со жиро-сметка бр. 
200000024775247 при Стопанска банка АД Скопје - Фи-
лијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 
996/2002 од 15.02.2002 година, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-

ник Трговија на мало колонијал Зорица Јордан Кузма-
нов �ГОНИ� ТП Кавадарци, ул. �Страшо Пинџур� бр. 
59-а 1/5, со жиро-сметка бр. 200000024775247 при Сто-
панска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, реги-
стрирано со решение Трег. бр. 996/2002 од 15.02.2002 
година, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (5994) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет Ст.бр.38/03 од 28.02.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУТ на големо и мало увоз-извоз Мима компани ДО-
ОЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 220421100122046 
што се води при Македонска Банка АД Скопје Филија-
ла 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, пре-
ку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (5995) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.82/03 од 10.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот �ЕЛЕМ - 53� извоз-
увоз, за промет на стоки на големо и мало Д.О.О., со 
седиште на ул. �Ѓорѓи Сугаре� бр. 12-I/7, со жиро сме-
тка 40100-601-75831 и регистарска влошка 1-10740-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

�ЕЛЕМ - 53� извоз-увоз, за промет на стоки на големо 
и мало Д.О.О. се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (5996) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 
Ст.бр.316/02 од 06.02.2003 година, над Претпријатието 
во приватна сопственост за трговија, шпедиција, транс-
порт, угостителство, книговодствени услуги УЛИ-
ТРАНС ПО Битола, со седиште на ул. �Полковник Не-
делко� бр. 2-б, запишан во регистарската влошка 1-
3512 на поранешниот Окружен стопански суд Битола и 
жиро сметка 40300-697-7022 во Агенцијата за блокира-
ни сметки Битола, Битола, со дејност превоз на стоки 
во друмскиот сообраќај, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

 Од Основниот суд во Битола.                           (5997) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 

Ст.бр.315/02 од 27.02.2003 година, над Установата за 
посредување култура �ОХО� Пеце Малески од Битола, 
со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-51119 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола и ре-
гистарска влошка Трег. бр. 01002303?-10-09-000, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (6044) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Александар Николовски од Скопје со 

стан на ул. �Брадфордска� бр. 1/3-7 Скопје објавува де-
ка Трговското друштво за промет, угостителство и ус-
луги АЛЕНИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Брад-
фордска� бр. 1/3-7 Скопје со жиро сметка бр. 40120-
601-473534 е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5897) 
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Основниот суд Скопје  I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 276/96 од 27.2.1998 година е 
заклучена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за посредување во промет и трговија на 
големо и мало �Разнокооп� ЦО Скопје, ул. �Девол� бр. 
10 со ж-ска 40120-601-36579. 
По правосилноста на решението должникот да се из-

брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.          (5902) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Величковски од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 72/2а, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
1811/02 од 04.03.2002 година објавува дека Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги СЛАВИЈА-
КОМПАНИ експорт-импорт, Снежана ДООЕЛ Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-405963 отворена при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.              (5917) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ристовски Панче од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, објавува дека Друштвото П и П инженеринг 
Панче и др. Д.О.О. со број на жиро-сметка 
200000029795288 отворена при Стопанска банка - 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (5924) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 9/03 од 

06.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија градежништво 
Исток-Суровина ДООЕЛ извоз-увоз Делчево и истата 
поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                              (5989) 

___________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. 
бр. 1119/02 година, објавува дека Друштвото за произ-
водство и трговија Коле 92 ДОО Св. Николе, број на жи-
ро-сметка 230040000006444 отворена  при Експорт-Им-
порт банка, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5988) 

___________ 
 
Ликвидаторот Вулнет Билали од с. Неготино-Поло-

шко, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3997/02  од 
12.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производс-
тво, трговија, угостителство, сообраќај  и услуги АБЦ 
КЛУБ Орхан ДООЕЛ  експорт-импорт и  со број на жиро-
сметка 41510-601-29429 отворена  при Заводот за платен 
промет Тетово, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5987) 

___________ 
 

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 Но-
ември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 5538/2002 од 13.12.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство и промет со прехранбени 
производи СНУПИ-КОМПАНИ извоз-увоз ДОО Велес, 
ул. �Крсте Мисирков� бр. 28-1/1 и  со број на жиро сметка 
41600-601-79066 отворена  при ЗПП - филијала Велес, е 
во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5972) 

___________ 
 

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 Но-
ември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 3489/2002 од 11.06.2002 година, објавува дека Друш-
твото за трговија  на големо и мало ВИКИ-КОМЕРЦ Јо-
ванче ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 
104 и  со број на жиро сметка 200000033376237 отворена  
при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                (5971) 

___________ 
 

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 Но-
ември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 4418/2002 од 26.12.2002 година, објавува дека 
Друштвото за  откуп и производство на печурки и други 
земјоделски производи ШИД извоз-увоз Тоше ДООЕЛ 
Велес, нас. Тунел Т2 Лам. Б/9, и  со број на жиро сметка 
200000017732562 отворена  при Стопанска банка АД 
Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5970) 

___________ 
 
Ликвидаторот Стојанова Светлана од Велес, ул. �Са-

моборска� бр. 4, запишан во трговскиот-судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 5163/2002 од 30.10.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство на земјоделски производи тр-
говија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-увоз ДОО Велес, 
ул. �Маршал Тито�  бр. 22,  и  со број на жиро сметка 200-
000000526023 отворена  при Стопанска банка АД Скопје, 
е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5969) 
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Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 Но-

ември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 2511/2002 од 05.04.2002 година, објавува дека 
ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА САР-
МАЛЕ  извоз-увоз Андреја и др. ДОО Велес, ул. �Борис 
Карпузов� бр. 2, и  со број на жиро сметка 20000-
0001624160 отворена  при Стопанска банка АД Скопје, е 
во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5968) 

___________ 
 
Ликвидаторот Калипса Ковачевска од Скопје, ул. �Ви-

дое Смилевски Бато� бр. 89/33, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
Срег. бр. 315/02 година, објавува дека Друштвото за  про-
мет на стоки и услуги и транспорт �АМИ-ИНТЕРТ-
РАНС� Зоран Врховец ДООЕЛ - Скопје, ул. �Видое Сми-
левски Бато� бр. 89/33,  и  со број на жиро- сметка 30000-
0001012619 отворена  при Комерцијална банка АД Скоп-
је, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5950) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л. бр. 6/03 од 05.03.2003 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над Друштвото за производство, трговија 
и такси услуги МЕТЕОР увоз-извоз ДОО Струмица но  
истата не се спроведува бидејќи должникот не распола-
га со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и такси услуги МЕТЕОР увоз-извоз 
ДОО Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6045) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л. бр. 2/02 од 20.02.2003 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над Друштвото за производство, услуги и  
трговија  на големо и мало увоз-извоз ЏОЗИ ДООЕЛ с. 
Вељуса но  истата не се спроведува бидејќи должникот 
не располага со имот за покривање на трошоците во 
постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, услуги и  трговија  на големо и мало увоз-из-
воз ЏОЗИ ДООЕЛ с. Вељуса, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6047) 

___________ 
 
Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес, ул. �Влади-

мир Назор� бр. 26, запишан во трговскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
3657/01 од 05.12.2001 година, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги ПИРАМИДА Зоран ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Велес,  ул. �Ленинова� бр. 19/6, Велес  со 
жиро сметка 41600-601-42104, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6048) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 3247 во место ви-
кано �Дубровско� Интензивно лозје со површина од 
3122 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, сопс-
твеност на Ташулова Марика од Неготино, ул. �ЈНА� 
бр. 4, цена на продажба 88.100,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република  
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
тво. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                                 (5791) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тимјаник, парцела број 337 во место викано 
�Жиловките� нива со површина од 9638 м2 во Ката-
старска општина Тимјаник, сопственост на Андова 
Спаса од Неготино, ул. �Питу Гули� бр. 6, цена на про-
дажба 50.310,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република  Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                                 (5792) 

___________ 
 
Се продава недвижност: 1/2 - една идеална полови-

на од КП 11/4 на место викано �Црна Земја�  нива, кла-
са 2,  вкупна површина од 22420 м2 подробно опишана 
во поседовен лист бр. 189 за КО Кравари, сопственост 
на Мендо Котевски од с. Егри, Битола за вкупна купо-
продажна цена од 300.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа  сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија�, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000, Битола.                                               (5790) 

___________ 
 

Се продава недвижност: 2/3 - две идеални третини 
од КП 230  на место викано �Мечкарец�  лозје, класа 3,  
вкупна површина од 1606 м2, 2/3 - две идеални третини 
од КП 230  на место викано �Мечкарец�  лозје, класа 3,  
вкупна површина од 650 м2,  и 2/3 - две идеални трети-
ни од КП 230  на место викано �Мечкарец�  лозје, кла-
са 3,  вкупна површина од 325 м2,   кој имот  подробно 
е опишан во поседовен лист 9 за КО Канино, сопстве-
ност на Трајан Талевски од Битола, за вкупна купопро-
дажна цена од 150.000,00 денари. 
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Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа  сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија�, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000, Битола.                                               (5787) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа, составен во форма на нотарски акт 
од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ број  74/03 од 27.02.2003 година, склучен меѓу 
Стопанска банка А.Д. Скопје, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и 
Друштвото за производство, транспорт, трговија и ус-
луги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. �Благоја Стефковски� бб во Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-хипотека од 
прв ред врз недвижен имот на заложниот должник и 
тоа: Деловен објект на ул. �Благоја Стефковски� бб во 
нас. Маџари, изграден на КП број 4/3 и на КП број 
12949/15 во КО Маџари, место викано �Шут Брест�,  
врз основа на услови за градба број 07-1309/3 од 
20.09.1999 година издадени од Министерството за ур-
банизам и градежништво - Подрачна единица Гази Ба-
ба-Скопје, заверен Главен проект со тех. број 31/99-3 
од 03.2000 година, Одобрение за градење број 07-475/2 
од 19.07.2000 година издадено од Министерството за 
урбанизам и градежништво -Подрачна единица Гази 
Баба - Скопје, за доградба на погон за преработка на 
земјоделски производи, со површина по проект: по-
друм од 205,76 м2, приземје од 187,38 м2, и кат од 
188,90 м2,  или со вкупна површина од 582,04 м2, и со 
изградена површина на лице место: подрум со површи-
на од 239 м2 во кој е сместен магацински простор со 
котлара, приземје со површина од 239 м2 во кое е сме-
стен дисконт со површина од 130 м2 и  администрати-
вен простор со санитарен чвор, и кат со површина од 
239 м2 во кој се сместени канцеларии со сала за соста-
ноци, со земјиште под  објектот и околу објектот кое 
служи за редовна употреба на објектот.                 (5862) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица 
Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број  75/03 
од 27.02.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка 
А.Д. Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 7 во 
Скопје, како заложен доверител и Друштво за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП 
Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Благоја Сте-
фковски� бб во Скопје, како заложен должник, засно-
вано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз  
подвижни предмети на заложниот должник, кое залож-
но право е регистрирано во Централниот регистар на 
28.02.2003 година со деловоден број 10120030000185. 

                                                                               (5861) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот-нива, 4-та класа со вкупна 
површина од 1147 м2, што се наоѓа на КП 1808, Матко-
вец, Горно Соње, сопственост на Николовски Ванчо од 
Скопје, за вкупна цена од 285.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-

ќање на понудата, доколку не се јават во наведениот 
рок, истите го губат правото на првенствено купување 
на предметната недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцаларија на нотарот Љубица Ковчегар-
ска од Скопје, ул. "Железничка станица", Скопје, 
(источна страна) локал 716.                                     (6093) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт за Договор за хипотека, 

обезбедување на парично побарување, со својство на 
извршна исправа, составен од нотарот Поповски Сло-
бодан, под број ОДУ 33/03 од 06.03.2003 година, склу-
чен меѓу хипотекарен доверител ТУТУНСКА БАНКА 
АД Скопје, и хипотекарен должник ТД МАКОШПЕД 
АД Скопје, а за обезбедување на парично побарување, 
рамковен револвинг кредит во износ од 1.600.000 евра, 
кое произлегува по Договор за рамковен револвинг 
кредит врз основа на договорен залог бр. 09-409 од 
20.02.2003 година, засновано е заложно право врз сопс-
твеност на хипотекарен должник и тоа: недвижност-де-
ловна зграда во Скопје на ул. �Маршал Тито� бр. 19, 
зграда 1, влез 1, подрум со површина од 291 м2, зграда 
1, влез 1, приземје, со површина од 308м2, зграда 1, 
влез 1, кат 1, со површина од 322м2, зграда 1, влез 1, 
кат 2, со површина од 328м2, зграда 1, влез 1, кат 3, со 
површина од 322м2, зграда 1, влез 1, кат 4, со површина 
од 318м2, зграда 1, влез 1, кат 5, со површина од 321м2, 
зграда 1, влез 1, кат 6, со површина од 308м2, се со 
вкупна површина од 2521м2, на К.П. 12033, за КО Цен-
тар 1, со право на користење на градежно изградено 
земјиште на К.П. 12033, според имотен лист издаден од 
ДЗГР катастар Скопје.                                              (5959) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, 
построено на КО Дељадровци, на К.П. 236/2, на м.в. �Су-
ва Река�, нива класа 5, со површина од 2240м2, за цена од 
55,00 денари за метар квадратен, на која се сопственици 
Тодоровска Крстана и Тодоровски Аце. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.                          (5962) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Илинден, на К.П. 1008/10, на 
м.в. �Село�, нива класа 4, со површина од 8190м2, за 
цена од 280,00 денари за метар квадратен, на која се 
сосопственици Петрушева Трајанка, Долева Вера, Ми-
левски Горан и Милевски Тони. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.                          (5963) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Кадриовски Кадрија и Кадриовски Идриз, нива во КО 
Батинци, заведена во Поседовен лист бр. 17, на К.П. 
бр. 983, план 5, скица 11, во м.в. �Белушка�, култура 
нива, класа 7, со површина од 2279м2, сопственост на 
продавачите, за цена од 2 евра по м2. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудите да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. 
�Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.          (5965) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Ацевски Борис, нива во КО Драчево, заведена во ПО-
седовен лист бр. 866, на К.П. бр. 5721, план 3, скица 13, 
во м.в. �Село�, култура нива, класа 5, со површина од 
555м2, сопственост на продавачот, за цена од 70,00 де-
нари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. 
�Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство.          (5966) 

___________ 
 

Се продава по 1/5 идеален дел, земјоделско земји-
ште, нива построена на К.П. бр. 3274, план 2, м.в. �Пи-
тарница�, класа 1-нива, со површина од 1967м2, во КО 
Гостивар, сопственост (алтернатива: заедничка сопс-
твеност или сопственост) на Авдији Авдије, Авдији 
Мудесире, за цена од 110.000,00 денари и др. од Гости-
вар. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава (разменува или дава под закуп), во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Весна Василеска, ул. �Б. Ѓиноски� бб, 
Гостивар.             (6017) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО �Фариш�, 

К.П. бр. 81, дел 1, план 008, скица 018, м.в. �Љиљана�, 
култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 6997м2, 
сопственост на Марија Трајкова од Прилеп, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 38, издаден од Државен завод 
за геодетски работи Одделение за премер и катастар 
кавадарци, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќа на понудата да се состават до 

нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, Ка-
вадарци.                            (6019) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина: парцела број 96 во м.в. �Полето�, интензивно 
лозје со површина од 1834м2, во КО Бесвица, парцела 
број 106 во м.в. �Полето�, интензивно лозје, со повр-
шина од 2778м2, во КО Бесвица, парцела број 176 во 
м.в. �Полето�, интензивно лозје, со површина од 
1595м2, во КО Бесвица, парцела број 176 во м.в. �Поле-
то�, интензивно лозје од 1638м2, во КО Бесвица, сопс-
твеност на Пецов Благоја од Демир Капија, ул. �Питу 
Гули� бр. 3/2. Цена на продажба 115.100,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                           (6021) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-

вон: парцела бр 1164/2 во м.в. �Раткин Дол�, интензив-
но лозје, со површина од 2006м2, во КО Неготино-вон, 
сопственост на Цекиќ Перо од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 15. Цена на продажба 56.600,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                           (6023) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 

една идеална половина од парцела бр. 34/1, во м.в. �Ко-
коладец�, интензивно лозје, со површина од 9062м2, во 
КО Тимјаник, сопственост на Јованов Димитар од Ка-
вадарци, ул. �Димката Габерот� бр. 12. Цена на про-
дажбата 127.900,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                           (6025) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 

парцела бр. 576, во м.в. �Пашлак�, нива со површина 
од 7186м2, во КО Курија, сопственост на Среброва Ве-
ра од Скопје, ул. �Јабланица� бр. 55 и Сребров Илија 
од Скопје, ул. �Јабланица� бр. 65б. Цена на продажба 
79.700,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                           (6028) 

___________ 
 
Се продава: на К.П. бр. 1129, ливада, класа 3, со по-

вршина од 1000м2 и на К.П. бр. 1145, ливада, класа 3, 
со површина од 12.000м2, двете во м.в. �Лизгоец�, по 
поседовен лист бр. 349, за КО Десово, сопственост на 
Пунтеска Васка од Скопје, ул. �Стеван Филипоски� 4-
5/3, за вкупна цена од 30.000, 00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ�, да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                          (6029) 
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 Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 
бр. 173/2-1-2, нива од 4 класа, м.в. �Ниви од Емрула�, 
со површина од 812м2, и цела К.П. бр. 177-1-2, нива од 
4 класа, на м.в. �Ниви од Емрула�, со површина од 
326м2, запишани во П.Л. бр. 125, за КО Мало Турчане, 
сопственост на Алија Веби Ќани од с. Гостивар, како и 
цела К.П. бр. 173/1-1-2, нива од 4 класа, на м.в. �Ниви 
од Емрула�, со површина од 812м2, запишани во П.Л. 
бр. 105, за КО Мало Турчане, сопственост на Алија Ве-
би Насир од с. Гостивар, за купопродажна цена од 
160.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава), во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.            (6038)  

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 
бр. 22/47-1, нива од 3 класа, на м.в. �Рупа�, со површи-
на од 942м2, цела К.П. бр. 22/47-1, нива од 4 класа, на 
м.в. �Рупа�, со површина од 940м2, и цела К.П. бр. 
22/48-1, лозје од 3 класа, на м.в. �Рупа�, со површина 
од 400м2, запишани во П.Л. бр. 172, за КО Бањица, (на 
лице место претставува една парцела), сопственост на 
Сулејмани Јашар Нагип од с. Долна Бањица, за купо-
продажна цена од 600.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава), во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.            (6039)  

___________ 
 

 Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 
бр. 17/36-2, пасиште од 5 класа, м.в. �Покрај�, со повр-
шина од 360м2, запишана во П.Л. бр. 300 за КО Белови-
ште, сопственост на Максимоски Живков Богдан од 
Гостивар, за купопрдажна цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава), во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.            (6041)  

___________ 
 

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 
на К.П. бр. 883, план 3, скица 7, м.в. �Куклоица�, кул-
тура нива, класа 5, површина 1274м2, К.П. бр. 1120, 
план 5, скица 11, м.в. �Полези�, култура нива, класа 6, 
површина 1345м2, К.П. бр. 1185, план 6, скица 15, м.в. 
�Полези�, култура нива, класа 5, површина 2688м2, 

К.П. бр. 1265, план 6, скица 15, м.в. �Полези�, култура 
неплодно, површина 1051м2, К.П. бр. 1265, план 15, 
м.в. �Полези�, култура нива, класа 4, површина 1050м2, 
К.П. бр. 1509, план 6, скица 14, м.в. �Полези�, култура 
нива, класа 3, површина 160м2,К.П. бр. 1766, план 1, 
скица 17, м.в. �Село�, култура нива, класа 2, површина 
850м2, К.П. бр. 1991, план 6, скица 17, м.в. �Гребиште�, 
култура ливада, класа 2, површина 632м2, К.П. бр. 
2023, план 6, скица 17, м.в. �Чамоица�, култура неп-
лодно, површина 782м2, К.П. бр. 2516, план 8, скица 
20, м.в. �Затока�, култура нива, класа 4, површина 
3045м2, К.П. бр. 2538, план 8, скица 20, м.в. �Брако�, 
култура пасиште, класа 4, површина 1057м2, К.П. бр. 
2555, план 9, скица 21, м.в. �Брако�, култура ливада, 
класа 4, површина 876м2, К.П. бр. 2587, план 9, скица 
21, м.в. �Браќа�, култура нива, класа 4, површина 
1374м2, К.П. бр. 2609, план 9, скица 22, м.в. �Браќа�, 
култура нива, класа 4, површина 2949м2, К.П. бр. 2804, 
план 9, скица 22, м.в. �Браќа�, култура нива, класа 4, 
површина 1846м2, К.П. бр. 2840, план 9, скица 22, м.в. 
�Полези�, култура нива, класа 5, површина 890м2, заве-
ден во поседовен лист број 586 за КО Црнилиште, 
сопственост на Стојаноска Благоева Лепосава, од с. 
Слепче, Прилеп. 
Купопродажната цена на недвижниот имот изнесу-

ва 100.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце 
Делчев�, зграда Македонија, локал 14.                   (6042) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 809695 на име Јаневска Олга, ул. "Ѓ. 

Сланката" бр. 16, Штип.                                           (5977) 
Пасош бр. 635698 на име Јаневски Александар, ул. 

"Ѓ. Сланката" бр. 16, Штип.                                     (5978) 
Пасош бр. 1145348 на име Глигоровски Драганчо, 

с. Бегниште, Кавадарци.                                           (4715) 
Пасош бр. 1458050/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Мамути Нехат, с. Копаница, Скопје.         (6035) 
Пасош бр. 1743839 издаден од СВР-Скопје на име 

Срџан Јовановиќ, ул. "К. Металец" бр. 11/2, Скопје.  
                                                                     (6040) 

Пасош бр. 1355634/00 издаден од СВР-Скопје на 
име Стојанов Игор, ул. "515" бр. 19, Скопје.         (6046) 
Пасош бр. 1354166/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Стојчевски Оливер, ул. "Партизански одреди" бр. 
74 а /2, Скопје.                                          (6049) 
Пасош бр. 1376123/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Колева Ирена, ул. "Бошко Буха" бр. 20-б, Скопје.
                                                                      (6052) 
Пасош бр. 1483979 издаден од СВР-Тетово на име 

Османи Најил, ул. "160" бр. 14, Тетово.            (6057) 
Пасош бр. 1395773 издаден од СВР-Скопје на име 

Ајдарпашиќ Бегија, ул. "Љубински пат" бр. 11, Скопје.
                                                                      (6059) 
Пасош бр. 1604260/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Мустафи Муамед, ул. "Серава" бр. 105, Скопје. 
                                                                      (6061) 
Пасош бр. 0624087 издаден од СВР-Скопје на име 

Самаков  Ариф, ул. "П. Тошев" бр. 57, Скопје.     (6064) 
Пасош бр. 541552 издаден од СВР Скопје на име 

Шеровиќ Јагода, ул. "Октомвриска револуција" бр. 10 -
1/22, Скопје.                                                       (6069) 
Пасош бр. 1343644 издаден од СВР-Куманово на 

име Амети  Диљавер, с. Слупчане, Куманово.      (6094) 
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Пасош бр. 597980/95 на име Абази Шериф, с. Ли-

сец, Тетово.                                                       (6095) 
Пасош бр. 1735553/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Икмете Бериша, ул. "Дижонска" бр. 114, Скопје.    
                                                                   (6141) 

Пасош бр. 1295295 издаден од СВР-Куманово на 
име Беќир Муниши, с. Табановце, Куманово.       (6183) 
Пасош бр. 574709 издаден од СВР-Скопје на име 

Азем Широки, ул. "Методија Митевски" бр. 7/1-15, 
Скопје.                                                                      (6184) 
Пасош бр. 1646012 издаден од СВР-Скопје на име 

Сенад Даца, ул. "Џ. Кенеди" бр. 9 б 2/4, Скопје.   (6189) 
Пасош бр. 1228998 на име Трајковска Даница, ул. 

"Браќа Миладинови" бр. 55-3/5, Струмица.           (6221) 
Пасош бр. 1422759 издаден од СВР-Скопје на име 

Мевлуда Османовиќ, с. Д. Коњари,Скопје.            (6225) 
Пасош бр. 1143981 на име Фидани Мендерес, Гос-

тивар.                                                             (6260) 
Пасош бр. 1358090 на име Атанасовска Елизабета, 

ул. "Велко Влаховиќ" бр. К-2/6-12, Пробиштип.  (6261) 
Пасош бр. 1694648 на име Усинов Едис, Радовиш.

                                                                      (6262) 
Пасош бр. 1052207 на име Петрески Марјан, ул. 

"Кузман Капидан" бр. 4, Охрид.                            (33150) 
Пасош бр. 1469306 на име Коларовски Туше, с. 

Сушево 144, Струмица.                                            (6263) 
Пасош бр. 634910/95 издаден од СВР-Куманово на 

име Стојковска Душанка, ул. "Народна Револуција" бр. 
30/9, Куманово.                                (6277) 
Пасош бр. 1262125/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Хасан  Цаколи, ул. "К. Ататурк" бр. 6-а, Скопје.  
                                                                    (6278) 

Пасош бр. 1393635/00 издаден од СВР-Скопје на 
име Божиновска Виолета, ул. "О. Николов" бр. 29/28, 
Скопје.                                                             (6280) 
Пасош бр. 1347075 издаден од СВР-Скопје на име 

Фламур Шаќири, ул. "П. Илиќ" бр. 27/10, Скопје. 
                                                                      (6289) 
Пасош бр. 203629 издаден од СВР-Куманово на име 

Мустафов Неџат, ул. "Средорек" бр. 61, Куманово.  
                                                                     (6308) 

Пасош бр. 1166206 издаден од СВР-Тетово на име 
Белули Самет, с. Камењане, Тетово.                (6312) 
Пасош бр. 1664553 издаден од СВР-Скопје на име 

Реџеповски Абдула, с. Арачиново ул. "17", Скопје. 
                                                                      (6314) 
Пасош бр. 1428494/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Сафет Лика, Тетово.                            (6349) 
Пасош бр. 1596203 на име Авмедоски Сејат, Стру-

га.                                                                      (6358) 
Пасош бр. 1083998 на име Муставе Васвије, Гости-

вар.                                                                     (6359) 
Пасош бр. 1526180 на име Јованов Горан, ул. "Е. 

Кардељ" бр. 10, Св. Николе.                       (6360) 
Пасош бр. 993696/97 на име Таири Шемсеудин, Те-

тово.                                                                      (6361) 
Пасош бр. 1229845 на име Јанева Балкза, ул. �Стив 

Наумов� бр. 11, Кочани.           (4718) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

17/02 за пасош бр. 812555/02  на име Река Неда, ул. "Хо 
Ши Мин" бр. 171-б,Скопје,се сторнира.          (6096) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

14/02 за пасош бр. 1380740/00 на име Река Роберт, ул. 
"Хо  Ши Мин" бр. 171, Скопје, се сторнира.         (6097) 
Чек од тековна сметка бр. 13663214 со бр. 000900-

5076180 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ангеловска Лила, Скопје.              (6034) 
Чекови од тековна сметка бр. 14871317 од Комер-

цијална банка АД Скопје на име Александар Туџаров 
од Скопје, бр. на чекови од бр. 009005235885 до 
009005235893.              (6377) 
Работна книшка на име Абдурахман Сулејман, 

Скопје.                                                                      (6033) 

Работна книшка на име Нешковски Зоран, Скопје.
                                                                      (6043) 
Работна книшка на име Агрон Османи, Скопје. 
                                                                      (6051) 
Работна книшка на име Сулејмани Јафиме, с. Зду-

ње, Гостивар.                                           (6067) 
Работна книшка на име Крстевска Снежана, ул. 

"Солунска" бр. 93, Битола.                        (6068) 
Работна книшка на име Христовски Филип, Скопје.

                                                                      (6070) 
Работна книшка на име Ресуловски Суад, с. Обе-

дник, Демир Хисар.                                        (6071) 
Работна книшка на име Цане Петровски, ул. "Б. 

Кидрич" бр. 1/26, Битола.                               (6072) 
Работна книшка на име Лазо Трајковски, ул. "Марк-

сова" бр. 27/2-10, Велес.                           (6074) 
Работна книшка на име Стојковски Миле, ул. "Ку-

кушка" бр. 46, Гевгелија.                          (6082) 
Работна книшка на име Велковска Анита, Крива 

Паланка.                                                       (6083) 
Работна книшка на име Кадриовски Абедин, ул. "Д. 

Шутевски" бр. 11, Куманово.                         (6085) 
Работна книшка на име Веселоски Сејдо, ул. "Црн 

Дрим" бр. 28, Струга.                            (6087) 
Работна книшка на име Гоце Андреев, Скопје. 
                                                                      (6142) 
Работна книшка на име Иво Лазаревски, Скопје.    

                                                                   (6143) 
Работна книшка на име Бесим Имери, Скопје. 
                                                                      (6244) 
Работна книшка на име Азем Расимовски, ул. "Цар 

Самоил" бр. 137, Битола.                          (6245) 
Работна книшка на име Ристеска Соња, ул. "К. Точ-

ков" бр. 10, Охрид.                                        (6246) 
Работна книшка на име Георгиевски Стојмен, с. 

Мартиница, Крива Паланка.                         (6248) 
Работна книшка на име Бафќари Џеват, Тетово.  

                                                                    (6252) 
Работна книшка на име Исуфи Фатмир, с. Романов-

це, Куманово.                                         (6253) 
Работна книшка на име Живка Димитровска, ул. 

"Б.И.Гуне" бр. 65/17, Куманово.            (6254) 
Работна книшка на име Додевска Југослава, Скопје.

                                                                      (6255) 
Работна книшка на име Исламовиќ Смаил, Скопје.

                                                                      (6268) 
Работна книшка на име Мелехат Нуши, с, Грчец, 

Скопје.                                                        (6279) 
Работна книшка на име Ирена Алексовска, Скопје.

                                                                      (6300) 
Работна книшка на име Куфта Мазлаи, ул. "Б. Буха" 

бр. 99, Битола.                                         (6329) 
Работна книшка на име Резак Елези, с. Добри Дол, 

Гостивар.                                                       (6333) 
Работна книшка на име Постолоски Тони, Гости-

вар.                                                                      (6334) 
Работна книшка на име Костоски Александар, Гос-

тивар.                                                         (6335) 
Работна книшка на име Ашим Алили, Гостивар. 
                                                                      (6336) 
Работна книшка на име Мали Фазлија, Тетово. 
                                                                      (6339) 
Работна книшка на име Бобан Атанасовски, ул. "Ѓ. 

Петров" бб, Куманово.                          (6343) 
Работна книшка на име Дупкарски Бранко,  Берово.

                                                                      (6347) 
Работна книшка на име Станишков Борче, Радо-

виш.                                                                      (6352) 
Работна книшка на име Тодорова Каранфилка, с. 

Фурка, Гевгелија.                                         (6353) 
Работна книшка на име Благоја Колекевски, Скопје.

                                                                      (6364) 
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Воена книшка на име Горан Трпеноски, Струга. 
                                                                      (6332) 
Воена книшка на име Васко Цветковски, нас. 

Пролет бб, Ресен.                                          (6356) 
Воена книшка на име Драги Шуплиновски, Скопје.

                                                                      (6363) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ни-

кола Карев"-с. Длабочица, Крива Паланка на име 
Јадранка Петрова, с. Длабочица, Крива Паланка. (6063) 
Свидетелство од 6 одделение на име Раде Сенат, с. 

Дебреште, Прилеп.                                       (6075) 
Свидетелство од 6 одделение на име Крстевски Го-

це, Прилеп.                                                      (6076) 
Свидетелство на име Магдалена Ѓориќ, с. Речица, 

Куманово.                                                       (6086) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година машинска струка на 

име Јакимовски Миодраг, Крива Паланка.            (6247) 
Свидетелство на име Мирвете Рамадани, Струга.   

                                                                    (6249) 
Свидетелство од 8 одделение на име Нухиу Енвер 

Дашурие, с. Одри, Тетово.                           (6250) 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Ганимете 

Иљази, с. Шипковица, Тетово.                        (6251) 
Свидетелство од 8 одделение на име Симеон Арсе-

нов, Мак.Каменица.                              (6256) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ибраим Мус-

тафа, Штип.                                                       (6258) 
Свидетелство за 1 година издадено од ЕМУЦ "Ни-

кола Тесла"-Скопје на име Цветановски  Маријан, 
Скопје.                                                           (6269) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ти-

хомир Милошевски"-Скопје на име Жанета Ан-
ѓелковска, Скопје.                                       (6323) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од угости-

телско училиште "Димитар Влахов"-Скопје на име 
Жанета Анѓелковска, Скопје.             (6324) 
Свидетелство од 8 одделение на име Демироски 

Мијадин, Струга.                                             (6330)  
Свидетелство на име Мустафоски Фуат, Струга. 
                                                                      (6331) 
Свидетелство на име Дурата Садики, Тетово. (6337) 
Свидетелство на име Вулнет Шаќири, Тетово. 
                                                                      (6338) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садику Нухи, 

Скопје.                                                            (6340) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сунчица 

Младеновска, Крива Паланка.                        (6341) 
Свидетелство на име Фидајете Сулејмани, с. Матеј-

че, Куманово.                                          (6342) 
Свидетелство на име Рамадани Мирије, Куманово.

                                                                      (6344) 
Свидетелство на име Агуши Вебије, Куманово. 
                                                                      (6346) 
Свидетелство на име Симонова Мирјанка, Кочани.

                                                                      (6348) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Ки-

рил и Методи" на име Кипријанова Маре, Пробиштип.
                                                           (6350) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сулиман Озај, 

Штип.                                                          (6351) 
Ученичка книшка на име Рамадани Екрем, ул. 

"Ужичка" бр. 35, Куманово.                        (6345) 
Индекс бр. 103/87 издаден од Економски факултет-

Прилеп на име Гркоски Владимир, ул. "Шар Планина" 
бр. 15-А, Прилеп.                             (6079) 
Индекс бр. 3516 на име Трпковска Билјана, Гости-

вар.                                                                      (6088) 
Индекс бр. 34891 издаден од Правен факултет-

Скопје на име Шерифовски Ерол, Ресен.               (6144) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од ГУЦ "Здравко Цветковски" на име Христовски 
Филип, Скопје.                                            (6073) 

Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име Ис-
маил Ферати, Скопје.                                       (6077) 
Диплома издадена од гимназијата"Мирче Ацев"-

Прилеп на име Шокоска Билјана, ул. "Копарска" бр. 44, 
Прилеп.                                             (6078) 
Диплома на име Андоноски Тони, ул. "Тоде Крс-

тески" бр. 4-А, Прилеп.                           (6080) 
Диплома од средно образование на име Јаневски 

Дарко, ул. "Г. Викентиев" бр. 18, Кочани.             (6081) 
Диплома издадена од Правен факултет-Скопје на 

име Михајло Костовски, Скопје.                (6266) 
Здравствена книшка на име Панов Синиша, Про-

биштип.                                                           (6257) 
Здравствена книшка на име Здравковски Марјан, 

Велес.                                                                    (6259) 
Здравствена книшка на име Адемовски Аднан, с. 

Мелница, Велес.                                             (6354) 
Здравствена книшка на име Зекиров Севдаин, Ве-

лес.                                                                      (6355) 
Лична карта на име Комичиоски Ѓорѓи, с. Криво-

гаштани, Прилеп.                                             (6362) 
Даночна картичка бр. 4030990108081 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Димпекс, Скоп-
је.                                                                      (6037) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име ДПТУ Севдин Комерц 53, Велес.      (6089) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име ДЕМИРИ ДООЕЛ Расул Демири, Охрид.
                                                                      (6090) 
Девизна штедна книшка бр. 168385/27 издадена од 

Комерцијална банка АД Скопје на име Тануров Владо, 
Скопје.                                                          (6192) 
ЦЕМТ дозвола бр. 0197 издадена од Министерство 

за транспорт и врски Скопје на име И-Транс, Битола.    
                                                   (6134) 

_______________________________________________ 
 

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. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2003 

ЗА АБАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ Н 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

28/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е гумени транспортни 
ленти за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, спо-
ред тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја п дели на двајца или повеќе понудувачи. о

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 
Октомври�, бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари уплатени на жиро сметка 200000002447884, АД 
ЕСМ, ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-
28/2003. Контакт телефон: 02 149-155. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на гумените ленти. 

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции да-
дени во тендер документацијата. 
Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкуп-

ни цени за секоја позиција, како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57, 
став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во ЕУР и со посебно 
искажан ДДВ на вкупната вредност. 
Понудувачите да ја пополнат во целост тендерската 

спецификација и да ја достават како прилог на понуда-
та. 

3.3. При договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те на плаќање, и тоа само еден недвосмислен дефини-
ран начин на плаќање. 

3.5. Рокот на испорака е даден во тендер специфи-
кацијата и истиот треба да биде прифатен од понудува-
чите. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност од мини-
мум 60 дена. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи, треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

4.4. Банкарската гаранција во висина од 5% од 
вредноста на понудата (со вклучен ДДВ член 58 од 
ЗЈН), со важност од минимум 45 дена. 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- Референтна листа своја и на производителот за ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години. 

- Цертификат за квалитет. 
4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31, став 2 од ЗЈН. 

4.7. Сите барани документи од точка 4.1. заклучно 
со точка 4.4. треба да се оригинални или заверени ко-
пии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, 
освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена       50 поени; 
5.2. Квалитет       40 поени; 
5.3. Начин на плаќање                                   10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ на ПОНУ-
ДИТЕ 

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

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
08.04.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овла-
стените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација, нема да се разгледуваат. 

 
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 во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија�-Скопје, објавува по втор пат 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-45/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЛАНЦИ И СПОЈКИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-45/2003 е 

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на ланци и спојки за потребите на Термоеле-
ктраната во Подружница РЕК Битола, во се според тен-
дер документацијата. 
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ�, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба 
бр. 1, секој работен ден од 8.00 часот и за истата е по-
требо да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ.� Скопје (да-
ночен број 4030989128346, депонент на Стопанска бан-
ка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1.  Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фикс-

на вкупна цена на целата набавка (со сите давачки сог-
ласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако 
набавката е од странство), на паритет (нагласено во по-
нудата) ДДП Битола, со посебно искажан ДДВ на вкуп-
ната вредност на понудата изразена во МКД. 
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Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута.  
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 40 поени,  
4.2. Квалитет - 30 поени,  
4.3. Начин на плаќање - 20 поени,  
4.4. Рок на испорака - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА�, за Комисијата за јавни набавки, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
01.04.2003 година во 13 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, барањата наведени во тендер 
документацијата и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

                     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 во А.Д. Електростопанство на Македо-
нија-Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-64/2003 е 

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за долен построј за гра-
дежни машини за потребите на РЕК Битола, во се спо-
ред тендер документацијата. 
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ�, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба 
бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за иста-
та е потребо да се уплати износ од 500,00 денари на 
жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ� Скопје 
(даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска 
банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1.  Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката, а ако деловите се од повеќе про-
изводители треба конкретно да се наведе производите-
лот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во 
својата понуда понудувачот треба да го впише катало-
шкиот број од тендер спецификацијата, а покрај него и 
соодветниот каталошки број кој во целост одговара на 
бараниот доколку таков има.  

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкуп-
на цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата на-
бавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од За-
конот за јавни набавки-ако набавката е од странство 
вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП Битола, со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена 
во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута.  
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе 

гарантниот рок на резервните делови. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија. 
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2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 50 поени,  
4.2. Квалитет - 20 поени,  
4.3. Начин на плаќање - 20 поени,  
4.4. Рок на испорака - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА�, за Комисијата за јавни набавки, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
01.04.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

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 во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРИ �CUMMINS� СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-65/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за мотори �CUMMINS� 
за потребите на РЕК Битола во се според тендер доку-
ментацијата. Тендер документацијата понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ� 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, 
соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за 
истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари 
на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ� Скоп-
је (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска 
банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.  
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката, а ако деловите се од повеќе про-
изводители треба конкретно да се наведе производите-
лот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во 
својата понуда понудувачот треба да го впише катало-
шкиот број од тендер спецификацијата, а покрај него и 
соодветниот каталошки број кој во целост одговара на 
бараниот доколку таков има. 

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкуп-
на цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата на-
бавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од За-
конот за јавни набавки-ако набавката е од странство 
вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП Битола со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена 
во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договорањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудата не мора да ги опфати сите табели 

(дозволено е делумна понуда - делива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавка, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација, освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач.  

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 
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3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена - 70 поени, 
4.2. Начин на плаќање - 20 поени, 
4.3. Рок на испорака - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
02.04.2003 година, во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

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 во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-66/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР ТД 25 СО  

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-66/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за по-
требите на РЕК Битола, РЕК Осломеј, во се според тен-
дер документацијата.  
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ� ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 
1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ� Скопје (дано-
чен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.  
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката, а ако деловите се од повеќе про-
изводители треба конкретно да се наведе производите-
лот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во 
својата понуда понудувачот треба да го впише катало-
шкиот број од тендер спецификацијата, а покрај него и 
соодветниот каталошки број кој во целост одговара на 
бараниот доколку таков има. 

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкуп-
на цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата на-
бавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од За-
конот за јавни набавки-ако набавката е од странство 
вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП Битола, ДДП Осломеј со 
посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понуда-
та изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

2.6. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволено е делумна понуда - делива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавка, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација, освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач.  

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Понудувачот треба да достави банкарска 
гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на 
понудата со сите давачки вклучувајќи го и ДДВ. 

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
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3.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена - 50 поени, 
4.2. Квалитет - 20 поени, 
4.3. Начин на плаќање - 20 поени, 
4.4. Рок на испорака - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
03.04.2003 година, во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

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  во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-70/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ES 6/46 И ES10/70  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-70/2003 е  

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  се оригинални, нови и 
неупотребувани резервни делови за багер ES 6/46 и 
ES10/70 во се според тендер документација за РЕК Битола и 
РЕК Осломеј. 
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ� ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 
1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ�, Скопје (да-
ночен број 4030989128346, депонент на Стопанска бан-
ка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна и вкупна 

цена  по позиции и фиксна вкупна цена на целата наба-
вка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Зако-
нот за јавни набавки-ако набавката е од странство 
вклучувајќи ги банкарските трошоци), на паритет (наг-
ласено во понудата) ДДП Битола, ДДП Осломеј, со по-
себно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата 
изразена во МКД.  
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажен 
курс на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-

ката на стоката. 
2.6. Понудата немора да ги опфати сите табели 

(дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките  на една табела). 

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервни делови. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација освен техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет од Цен-
тралниот регистар, а странските понудувачи треба да 
достават ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија, со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачите не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорски извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 50 поени. 
4.2. Квалитет - 20 поени. 
4.3. Начин на плаќање - 20 поени. 
4.4. Рок на испорака - 10 поени.   
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 
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5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.04.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала  за состаноци, подрум-
ски простории во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик и оние кои 
нема да ги потполнат табелите кои се дадени како тен-
дер документација нема да се разгледуваат. 

 
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 во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија�-Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-72/2003 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-72/2003 

е А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е извршување на хи-
драулички моделски испитувања за евакуациони и до-
водни органи на ХЕЦ Св. Петка, според изготвена про-
грама. 

1.3. Повикот е јавен и анонимен, со право на учес-
тво на сите домашни и странски правни и физички ли-
ца. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

  
2. ОБЕМ 
2.1.  Согласно изготвената програма. 
2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 

на набавката- не е дозволена делумна понуда. 
2.3. Комплетната тендер документација заинтереси-

раните понудувачите можат да ја подигнат во просто-
риите на АД �Електростопанство на Македонија�, ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје, нова зграда, соба 410, од 
11 до 13 часот, при што треба да се приложат уплатни-
ца на износ од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка 
бр. 200000002447884 во корист на Ј.П. �ЕСМ�-Скопје, 
единствен даночен број 4030989128346, депонент на 
банка-Стопанска банка Скопје, со назнака за Отворен 
повик бр. 01-72/2003. 
Контакт телефон 149-088 за технички дел, 149-138 

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

седиштето на понудувачот-изведувачот, како и името 
не евентуалниот подизведувач. 

3.2. Понудата треба да ја содржи вкупната вредност 
на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од 
ЗЈН), изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува среден курс на НБМ. 
3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те на плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 
21 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок на извршување. 
3.6. Понудата треба да име рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки член 24 од ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

- референтна листа своја или на подизведувачот. 
- кадровска екипираност; 
- техничка екипираност. 
4.5. Сите барани документи треба да се оригинални 

или заверени копии, верни на оригиналот и не постари 
од шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена - 40 поени;  
5.2. Квалитет - 30 поени;  
5.3. Начин и услови на плаќање - 20 поени;  
5.4. Рок на извршување - 10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса:  
АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИ-

ЈА�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
07.04.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барање-
то за прибирање на понудите, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во барањето не-
ма да се разгледуваат. 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, об-
јавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-198/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЛАДИЛНИЦИ ЗА ВОДА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� бр. 50б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- Ладилник за вода за дизел мотор MGO V12 ASHR 
за сер. 642/3 по цртеж бр. НО85-00-00   16 парчиња; 
- Ладилник за вода за дизел мотор EMD GM 567, C,E 
за сер. 661 по цртеж бр. Н284-00-00       20 парчиња. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите  30 бодови; 
- цена на производите   30 бодови; 
- начин и рок на плаќање  30 бодови; 
- рок на испорака на стоката  10 бодови. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба, исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
25 од Законот за јавни набавки), како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на извршени работи за пос-
ледните три години; 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на производот, со кој се потврдува соо-
бразноста со дадените спецификации или стандарди за 
набавката. 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- за својата финансиска и економска способност, 
понудувачот обезбедува со понудата соодветен доку-
мент за бонитетот од Централниот регистар, во ориги-
нал или копија заверена кај нотар, како и потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други јавни давачки.  
Содржината на документот за бонитет за домашни-

от понудувач ја пропишува министерот за финансии. 
Странско правно или физичко лице, кое се јавува 

како понудувач доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот изве-
штај содржи податоци за вкупното економско работе-
ње на странскиот понудувач во последните 3 (три) го-
дини, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

2.4. Извод од регистрација на дејноста, документ за 
бонитет од Централниот регистар, доказ дека за пону-
дувачот не е отворена постапка за стечај или ликвида-
ција, доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана на вршење деј-
ност, потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки согласно 
член 26 и 46 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на 
нотар, и не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци. 

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена без и 
со ДДВ, за позициите од овој повик и вкупна цена без 
и со ДДВ и вкупна вредност на понудата. 

Во единечна цена изразена во парче за понудувачи-
те од странство треба да бидат вкалкулирани сите тро-
шоци на понудувачот од набавката до испораката на 
ладилниците за вода вклучувајќи го чинењето на наба-
вка, транспортот до подружницата, царина, даноци, 
осигурување, ДДВ и сите останати трошоци кои би ја 
оптовариле цената. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот.  

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки.  

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата е 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - ди-
рекција, до 03.04.2003 година до 12 часот, при тоа да се 
обезбедат докази за датумот на предавање на понудата. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани.  

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 03.04.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
�Македонски железници-дирекција� - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

4.4. Цртежите назначени во барањето заинтересира-
ните понудувачи ќе можат да ги добијат во одделението 
за набавки и продажба на ЈП Македонски железници.  

4.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115-419. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на општина Кавадарци, Локална самоу-
права, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - со седиште на ул. �Маршал 

Тито� бб - Кавадарци. 
1.2.  Предмет на набавката: 
Изведување на градежни работи за доизградба на 

заобиколниот пат �Северен булевар� во општина Кава-
дарци. 

1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерската документација. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена    60 бода; 
- рок на извршување на работите   6 бода: 
- техничка способност-раференци   8 бода; 
- кадровска структура     6 бода; 
- техничка опременост   10 бода; 
- начин на плаќање   10 бода. 
     _______ 
     ВКУПНО  100 бода 
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1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик во дневен 
весник и �Службен весник на РМ�. 

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 
на сите домашни и странски правни и физички лица. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци - Локална самоуправа, 
соба број 32 секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781 депо-
нент Комерцијална банка АД Скопје Подружница Ка-
вадарци. 

2.3 Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: Во 

еден надворешен плик на кој на средината се назначува 
адреса на набавувачот, а во левиот горен агол стои оз-
наката �не отворај�, се приложуваат два затворени и 
запечатени плика. 
Едниот од внатрешните пликови ја содржи понуда-

та и носи назнака �ПОНУДА�, а другиот внатрешен 
плик ја содржи придружната документација и ја носи 
ознаката �ДОКУМЕНТАЦИЈА�. 

3.2. Во пликот �ПОНУДА� да се приложи: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена; 
- референци - список на извршени работи (објекти) 

во последните три години; 
- техничка опременост - опис на технички построј-

ки и машини со кои располага; 
- кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите; 

- начин на плаќање; 
- рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �ДОКУМЕНТАЦИЈАТА�  да се при-

ложи: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
Општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку 
поштата на адреса �Маршал Тито� бб, со задача да се 
обезбедат докази за датумот на предавањето на пону-
дата. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от ден по истекот на рокот, сметано од објавувањето во 
просториите на набавувачот во 12,00 часот, во присус-
тво на овластени претставници на понудувачите. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107 
со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на пла-

тите 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 февру-

ари 2003 година во однос на месец јануари 2003 година 
е пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец февруари 2003 го-
дина во однос на месец јануари 2003 година работодав-
ците од членот 3 став 1, ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

 
       Бр. 08-1637      Министер, 
10 март 2003 година      Јован Манасијевски, с.р. 
          Скопје 
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