
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Вторник, 28 август 2001 
Скопје 

Број 67 Год. 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1273. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 16,170 
до 18,355 
до 18,535 

ден/лит. 
до 18,308 
до 17,517 

ден/лит. 
до 17,059 

до 11,294 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 52,00 
до 54,50 
до 51,50 

ден/лит. 
до 39,50 
до 38,50 

ден/лит. 
до 27,00 

до 12,226 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 
"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
МБ - 86 
МБ - 98 
БМБ - 95 

ден/лит. 
25,127 
25,043 
22,342 

б) Дизел гориво 
Д - 1 
Д - 2 

в) Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
12,485 
12,436 

ден/лит. 
3,230 

0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

до 0,25 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
29.08.2001 година. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р 

Бр. 23-5036/1 
28 август 2001 година 

Скопје 

1274. 
Врз основа на член 7, став 5 од Законот за надво-

решно трговско работење ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 
15/97, 13/98, 13/99, 82/99 и 4/2001), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28 август 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ 

НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Заради заштита на животната средина и природа-

та, правните лица можат да вршат увоз на одделни 
нафтени деривати, доколку е обезбеден посебно уре-
ден простор за чување на увезените нафтени дерива-
ти-складови, распоредени по Царинската тарифа со 
тарифни ознаки од 2710 00 11 00 до 2710 00 78 00 и од 
2711 12 11 00 до 2711 13 30 00. 
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Член 2 
Во складовите во кои се складираат нафтените де-

ривати од член 1 на оваа одлука, со исклучок на керо-
зинот, минималната вкупна зафатнина на еден резер-
воар за складирање на поедин нафтен дериват, не мо-
же да биде помал од 5000 м3, освен за ТНГ од 1600 м3. 

Складовите од став 1 на овој член мора да ги ис-
полнуваат техничко-технолошките услови за склади-
рање на нафтени деривати определени со посебни 
прописи. 

Складовите од став 1 на овој член, покрај пропи-
шаните услови, мора да имаат електронска вага со 
точност од 0,2% (III) за прием на нафтените деривати. 

Член 3 
Правното лице што врши увоз на нафтени дерива-

ти, при внесувањето на нафтените деривати, на царин-
скиот орган му приложува решение дека ги исполнува 
условите утврдени во член 2 на оваа одлука, издадено 
од Министерството за економија, како и сертификат-
уверение за квалитетот од земјата од која се увезуваат 
нафтените деривати. 

Член 4 
Правните лица, количините на нафтени деривати 

кои се во царинска постапка на увоз до влегување во 
сила на Одлуката може да ги увезуваат и продаваат на 
домашниот пазар во рок од 60 дена од влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Член 5 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување на ус-
ловите за вршење на трговија на големо со одделни 
нафтени деривати ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 58/2001). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-5005/1 Претседател на Владата 
28 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1275. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност донесена на седницата 
одржана на 28.05.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Стопанска Банка АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на 100.000 обични акции во вредност од 
300.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

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

Бр. 07-482/8 Комисија за хартии од вредност 
21 август 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 
на нотарските работи ("Службен весник на РМ" бр. 
59/96 и 25/98) претседателот на Нотарската комора на 
Република Македонија на 20.08.2001 година донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 

1. Именуваниот нотар Мерсим Положани од Ско-
пје со стан на ул."Томе Пуре" бб, ќе започне со рабо-
та на ден 22.08.2001 година на подрачјето на Основни-
от суд Скопје И - Скопје. 

2. Именуваниот нотар, нотарските работи и работ-
ни задачи ќе ги извршува во нотарската канцеларија 
која се наоѓа во Скопје, општина Центар ТЦ Мавров-
ка, кат 1, локал 46 (на аголот од бул."Гоце Делчев" и 
бул."Крсте Мисирков"). 

3. Решението влегува во сила веднаш со неговото 
донесување. 

4. Решението да се објави во "Службен весник на 
РМ". 

Нотарска Комора на Р.Македонија 
Претседател, 

Никола Кајчевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1518/2001 од 07.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02007407?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основачки 
влог на Друштвото за производство и промет од дрво 
и услуги МАЗРАЧА Неџати и Рифет ДОО увоз-из-
воз, с. Неготино, Неготино, Полошко. 

Друштвото го зголемува основачкиот влог за 
965.200,00 денари или 30.000 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1518/2001. (20790) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1300/2000 од 07.09.2000 година, во регис-
тарска влошка бр. 02002945?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на главница на 
Производното, услужно и трговско друштво на голе-
мо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. ДОО 
Скопје, с. Визбегово. 

Се зголемува главницата од 16.303.254,00 денари 
или 525.911 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1300/2000. (20791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1478/2001 од 31.07.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02016213?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, промет и услуги 
ПАСПА ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Илинден-
ска" бр. 65. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 2.678.300,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1478/2001. (20792) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1486/2001 од 09.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 3-02001300?-000-01, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
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ница на Друштвото за промет, производство и услуги 
АПИМАК Апи и Паспа ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. "Илинденска" бр. 65. 

Зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1486/2001. (20793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2191/2001 од 13.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02039638?-4-04-000, го запиша во 
трговскиот регистар условното зголемување на основ-
на главница на Комерцијална банка АД Скопје, кеј 
"Димитар Влахов" бр. 4, Скопје. 

Условно се зголемува основната главница на Ко-
мерцијална банка АД Скопје, поради припојување на 
Пелагониска банка АД Прилеп кон Комерцијална 
банка АД Скопје. Номиналниот износ на условно зго-
лемената основна главница изнесува 167.075.000,00 де-
нари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2191/2001. (20795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1528/2001 од 09.07.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02035597?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, транспорт, инже-
неринг, трговија и услуги ТЕХНИКОН ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 41/31. 

Зголемување на основна главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1528/2001. (20800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1951/2001 од 21.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02035325?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште и зголемува-
њето на основна главница на Друштвото за производ-
ство и услуги РОМЕРО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 30/1. 

Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе 
се наоѓа на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4/IV, Скопје. 

Основната главница се зголемува и изнесува 
869.200 дем или 27.067.700,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1951/2001. (20802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1772/2001 од 26.07.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02026291?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, основач и зго-
лемувањето на основна главница на Друштвото за ин-
женеринг и трговија СТОМА ПРОЕКТ Стојче ДОО-
ЕЛ експорт-импорт бул. "АСНОМ" бр. 68-2/14. 

Промена на фирма на: Друштво за инженеринг и 
трговија СТОМА ПРОЕКТ ДОО експорт-импорт 
бул. "АСНОМ" бр. 68-3/14, Скопје. 

Пристапува основачот Настовски Ратко од Скопје 
на ден 07.06.2001 година. 

Зголемена главница од 1.974.700,00 денари или 
63.700 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1772/2001. (20798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1217/2001 од 24.07.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02034234?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар намеруваното намалување на ос-
новна главница на Друштвото за транспорт и шпеди-
ција УНА ШПЕД ДООЕЛ Скопје, ул. "Петко Јанчев-
ски" бр. 49 а. 

Намерувано намалување на основната главница на 
Друштвото за транспорт и шпедиција УНА ШПЕД 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Петко Јанчевски" бр. 49 а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1217/2001. (20803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 193/2000 од 06.07.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02003267?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив, зголемувањето на 
влог, пристапувањето на содружници и промената на 
управител на Друштвото за туристички и спортски ак-
тивности ХОТЕЛ ЦЕНТАР Симоновска Славица и 
други ДОО Скопје, бул. "Кочо Рацин" бб. 

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за ту-
ристички и спортски активности ХОТЕЛ ЦЕНТАР 
Симоновска Славица и други ДОО Скопје. Содружни-
ци во друштвото се: Симоновска Славица од Скопје, 
Маневска Васка од Скопје, Спировска Менка од 
Скопје, Маневска Антоанета од Скопје, Илиевска 
Христина од Скопје, Зикова Станка од Скопје, Мар-
ков Ангел од с. Негорци, Гевгелија и Костовски Вик-
тор од Скопје. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет со трети лица е 
Зикова Станка-управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
193/2000. (20799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1998/2001 од 01.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02014465?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за монтажа на челични конструк-
ции и опрема ФАКОМ-МОНТАЖА увоз-извоз ФА-
КОМ-АД ДООЕЛ Скопје, ул. "Александар Македон-
ски" бр. 5, Скопје. 

Се запишува во трговскиот регистар зголемување-
то на основната главница на Друштвото за монтажа 
на челични конструкции и опрема ФАКОМ-МОНТА-
ЖА увоз-извоз ФАКОМ-АД ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Александар Македонски" бр. 5, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1998/2001. (20804) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 824/2001 од 13.08.2001 година, го запиша во 
трговскиот регистар намалувањето на основна глав-
ница на Трговското друштво за производство, промет 
и услуги СЛАВИЈА Љубомир ДОО увоз-извоз При-
леп, ул. "Гоце Делчев" бб, зграда "Македонија", ло-
кал 25. 

Извршен е упис на намерата на друштвото за на-
малување на основната главница за износ од 617.629 
дем. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
824/2001. 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 698/2001 од 24.05.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013130, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги ТАКИ Охрид ДОО-
ЕЛ Охрид, ул."Марко Цепенков" бр. 128. 

Основање на ДООЕЛ со фирма: Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги ТАКИ Охрид ДО-
ОЕЛ. Основач: Гаврилоски Тане од Охрид. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 
17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 21.25, 27.51, 27.53, 28.40, 28.52, 28.62, 28.72, 
74.12, 36.50, 29.71, 29.72, 52.11, 52.25, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.26, 52.48, 52.47, 52.50, 52.62, 
51.34, 51.47, 51.42/1, 51.41, 51.35, 51.47, 51.55, 51.70, 
51.42/2, 51.35, 51.46, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 55.33, 
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51.36, 55.30/1, 55.30/2, 51.38, 51.39, 51.43, 60.21, 60.23, 
60.24, 18.24, 52.62, 60.22, 63.21, 60.24, 55.40, 55.30/1, 
55.30/2, 20.51, 25.22, 74.12, 15.61, 15.62, 15.32, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, посредување во проме-
тот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 63.21, 
63.22, 63.23, 21.25, 25.24, 51.17, 20.30, 21.25, 92.31/1, 
92.31/2, 25.22, 26.62, 28.12, 19.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/3, 74.20/2, 36.50, 52.33. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства - полна одговорност. 
Со друштвото управува управителот Гаврилоски То-
не, управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. Основачите како основач-
ки влог внесуваат 5.200 дем во денарска противвред-
ност според изјавата на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
698/2001. (16820) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 712/2001 од 28.05.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013144, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, сообраќај, трговија и услуги Н-М КОМПАНИ 
Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Ристо Чадо" бр. 2. Осно-
вач: Раде Трајановски од Охрид, ул. "Ристо Чадо" бр. 
2. Основачки влог: 5400 дем во денарска противвред-
ност во предмети по проценка на овластен процени-
тел. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 
28.71, 28.73, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, малограни-
чен промет, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

Трајановски Раде управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
712/2001. (16821) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 31, план 59, на м.в. "Градините", класа 8, со по-
вршина од 400 м2, за цена од 300,00 денари заведена во 
ПЛ бр. 225 за КО Крњево, сопственост на Благородна 
Најдова од Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седи-
ште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(20715) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1242, план 004, скица 016, на м.в. "Палата", 
класа 4, со површина од 2349 м2, за цена од 25.000,00 
денари заведена на ИЛ бр. 1260 за КО Ваташа, сопст-
веност на Панчо Стојанов од Кавадарци, ул."Цветан 
Димов" бр. 7-1/19. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седи-
ште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(20716) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешни-
ца, КП бр. 1014, во м.в."Крстевите", интензивно лозје 
со површина од 2241 м2, во КО Корешница, сопствено-
ст на Москов Горѓи од Демир Капија, ул."Радњанска" 
бр. 25, цена на продажба 54.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (20717) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
од КП бр. 34, во м.в."Царовец", нива со површина од 
1941 м2, во КО Чифлик, КП бр. 34, во м.в."Царовец", 
пасиште со површина од 130 м2, во КО Чифлик, сопст-
веност на Божиновски Александар од с.Чифлик, Де-
мир Капија. 

КП бр. 35, во м.в."Царовец", интензивно лозје со 
површина од 1508 м2, во КО Чифлик, сопственост на 
Божинов Ристо од с.Чифлик, Демир Капија. 

Цена на продажба 74.500,00 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 обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Република 
Македонија", 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. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (20720) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
1847, план 5, скица 27, во м.в. "Страиште", класа 1, со 
површина од 2563 м2, во КО Валандово сопственост на 
Захова Билјана и Захова Марија од Валандово за вку-
пна цена од 2.500 ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопств-
ениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (20721) 

Се продава земјоделско земјиште нива која лежи на 
КП бр. 89/3, план 4, скица 5, м.в. "Мандроец", класа 5, 
КО Соње, во вкупна површина од 760 м2, сопственост 
на Илиевски Павле ул . "Драгиша Мишовиќ" бр. 8/10, 
Скопје, за купопроджна цена од 126.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (20747) 

Се продава недвижен имот - нива построена на КП 
бр. 398 план 004, скица 014, м.в."Поводеници" култура 
нива, класа 6, во површина од 21.56 м2, евидентирана во 
ИЛ бр. 13282 за КО Прилеп, сопственост на Наумоска 
Бранко Станка од Прилеп, ул."Драган Димески" бр. 5. 

Купопродажната цена на горенаведениот имот из-
несува 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите на граничните парцели чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (20515) 

J А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/341 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

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

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

набавка на: 
2.1. Свежо овошје и зеленчук за потребите на гар-

низон Скопје - (видови и количини наведени во Спи-
сок бр. 1) 

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и добие во Минис-
терството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710. 

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

диштето на понудувачот, 
- цена според условите на пазарот на големо, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 

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

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

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверена од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност 
- забрана за вршење на дејност, 

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

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98). 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, на ден 19.09.2001 година, 
со почеток во 13,00 часот. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ 

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака и квалитет - 50% 

- цена - 40% 
- начин и услови на плаќање - 5% 
- рок на испорака - 5% 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/ 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/342 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

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

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

набавка на прехранбени производи. 
2.1. Ориз во зрно, тестенини без јајца, пире компир 

и сушен зеленчук, какао во прав, кафе, сол, зачини, 
оцет, сенф, чај и концентрат за супа, според Список 
бр. 1 и 2. 

3. Заинтересираните понудувачи можат да ги доби-
јат списоците со бараните количини за производи и 
сите други потребни елементи во просториите на Ми-
нистерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје, соба 710, во време од 10,00-13,00 часот. 

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

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по вид на про-
извод. 

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

диштето на понудувачот, 
- цена во денари со пресметан ДДВ. ДДВ да е по-

себно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

- извод од регистрација на дејноста, 
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- документ за бонитет од носителот на платниот 
промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност 
- забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
- испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, на ден 19.09.2001 година: 

- за производите по Список бр. 1 со почеток во 
09,00 часот, а 

- за производите по Список бр. 2 со почеток во 
11,00 часот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ 

- квалитет и техничко-технолошки можности за 
производство и испорака - 50% 

- цена - 40% 
- начин и услови на плаќање - 5% 
- рок на испорака - 5% 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/ 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинич-
ки центар Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 30/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГРА-
ДЕЖНИ РАБОТИ-РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИ-
ЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА-НЕО-
НАТАЛНА ИНТЕНЗИВНА НЕГА НА КЛИНИКАТА ЗА 
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПРИ КЛИНИЧКИОТ 

ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по јавниот повик бр. 30/2001 е ЈЗО 

Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" 17. 
2. Предмет на набавката се извршување на градеж-

ни работи - реконструкција и адаптација на одделени-
ето за новородени деца-неонатална интензивна нега 
на Клиниката за гинекологија и акушерство при Кли-
ничкиот центар во Скопје. 

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

4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5. Постапката за набавка е Отворен повик во сог-
ласност со Законот за јавни набавки. 

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА 
6. Обемот на работите е даден во техничката доку-

ментација-предмерот. 

7. Комплетната техничка документација-предмер со 
дополнителни појаснувања, заинтересираните понуду-
вачи можат да ги добијат во стручната служба на ЈЗО 
Клинички Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА - ПОТРЕБНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

8. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и подизведувачите. 

9. Понудата треба да го опфаќа целиот обем на на-
бавката во согласност со техничката документација-
предмерот. Понудите кои нема да го содржат целиот 
обем на предметот на набавката ќе бидат одбиени. 

10. Понудата треба да ги содржи сите единечни це-
ни и вкупната вредност на чинење за секоја позиција 
поединечно наведена во техничката документација-
предмерот, со вклучен ДДВ. 

11. Во понудите мора јасно да биде наведено дека 
цените се фиксни и непроменливи за периодот на ва-
жење на понудата. 

12. Понудите можат да бидат изразени во било ко-
ја конвертибилна странска валута. Само заради оцен-
ката на понудите, заедничката валута ќе биде денар. 
При споредувањето и оценувањето на понудите, цени-
те, односно вредностите изразени во понудите во не-
која странска конвертибилна валута, ќе бидат конвер-
тирани во денари со примена на продажниот курс на 
странската конвертибилна валута од курсната листа 
на Народна банка на Република Македонија, што ќе 
важи на денот на јавното отворање на понудите. 

13. Договорот со најповолниот понудувач ќе биде 
потпишан во валута во која е дадена понудата. Неза-
висно од тоа во која валута е дадена понудата, плаќа-
њето ќе биде во денари. 

14. Понудите мора да бидат со важност од 60 дена 
сметано од датата на јавното отворање на понудите. 

15. Понудувачот мора да достави изјава дека го 
прифаќа начинот на плаќање наведен во точка 27 од 
овој јавен повик, односно дека се согласува плаќањето 
да биде вршено по ситуации заверени од надзорниот 
орган, во рок од 15 дена сметано од датата на заверка-
та од страна на надзорниот орган. 

16. Понудувачот мора да достави изјава за рокот за 
завршување на работите. 

17. Понудувачот треба да достави гаранција за из-
вршените работи за период од најмалку 12 месеци од 
денот на пуштањето на објектот во употреба, за ква-
литетот на материјалите и опремата што ќе бидат 
вградени во објектот како и за правилно функциони-
рање на истите. Гаранцијата треба да биде дадена од 
страна на понудувачот, во форма на изјава. 

18. Понудувачот треба да даде изјава дека градеж-
ните работи ќе ги изврши во согласност со стандарди-
те на Република Македонија и меѓународните стан-
дарди кои се прифатени во Република Македонија. 

19. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за досега извршени градежни работи од таков вид. 

20. Понудувачот треба да достави доказ за финан-
сиската способност-документ за бонитет издаден од 
надлежна институција во согласност со законската ре-
гулатива која ќе важи во времето на доставување на 
понудите. Документот треба да биде оригинал или ко-
пие заверено од нотар. 

21. Понудувачот треба да достави судски документ 
со кој ќе се докаже дека: 

- понудувачот не е во стечај или во процес на лик-
видација, 

- на понудувачот со правосилна судска одлука не 
му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејност. 

Документот треба да биде оригинал или копие за-
верено од нотар. 

22. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност во согласност со член 23 од Зако-
нот за јавни набавки. 

23. Понудувачот треба да достави доказ за кадров-
ска опременост за изведување на таков вид на градеж-
ни работи. 
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24. Понудувачот со понудата треба да даде посебно 
објаснување како ја замислува изведбата на градежни-
те работи без притоа да се наруши технологијата и ус-
ловите за редовното работење на клиниката, а посеб-
но на одделението. 

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА И ПОНУДИТЕ 

25. Документацијата и понудата треба да бидат 
доставени во согласност член 52, 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки во еден оригинал и едно копие. 

На предната страна од надворешниот плик, во гор-
ниот лев агол треба да стои "не отворај-Јавен повик 
бр. 30/2001", а на средната адресата: ЈЗО Клинички 
Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, 1000 Скопје. 

Пратката се доставува во архивата на ЈЗО Кли-
нички Центар - Скопје. 

Надворешниот плик не смее да има никакви други 
ознаки или обележувања од кои може да се идентифи-
кува испраќачот. 

Доколку надворешниот плик не биде запечатен, 
набавувачот ќе ја врати пратката на понудувачот, ка-
ко несоодветно доставена понуда. 

Во надворешниот плик треба да има две внатреш-
ни запечатени плика, едното обележано "документа-
ција" , а другото "понуда". 

Во внатрешното плико "документација" треба да 
бидат документите наведени во овој јавен повик под 
точка 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, а во плико-
то "понуда", понудата (во врска со точките 8, 9, 10, 11, 
12, 13 и 14). 

На внатрешните пликови треба да бидат наведени 
називот и адресата на понудувачот. 

Документацијата и понудата мораат да бидат пот-
пишани од овластено лице на понудувачот и оверени 
со печат. 

Било какви исправки, прецртувања, пишувања 
преку постоечки текст во документацијата или пону-
дата ќе бидат земени во предвид само ако бидат пара-
фирани од овластеното лице на понудувачот. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

26. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач се: 

- Вкупна вредност на понудата до 50 поени, 
- Рок за извршување на работите до 50 поени. 

VI. ПЛАЌАЊЕ 
27. Плаќањето ќе биде во денари. Доколку понудата 

и договорот бидат во некоја странска конвертибилна 
валута, плаќањето ќе биде извршено во денари со при-
мена на продажниот курс за конвертибилната валута, 
од курсната листа на Народна банка на Македонија, 
што ќе важи на денот на сочинување на ситуацијата. 

28. Плаќањето ќе биде вршено по ситуации завере-
ни од надзорниот орган, во рок од 15 дена сметано од 
датата на заверката од страна на надзорниот орган. 

Плаќањето ќе го врши Меѓународната проектна 
единица при Министерството за здравство. 

VII. РОКОВИ 
29. Краен рок за прием на документацијата и пону-

дите на адресата наведена во точка 25 од овој јавен по-
вик е: 12,00 часот на 16.09.2001 година. 

30. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 
16.09.2001 година во 12,30 часот на адреса ЈЗО Кли-
нички Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, во Уп-
равната зграда. 

31. Документацијата и понудите што нема да бидат 
доставени во утврдениот рок нема да се разгледуваат. 

VIII. ДРУГИ ВАЖНИ ОДРЕДБИ 
32. Понудите кои нема да бидат доставени во сог-

ласност со Законот за јавни набавки и овој јавен по-
вик како и понудите кои нема да бидат доставени во 
наведениот рок, нема да се земаат во предвид за ната-
мошно разгледување и истите ќе бидат одбиени. 

33. Најповолниот понудувач ќе мора со потпишу-
вањето на договорот да обезбеди и банкарска гаран-
ција за извршување на договорот во висина на 5% од 
вредноста на договорот. 

34. Имајќи ги во предвид критериумите за оценка 
на понудите и избор на најповолниот понудувач, при 
склучувањето на договорот со најповолниот понуду-
вач истиот дополнително ќе треба да обезбеди посеб-
на банкарска гаранција за извршување на договорот 
во понудените рокови. Износот на таа банкарска га-
ранција треба да биде во висина на 900.000,00 денари 
што ќе покрива казнена стапка од 0,5% дневно за се-
кој ден задоцнување во извршување на работите. 

35. Средствата за финансирање на предметот на 
набавката се обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија. 

36. Заинтересираните понудувачи можат да добијат 
дополнителни информации на тел. 147 664 или 163 408. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Основното училиште "Јехона", 
с. Добри Дол објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-184/2001 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Основно училиште "Јехона", с. Доб-

ри Дол Гостивар. 
2. Предмет: изработка на алумински излози и врати. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 

платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98). 

2. Изјава дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација. 

3. Изјава дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА 

ЛЕН ПОНУДУВАЧ 
- квалитет 
- цена 
- начина на плаќање 
- рок на испорака 

ИЗБОР НА НАЈПОВО-

40 поени, 
30 поени, 
15 поени, 
15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 8 дена сметано 
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
на следната адреса: Основно училиште "Јехона" с. 
Добри Дол 1236, Гостивар, по пошта или лично во ар-
хивата на училиштето. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 042/311-707. 

Комисија за јавни набавки 



Стр. 4110 - Бр. 67 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 28 август 2001 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 

А К Ц И И КОИ АГЕНЦИЈАТА З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ГИ НУДИ З А ПРОДАЖБА НА ТРЕТИОТ П А З А Р НА МАКЕДОНСКАТА Б Е Р З А 

Учество на 

Р.Бр. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ДЕМ) 

Капитал за 
продажба (ДЕМ) 

капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максимален 
дисконт 

1 Еленица Струмица 2.500.000 922.100 36,88% 0,00% 

2 
Транскоп-Патнички 
сообраќај Битола 3.000.000 1.103.501 36,78% 0,00% 

3 
Краварска фарма 
Илинден - с. Славеј Прилеп 605.632 71.416 11,79% 50,00% 

4 ОХИС Скопје 92.797.357 40.761.146 43,92% 50,00% 

5 Јадран Неготино 3.397.176 983.900 28,96% 50,00% 

6 Сигурносно стакло Прилеп 2.137.651 883.100 41,31% 50,00% 

7 Уробент К.Паланка 294.350 73.850 25,09% 50,00% 

8 Макемајл Струга 5.000.000 3.735.350 74,71% 50,00% 

9 Графиком Струга 334.584 213.132 63,70% 50,00% 

10 Цвет Гевгелија 506.713 227.196 44,84% 50,00% 

11 Бентопром К.Паланка 642.950 156.100 24,28% 60,00% 

12 Биброк Куманово 1.150.000 125.220 10,89% 70,00% 

13 Автоцентар Скопје 2.227.727 480.630 21,57% 70,00% 

14 Тигар К.Паланка 4.948.000 1.406.667 28,43% 70,00% 

15 Брик Берово 752.481 275.183 36,57% 70,00% 

16 Атом Скопје 224.161 7.591 3,39% 70,00% 

17 Иднина Кратово 6.450.024 2.270.148 35,20% 70,00% 

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација има склучено договори за брокерско-посреднички 

работи со сите брокерско-посреднички друштва кои се овластени учесници на Македонската берза. 
Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 

http://www.mpa.org.mk 
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согласно Методологијата 4103 
Одлука за определување на условите за 
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1275. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 4104 
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