
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

"Службен весник на Република 
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Скопје 
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Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2918. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, а 
Тргнувајќи од уставните определби дека граѓаните 

на Република Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и општествената поло-
жба, дека физичкиот и моралниот интегритет се не-
прикосновени и дека граѓаните слободно можат да ос-
новаат здруженија на граѓани и политички партии, да 
пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат, 

Повикувајќи се на принципите од: Повел бата на 
ООН, Универзалната декларација за човековите пра-
ва, Меѓународните пактови за човекови права, Европ-
ската конвенција за човекови права и други меѓуна-
родни конвенции, 

Афирмирајќи ја заштитата на слободата на мисла-
та и определувањето, 

Имајќи ги предвид досегашните случаи на загрозу-
вање на личниот интегритет и безбедност на пратени-
ците, 

Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 ноември 2000 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ОСУДА НА СЕКАКОВ ВИД ЗАГРОЗУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИОТ ИНТЕГРИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТА 

НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

Собранието на Република Македонија, 
1. Укажува дека состојбите на загрозување на лич-

ниот интегритет и безбедност на било кого би можеле 
да имаат несакани импликации по развојот на демо-
кратијата и севкупните политички односи во Републи-
ка Македонија. 

2. Осудува секаков чин на загрозување на .интегри-
тетот; и безбедноста на пратениците и членовите на 
семејствата заради нивните политички определби и 
уверувања. 

3. Оценува дека е неопходно надлежните органи, 
Министерството за внатрешни работи и Јавното обви-
нителство на Република Македонија да ги преземат 
сите мерки што се во нивна надлежност за заштита на 
личниот интегритет и безбедноста на пратениците и 
членовите на нивните семејства. 

4. Ја нагласува потребата од неопходно, доследно и 
целосно почитување на одредбите од член 62 став 3 од 
Уставот на Република Македонија во поглед на сло-
бодното изразување на политичкото уверување на 
пратениците и член 20 од Уставот, согласно со кој гра-
ѓаните можат слободно да основаат политички пар-
тии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат. 

5. Оваа декларација ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 07-4409/1 
2 ноември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

2919. 
Врз основа на член 26 од Законот за начинот и 

постапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на РМ“ бр. 32/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА 
ЌЕ ЈА ВРШИ ОТПЛАТАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО 
ОБВРЗНИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ПОБАРУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ ПО ОСНОВ 

НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ 

1. Се овластува Заводот за платен промет до 
30.06.2001 година да ги врши работите на отплатата на 
обврските врз основа на обврзниците издадени од 
страна на Република Македонија за намирување на 
побарувањата на граѓаните по основ на депонираните 
девизни влогови. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-4732/1 
17 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2920. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД СТОКОВНИОТ 
КРЕДИТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за условите и критериумите за корис-

тење на средства од стоковниот кредит на Република 
Италија ("Службен весник на РМ“ бр. 36/99), член 3 се 
менува и гласи: 

"Средствата од кредитот се одобруваат за инвести-
циони проекти со кои се обезбедува ново производ-
ство, модернизација, заокружување на технолошкиот 
процес и отстранување на тесни грла во следните деј-
ности: 

1. Преработувачи индустрија 
- производство на прехранбени производи, пијала-

ци и тутун; 
- производство на текстил и текстилни производи; 
- производство на кожа и предмети од кожа; 
- преработка на дрво и производи од дрво; 
- производство на целулоза, хартија и производи од 

хартија, издавачка дејност и печатење; 
- производство на хемикалии, хемиски производи и 

вештачки синтетички влакна; 
- производство на производи од гума и производи 

од пластични маси; 
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- производство на производи од други неметални, 
минерали; 

- производство на основни метали и стандардни ме-
тални производи; 

- производство на машини и уреди неспомнати на 
друго место; 

- производство на електрични и оптички уреди; 
- производство на сообраќајни средства; 
- преработувачка индустрија неспомната на друго 

место; 
- снабдување со електрична енергија, гас и вода. 
2. Градежништво; 
3. Хотели и ресторани; 
4. Сообраќај, складирање и врски 
- превоз на стоки во друмскиот сообраќај." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23-4902/3 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2921о 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за трговија ме-

ѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Вла-
да на Сојузна Република Југославија ("Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/96), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н У В А Њ Е Н А ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ Н А КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУ-
ВАЊА ВО И З В О З О Т И У В О З О Т Н А СТОКИ З А 
2000 ГОДИНА, СОГЛАСНО СО СПОГОДБАТА З А 
ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за определување на квантитативните 
ограничувања во извозот и увозот на стоки за 2000 го-
дина, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Влада-
та на Република Македонија и Сојузната Влада на Со-
јузна Република Југославија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31 од 20.04.2000), во Одлука-
та зборовите: "01.05.-31.10.2000 година“ се заменуваат 
со зборовите: "до 31.12.2000 година“, а во Прилогот 2, 
што е составен дел на оваа одлука тарифниот број 
1905 30 00 00 се брише. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23-4881/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година^ на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2922. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија (" Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000), и член 15 точка 5 од За-
конот за експропријација ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 33/95, 20/98 и 40/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОБЕЗБЕДУВАЊЕ Н А СРЕДСТВА З А НАДО-
МЕСТ З А ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖНО-
СТИ З А Р А Д И ПРОШИРУВАЊЕТО Н А ГРАНИЧ-

НИОТ ПРЕМИН Т А Б А Н О В Ц Е 
Член 1 

Со оваа одлука се определува дека надоместокот 
за експропријација на недвижности заради проширу-

вање на граничниот премин Табановце ќе се врши од 
вишокот на средствата на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука претставува доказ за обезбедени 

средства за надомест на експроприрана недвижност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23-4779/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2923. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З З Е М А Њ Е Н А Н Е Д В И Ж Е Н ИМОТ 

Член 1 
Недвижниот имот, деловен простор во површина 

под објект 91,00 м2 и двор од 31 м2 - вкупна површина 
од 122 м2, ш т о се наоѓа во Битола на бул. "1-ви Мај“ 
бр. 334, евидентиран во поседовен лист број 10392 К О 
Битола , на катастарска парцела бр. 6738, сопственост 
на Република Македонија, се иззема од стопанисување 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија -
Подрачна единица - Битола. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Бр . 23-2424/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2924. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

Н А Н Е Д В И Ж Е Н ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот, 

деловен простор во површина под објект 91,00 м2 и 
двор од 31 м2- вкупна површина од 122 м2, што се наоѓа 
во Битола на бул. "1-ви Мај“ бр. 334, евидентиран во 
поседовен лист број 10392 К О Битола , на катастарска 
парцела бр. 6738, сопственост на Република 
Македонија, се пренесува на Универзитетот "Св. 
Кирил и Методиј“ - Институт за сточарство на 
Македонија. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 23-2424/2 , Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љупчо Георгиевски, с.р. 



6 ноември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 'Бр. 91 - Стр. 5089 

2925. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

И РАСПОЛАГАЊЕ Н А НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
На Институтот за сточарство од Скопје, се прене-

сува правото на користење и располагање на 
недвижниот имот - објект и земјиште, што се наоѓа во 
Скопје на катастарска парцела 494 К О К а р п о ш 1, во 
површина од 873 м^под зграда и дворно место од 6.844 
м2 (имотен лист бр. 4917), сопственост на Република. 
Македонија, што и досега го користеше Институтот 
за сточарство. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 23-5631/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2926. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 31.10. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА 
КОРИСНИЦИ Н А РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД 

ПОДРАЧЈА КОИ Н Е М А А Т КВАЛИТЕТЕН 
РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на радио и ТВ прием-
ници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелеви-
зиски сигнал, бр. 23-1888/1 од 6 јули 1998 година 
("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
34/98 од 17 јули 1998 година), во точка 2, став 1, алине-
ја 1, да се избрише името на населбата: с. Октиси (оп-
штина Струга). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-4700/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2927, 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната -дејност ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 31.10. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД П Л А Ќ А Њ Е РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА Н А КОРИСНИЦИ Н А Р А Д И О И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД П О Д Р А Ч Ј А КОИ Н Е М А А Т 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободувааат од плаќање радиодифузна так-
са корисниците на радио и ТВ приемници од подрачја-
та-населбите кои не се покриени со квалитетен радио-
телевизиски сигнал и тоа: 

- с. Свето Тодори 
(општина Могила) 70 домаќинства 

- с. Рлевци (општина Велес) 15 домаќинства 
- с. Драгарино 
(општина Кукуречани) 17 домаќинства 

Вкупно: 102 домаќинства 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македониј а". 

Бр. 23-4697/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2928. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 1 од Законот 

за радиодифузната дејност ("Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република 
Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, 
на седницата одржана на 31.10. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А О Д ЗЕМАЊЕ Н А КОНЦЕСИЈА З А ВРШЕЊЕ 

Р А Д И О Д И Ф У З Н А ДЕЈНОСТ 
1. Се одзема концесијата за вршење радиодифузна 

дејност на локално ниво (на подрачјето на град Скоп-
је), по принципот на временска поделба на емитување-
то (time sharing), на Трговското радиодифузно друш-
тво "Телевизија Лисица“ Скопје, доделена со Одлука 
на Владата на Република Македонија бр. 23-1883/1 од 
06. 07.1998 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1883/2 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2929. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 86/99 и 25/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А О П Р Е М А Т А КОЈА МОЖЕ 

Д А СЕ У В Е З Е Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт - Фонд за магистрал-
ни и регионални патишта - Скопје: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4. 
8705 Моторни возила за 

специјални намени (на 
пример, самотоварни 
возила за превоз на де-
фектни возила, возила 
дигалки, пожарникарс-
ки возила, возила со 
вградени бетонски ме-
тални, возила за чис-
тење на патишта, во-
зила за прскање или 
посинување, возила-
подвижни работилни-
ци, подвижни радио-
лошки единици), освен 
оние конструирани пр-
венствено за превоз на 
патници или на стоки: 

8705 90 -Друго: 
8705 90 90 00 -Друго 

а) Моторни возила со 
специјална намена 1 парче 
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Машини и апарати за 
испитување на тврдо-
ст, цврстина на кинење 
или збивање, еластич-
ност или. на други ме-
ханички својства на 
материјалите (на пр. 
на метали, дрво, текст-
ил, хартија, пластична 
маса): 
-Други машини и апа-
рати: 
-Електронски 
а) Електронски инст-
рументи - Дефектоме-
тар 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-4858/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Сашо Горчиноски - Струга, "Плоштад 
на Револуција“ бб., Струга“. (41646) 

Се продава недвижен имот, ниви класа 6 со вкупна 
површина од 1.211 м2, што се наоѓа во м.в. "Круша“, 
обележани на катастарска парцела 563 и 564/1, план 3, 
скица 4, според поседовен лист бр. 388 од 10.02.1999 за 
катастарска општина Д. Соње, издадена од Републич-
ка геодетска управа - одделение за премер и катастар 
Скопје, бр. 1103/1391 сопственост на Кузманова Мила-
на Магда, ул. "Н. Лисиче“ /38-14а. 

Недвижниот имот се продава по 23 дем/м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со 
предметните ниви кои се продаваат во рок од 30 дена 
од денот на објавување на огласот, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Милена Карталова од 
Скопје, бул. "Јане Сандански“ бр. 70 мезанин, општи-
на Кисела Вода. (40292) 

9024 

9024 80 

9024 80 10 00 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се врши продажба на земјоделско земјиште К П 

број 989, план 9, место викано "Зајкино", култура 
нива, класа 4, површина 814 м2 во К.О. Побожје , соп-
ственост на Лејковски Живко од Скопје, ул. "Св. 
Климент Охридски“ бр. 54/2-1, по цена од 15 германс-
ки марки од метар квадратен, во денарска противвред-
ност. 

Се1 повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија“, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски“ бб -
трговски центар Автокоманда, Општина Гази Баба 
Скопје. (41684) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П . бр. 60 
м.в. "Голема Нива“ кл. 4 лов. 1179 м2, К П бр. 210 м.в. 
"Бозје" нива кл. 4 пов. 2635 м2, К П бр. 262 м.в. "Бозје" 
нива кл. 4 пов. 2441 м2, К П бр. 579 М.в. "Браница" нива 
кл. 5 пов. 3529 м2, К П бр. 922 м.в. "долно ограѓе“ лива-
да кл. 4 пов. 822 м2, заедно во ПЈ1 44 за К О Борино 
сопственост на Гашанин Мурат од с. Лажани Прилеп 
по цена од 100.000,00 ден. Се повикуваат соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето ш т о се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Сл. весник на Република Македонија“ писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" 
бб. (41645) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
2366 м.в. "Стари лозја“ нива класа 2-ра во површина 
од 1818 м2 К О Лабуништа сопственост на Н е дел ков-
ска Радмила од Београд СР. Југославија, Петковска 
Бранка од Струга и Љаткоска Ружа од Охрид, за вкуп-
на продажна цена од 272.700, 00 денари. 

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“ 

ј писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Се продава земјоделско земјиште во К О Ресава, 
Кавадарци, К П 760, план 004, скица 013, м.в. "Црвена 
земја“, култура - лозје, класа 4 со вкупна површина од 
1.564 м2, К П 760, план 004, скица 013, мГв. "Црвена зем-
ја“, култура - лозје, класа 5 со вкупна површина од 
4.000 м2 и К П 770, план 004, скица 013, м.в. "Црвена 
земја“, култура - лозје, класа 4 со вкупна површина од 
1.730 м2 во сопственост на Менча Атанасова од Кава-
дарци видно од Имотен лист бр. 416 за цена од 96.000, 
00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште се граничи со земјиштето, што се продава) во 
рок од 30 дена од денот на објавување на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија“ писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (40377) 

Се продава земјоделско земјиште лозје на К П бр. 
4607/3, во м.в. "Голи Газ", класа 3, во површина од 
2412 м2 и лозје на К П 4607/3 во м.в. "Голи Газ", класа 
4, во површина од 1.500 м2 во К О Кавадарци 1 (вон) 
евидентирано во Имотен лист бр. 3489, сопственост на 
Ивчева Горѓи Маргита, од Кавадарци, ул. "Г. Делчев“ 
бр. 45, за купопродажна цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. " ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (40379) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/2 идеал-
на половина од К П бр. 225 на МЈВ. Т р а ш а р к а “ нива 6 
класа целата во површина од 1300 м2 и нива 5 класа 
целата во површина 1704 м2 или целата во површина 
од 3 0 0 4 м2 опишана во П Л бр. 1 3 0 8 на К О Стенче, 
сопственост на Јовановски Костадин Бујадин од с. Те-
ново за вкупна цена од 1 5 2 . 2 2 0 , 0 0 денари. 

Се повикуваат заедничките .сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
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јиштето што се продава, 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 правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска“ бр. 
76, Тетово. (40397) 

И з ј а в и т е ^ прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица“ бб, Скопски 
саем, Скопје. , (40461) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа култура 
нива на К П 3290, м.в. "Мало Кадино“, класа 8, во по-
вршина од 3750 м2, заведено во П Л 125 за К О Живој-
но, и нива на К П 3299, м.в. "Чаирка" , класа 6, во повр-
шина од 14.442 м2, заведена во П Л 125 за К О Живојно. 

Целиот горе наведен имот е во сопственост на 
Александар Василевиќ од Марибор, Р. Словенија, Ма-
рина Василевеќ, Белград, СРЈ, Миленко Василевиќ од 
Крагујевац, СРЈ, и Петар Василевиќ од Белград, СРЈ. 
Наведената недвижност се продава по цена од 
160.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 
наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Р М", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на истата. 

Во спротивно го губат правото на предимствено 
купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска ул. 
"Иван Милутиновиќ“ бб. локал 9, Битола. (40398) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 701, план 3, скица 5, м.в. "Падиште", класа 
5, со површина од 3.925 м2, во К О Здуње, сопственост 
на Мазлами Елез Јанин, за цена од 600.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава (разменува или дава под за-
куп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија“, 
писмено 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 Василевска, ул. "Б .Тиноски“ бб во 
Гостивар. (40410) 

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, пос-
троено на К П бр. 5196/2, план 26, скица 45, м.в. "Долно 
Радишко“ класа 4, со површина од 2.219 м2, во К О Ку-
чевиште, сопственост на продавачот Георгиев Коста 
од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 8/28, за купопродажна це-
на од 110,00 денари за м2. 

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 прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите^за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. ' 'Беласица“ бб, Скопски 
саем; Скопје. (40460) 

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, пос-
троено на К П бр. 5196/3, план 26, скица 45, м.в. "Долно 
Радишко“ класа 4, со површина од 2.219 м2, во К О Ку-
чевиште, сопственост на продавачот Митев Панче од 
Скопје, ул. "Дане Крапчев“ бр. 8, за купопродажна це-
на од 110,00 денари за м2. 

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 прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. . 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на К П бр. 258/21, план 4, скица 4, класа 5, со повр-
шина од 559 м2, во м.в. "Бара' ' во К О Радишани сопс-
твеност на Игњатовски Љубен со стан на ул. "Маршал 
Тито“ бр. 45/5, Скопје, заведена во поседовен лист бр. 
2071, за цена од 195.650,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Пецковска, бул. "Кузман Јосифов-
ски - Питу“ бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисе-
ла Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (40453) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/6 идеален 
дел од К П бр. 13/51-1 нива - од 5 класа на м.в. "Под 
нов пат“ во површина од 2980 м2 заведена во П Л бр. 
1423 за К О Дебреше, сопственост на Мемеди Фети, 
Пајазит и др. од Дебреште, за купопродажна цена од 
120.000,00 денари (сто дваесет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-
конот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенство на купу-
вање, да 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 правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство“ бр. 5-А. (40507) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: неплодно 
место на К П бр. 2373, план 64, скица 508 во м.в. "Дра-
гош' ' , со површина од 540м2 и нива на К П бр. 2373, во 
м.в. ' 'Драгош“ со површина од 3056 м2, кој имот е еви-
дентиран на Поседовен лист бр. 745 за К О Сирково, 
сопственост на Миле Нациќ од Сирково, за цена од 
15.000 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(40511) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1245685 на име Никлеска Наташа, ул. 
"Прилепска'' бр.18, Охрид. (39454) 

Пасош бр.1049707/97додаден од УВР-Скопје на име 
Река Небахате,ул."Дижонска"бр.14 б,Скопје. (41468) 

Пасош бр.1064448/97,издаден од УВР-Скопје на име 
Муарем Скендеровски,с.Патишка Река,Скопје. (41469) 

Пасош бр.1238293/99,издаден од УВР - Велес на име 
Димитровски Дејанчо, с. Иванковци,Велес. (41544) 

Пасош бр.1045786/97додаден од УВР - Велес на име 
Илиевски Ивица,с. Иванковци,Велес. (41545) 

Пасош бр.493637/94,издаден од УВР-Куманово на 
име Величковска Добрица,ул."Д.Божинов' бр.26,Кума-
ново. (41546) 

Пасош бр.768348/95 додаден од ОВР-Струга на . име 
Мурати Наим, с. Шум,Струга. (41604) 

$ г 
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Пасош бр.840405/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Решат Рецепи,ул." 7 Јули" бр.69,Скопје. (41648) 

Пасош бр. 1394138,издаден од УВР - Скопје на име 
. Реџепагиќ Елвин,ул.“ 157" бр.49 а,Скопје. - (41651) 

Пасош бр.974679/96,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Салие Мемедова,ул.“Јуриј Розентал"бр.13,Скопје. 

'Пасош бр.597и62/95на име Шабани Минах, с. Добро-
ште,Тетово. (41674) 

Пасош бр Л 212622/99,издаден од УВЃ-Тетово на име 
'Таири Рекибе,с. Слатино,Тетово. (41676) 

Пасош бр.1067815 на име Саиди Јенуз,с.Лопате,Кума-
ново. (41678) 

Пасош бр.1306262 на име Костадинов Дарко, ул. 
" Страшо Пинџур, бр. 6/8, Штип.. , (40612) 

Пасош бр.1379028/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Арсов Лазо^ш. ^.Сандански "бр.78/1 -14, Скопје. (41682) 

Пасош .ор.760576/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Фарук Азири,с.Опае,Куманово. (41683) 

Пасош бр.1249034/99,издаден од УВР-Тетово на име 
Мемиши Камиљ,с.Ларце,Тетово. (41690) 

Пасош бр.874873/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Таир Авдии,с. Синѓелиќ,ул." 16"бр.26,Скопје. (41710) 

Пасош бр.240177,издаден од УВР - Тетово на име 
Стаматовска Снежана,Тетово. (41734) 
' Пасош бр Л447465,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Луљета Мустафа,ул."Џон Кенеди"бр.7,Скопје. (41735) 
.Пасош бр. 1378584/00,издаден од УВР-Скопје на име 

Дејан Илиев,ул. ^Лукановски "бр. 14/3,Скопје. (41737) 
' Чекови од бр. 5548991 до 5548999 од бр. 5341858 до 

5341864,5341866, 5341848. и 5341851, од тековна сметка 
бр.8938589,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Тевчева Лилјана,СкопЈе. (41313) 

Работна книшка на име Игњатовска Виолета, 
Скопје. (41440) 

Работна книшка на име Тасевски Денис,Скопје. 
Работна книшка на име Никола Ташевски,Скопје. 
Работна книшка на име Стојменовски Дарко, Скопје. 

Работна книшка на име Сулеманова Јасмина, ул."Б. 
Единство "бр.75,Виница. (41535) 

Работна книшка бр.790'1 на име Георгиевски Благоја, 
ул."5" бРЛ5,Ресен. . (41537) 

Работна книшка бр.6658 на име Цветков Борис Ки-
рил, ул."И Октомври "бр. 146,Ресен. (41539) 

Работна книшка на име Јовчески Ангелко,Струга. 
Работна книшка на име Блошески Драган, с. Леа-

ново,Гостивар. (41592) 
Работна книшка на име Митко Стојчевски,бул. 

"Партизански одреди "бр.99/1-10,Скопје. (41647) 
Работна книшка на име Шејап Маслар,Скопје. 41666 
Свидетелство на име Борис Ангеловски,, с. Жива-

лево,Кратово. : (41530) 
Свидетелство за завршено,средно образование, изда-

дено од Ц О О В "13 Ноември“ - Скопје на име Поповски 
Киро,Скопје. (41538) 

Свидетелство за 3 одделение на име Мемишоска 
Азбије, с. Лабуништа,Струга. (41543) 

Свидетелства од 1 до 4 година и диплома на име 
Каревски Александар,Скопје. (41551) 

Свидетелство на име Захариева Јорданка, ул. "М. 
Тито "бр. 103,Неготино. 4 (41565) 

Свидетелство на име Лирим Зајнези, ул.“Ленин“ бр. 
41,Тетово. (41579) 

Свидетелство на име Блаца Садик, ул. "112" бр. 9, 
Тетово. (41582) 

Свидетелство за 4 одделение издадено од О У "Ним 
Фрашери“, с. Пирок на име Куртиши Имрем,с. Пирок, 
Тетово. (41589) 

Свидетелство на име Амза Џемиле, ул."Н.Пара-
пунов“,Гостивар. (41596) 

Диплома на име Миров Драган,ул.“Димитар Вла-
хов1"бр,54, Велес. (41568) 

Легитимација на име Миленков СтрахилДДтип. 
Здравствена легитимација на име Нане Костадина, 
ул." Илинденска" бр.11,Крушево. (41577) 

Избирачка легитимација на име Пембе Каплан, с. 
Коџаџик, Дебар. " ^ (41550) 

Избирачка легитимација.,издадена од Министерство 
за правда - Скопје на име Станоевски Оливер, ул."П. 
Зогравски бр. 27 б,Скопје. (41652) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство-
то за финансии објавува 

ОГРАНИЧЕН П О В И К БР. 1/00 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А З А ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ Н А ПОДОБНОСТ Н А ПО-
НУДУВАЧИТЕ ( П Р Е К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А ) , Б Е З 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А Н А Б А В К А 
Н А И Н Ф О Р М А Т И Ч К А О П Р ЕМА 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. "Даме Груев“ бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на ОВОЈ ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та ( п р е к в а л и ф и к а ц и ј а ) на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- информатичка опрема од реномиран производи-
тел (вгапсЈ п а т е ) , според Тендерска документација. 

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на 
секое заинтересирано домашно и странско правно и 
физичко лице кое е регистрирано за производство и/или 
промет (на големо и мало) на информатичка опрема. 

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

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (Преквалификација ) , .преку дсжументација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од Понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара Понуда за извршување на набавката - набав-
ка, испорака и монтажа на информатичка опрема од 
реномиран производител (Бгапа пате). 

3. П О Т Р Е Б Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А К О Ј А П О -
Н У Д У В А Ч О Т З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т Р Е Б А Д А ЈА 
П Р И Л О Ж И К О Н П Р И Ј А В А Т А 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавните набавки, за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет; 
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
3.2. Економско-финансќски бонитет издаден од За-

водот за платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ“ бр. 32/98 и Правилникот за дополнување 
на Правилникот за содржината на документот за бо-
нитет ("Службен весник на РМ“ бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со 
член 22 став 3 од Законот за јавните набавки; 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци); 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста; 
3.6. Список на главни испораки на информатичка 

опрема во последните 3 (три) години со количините на 
испорачаната опрема и примачите; . 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за 
нивната стручност за конфигурирање, инсталација, 
монтажа и одржување на понудената опрема (дипло-
ми, сертификати и сл.); 
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3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија. 

- Доколку понудувачот нуди опрема која не ја про-
изведува, неопходно е да достави овластување од про-
изводителот на опремата што ја нуди. 

Бараните документи треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на 
дејноста кој м'оже да се достави како копија. 

4. Р О К И Н А Ч И Н Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А ДО-
К У М Е Н Т А Ц И Ј А Т А 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да 
бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, КОЈ во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака "не отворај“, како и бројот на овој 
ограничен повик. Ковертите не треба да содржат ни-
какви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат 
понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавните набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса улица "Да-
ме Груев“ бр. 14, или да се предадат во архивата на 
Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 
часот секој работен ден). 

Дополнителни информации на тел. 106-114 и 106-110. 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ните- набавки Комисијата за јавни набавки при Ј П 
"Електростопанство на Македонија“ - Скопје подруж-
ница "Електродистрибуција“ - Св. Николе објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-01У2000 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1. Набавувачот од отворениот повик бр. 03-

01/2000 е Ј П "Електростопанство на Македонија“ -
Скопје, подружница "Електродистрибуција“ - Св. Ни-
коле со седиште во Св. Николе, ул. "М.Тито" бр. 96 А. 

1.2. Предмет на набавката е: 
а) Реконструкција на ДВ 10(^0) кВ од село Преод 

до село Крушица со предавател Гумиште. 
б) Реконструкција на Н Н мрежа во село Крушица. 

- Со обезбеден потребен материјал од набавува-
чот (само работна рака). 

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 јавните набавки. 

2. О Б Е М Н А Н А Б А В К А Т А - И З В Е Д Б А Т А 
2.1. Обемот на работата за: Реконструкција на ДВ 

10(2Ш кВ од село Преод до село Крушица со предава-
тел Гуриште и реконструкција на Н Н мрежа во село 
Крушица, е даден со техничка документација предмер 
- пресметката за изведба на работите. 

2.2. Комплетната техничка документација (пред-
мер) заинтересираните понудувачи можат да ја подиг-
нат во ЈП "ЕСМ" - Скопје, подружница "Електродис-
трибуција“ Св.Николе , ул. "Маршал Тито“ бр. 96 А. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на на-
бавката, а во согласност со Техничката документација. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни 
цени и вкупната цена на чинење за секоја позиција, а 
во согласност со Техничката документација. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.5. Понудата треба да има рок на завршување на 
работите. 

3.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квали-
тетот на извршената работа. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики и 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. 

3.8. Понудата треба да има референтна листа за 
досегашните работи од ваков вид. 

3.9. Понудата од странски понудувачи (документа-
цијата и комерцијалната понуда) треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност, односно 
бонитетот, согласно член 22 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки (оригинални документи или заверени верни со 
оригиналот). 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23-од Законот за јавни-
те набавки. 

4.4. Понудувачот треба да достави извод од регис-
трација на дејноста. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот 
повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки 

5. К Р И Т Е Р И У М З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 

5.1. Критериумите се согласно член 25 од Законот 
за јавните набавки. 

5.1.1. Цена на чинење 70 бода. 
5.1.2. Рок на извршување на работите, квалитет и 

гаранција 15 бода. 
5.1.3. Начин на плаќање 15 бода. 
6. Н А Ч И Н И Р О К Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О -

Н У Д И Т Е 
' 6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудите да се достават на адреса: Ј П "Елек-

тростопанство на Македонија“, Подружница "Елек-
тродистрибуција“ Св. Николе, ул. "Маршал Тито“ бр. 
96 А - Св. Николе. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.11.2000 година во 12.00 часот во просториите на 
Подружница "Електродистрибуција“ Св. Николе. 

' а о . Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изготвени согласно Отво-
рениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара со Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ните набавки, Комисијата за јавни набавки при ЈП 
"Електростопанство на Македонија“ - Скопје подруж-
ница "Електродистрибуција“ - Св. Николе објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04-02/2000 
1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1. Набавувачот од отворениот повик бр. 04-02/2000 

е ЈП "Електростопанство на Македонија“ - Скопје, 
Подружница "Електродистрибуција“ - Св. Николе со 
седиште во Св. Николе на ул. "М.Тито" бр. 96 А. 
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1.2. Предмет на набавката е: 
а) Реконструкција на ДВ 10(20) Кв од село Сопот 

до село Малино. 
б) Реконструкција на Н И мрежа во село Малино. 

- Со обезбеден потребен материјал од набавува-
чот (само работна рака) . 

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 јавните набавки. 

2. О Б Е М Н А Н А Б А В К А Т А - И З В Е Д Б А Т А 
2.1. Обемот на работата за: Реконструкција на ДВ 

10(20) Кв од село Сопот до село Малино и реконс-
трукција на Н Н мрежа во село Малино, е даден со тех-
ничка документација предмер - пресметката за извед-
ба на работите. 

2.2. Комплетната техничка документација (пред-
мер) заинтересираните понудувачи можат да ја подиг-
нат во ЈП "ЕСМ" - Скопје, Подружница "Електродис-
трибуција“ - Св.Николе, ул. "Маршал Тито“ бр. 96 А. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката, а во согласност со Техничката документа-
ција. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни 
цени и вкупна цена на чинење за секоја позиција, а во 
согласност со Техничката документација. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.5. Понудата треба да има рок на завршување на 
работите. 

.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квали-
тетот на извршената работа. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што истите треба ч 
да се во согласност со стандардите на Р Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија. 

3.8. Понудата треба да има референтна листа за 
досегашните работи од ваков вид. 

3.9. Понудата од странски понудувачи (документа-
цијата и комерцијалната понуда) треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност, односно 
бонитетот, согласно член 22 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случавите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки (оригинални документи или заверени верни со 
оригиналот). 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот за јавни-
те набавки. ^ 

4.4. Понудувачот треба да достави извод од регис-
трација на дејноста. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот 
повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки. 

5. К Р И Т Е Р И У М З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 

5.1. Критериумите се согласно член 25 од Законот 
за јавните набавки. 

5.1.1. Цена на чинење 70 бода. 

5.1.2. Рок на извршување на работите, квалитет и 
гаранција 15 бода. 

5.1.3. Начин на плаќање 15 бода. 
6, Н А Ч И Н И Р О К Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А ПО-

Н У Д И Т Е 
6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само.со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудите да се достават на адреса: ЈП "Елек-

тростопанство на Македонија“, Подружница "Елек-
тродистрибуција“ Св. Николе , ул. "Маршал Тито“ бр. 
96 А - Св. Николе. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.11.2000 година во 12.00 часот во просториите на 
Подружница "Електродистрибуција“ Св. Николе. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изготвени согласно Отво-
рениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара со Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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2918. Декларација за осуда на секаков вид заг-

розување на личниот интегритет и без-
бедноста на пратениците..... 5087 

2919. Одлука за овластување на институција 
која ќе ја врши отплатата на обврските 
по обврзниците издадени од страна на 
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2921. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на квантитативните огра-
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трговија меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Сојузната Влада на Сојузна 
Република Југославија 5088 

2922. Одлука за обезбедување на средства за 
надомест, за експропријација на недвиж-
ности заради проширувањето на гранич-
ниот премин Табановце 5088 

2923. Одлука за изземање на недвижен имот 5088 
2924. Одлука за пренесување на правото на ко-

ристење на недвижен имот.... 5088 
2925. Одлука за пренесување на правото на ко-

ристење и располагање на недвижен 
имот. 5089 

2926. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифузна 
такса на корисници на радио и ТВ прием-
ници од подрачја кои немаат квалитетен 
радиотелевизиски сигнал 5089 

2927. Одлука за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на радио 
и ТВ приемници од подрачја кои немаат 
квалитетен радиотелевизиски сигнал 5089 

2928. Одлука за одземање на концесија за вр-
шење радиодифузна дејност. 5089 

2929. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 5089 
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