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285. 

Врз основа на член 63, став 2 од Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 5 
март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ 

ИГРИ  
Член 1 

Со оваа одлука се определува надоместокот за одобре-
ние за приредување на забавни игри. 

 
Член 2 

Износот на надоместокот за одобрение за приредува-
ње на забавни игри на домашно правно или физичко лице 
е 3.000 евра. 

Надоместокот од став 1 од овој член приредувачот на 
кого му е издадено одобрението го уплаќа во еднократен 
износ на денот на издавањето на одобрението во денарска 
противвредност по средниот курс на Народна банка на Ре-
публика Македонија што се применува на денот на упла-
тата. 

 
Член 3 

Средствата се уплатуваат на жиро сметка бр. 840-
62207 - надоместок од приредување на забавни игри и 
приходно конто број 718113. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 23-958/1                        Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

286. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните претприја-

тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96), Владата на Република Македонија, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА БРИ-
ШЕЊЕ НА СТАСАНИТЕ, А НЕ НАПЛАТЕНИТЕ ПО-
БАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИОТ ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за бришење на стасаните, а не наплатените 
побарувања по основ на користење на деловниот простор 
со кој стопанисува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја бр. 02-972/4 од 21.02.2002 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Скопје, на седницата одржана на 21.02.2002 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

  Бр. 23-248/1                        Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 

       Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

287. 
Врз основа на член 22 став 4 од Законот за игрите на 

среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 5 
март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА 
ПРИВРЕМЕНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ  

НА СРЕЌА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на одобрението за 
привремено приредување на игри на среќа. 

 
Член 2 

За одобрението со кое се одобрува привремено прире-
дување на игри на среќа на здруженија на граѓани од облас-
та на спортот и физичката култура и здруженија на хенди-
кепирани лица се утврдуваат следните цени: 

1. За привремено приредување на играта на среќа "Ло-
тарија" 30.000 евра денарска противвредност; 

2. За привремено приредување на играта на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари" 30.000 евра денарска 
противвредност; 

3. За привремено приредување на играта на среќа 
"Томбола" 30.000 евра денарска противвредност; 

4. За привремено приредување на играта на среќа "ТВ 
Томбола" што се приредува преку телевизиски медиум 
230.000 евра денарска противвредност. 

 
Член 3 

Износот на цената од членот 2 на оваа одлука, Здруже-
нието на кое му е издадено одобрението (решението) за 
привремено приредување на игри на среќа е должно да го 
уплати и тоа: 

- 50% на денот на издавањето на одобрението (реше-
нието), 

- остатокот од 50% во еднакви месечни рати најдоцна 
до петтиот ден во месецот за секој месец додека трае 
одобрението (решението), во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на Република Македонија 
што е применува на денот на уплатата.  с   

Член 4 
Средствата се уплатуваат на жиро сметка бр. 840-

62207 - надоместок за добивање на одобренија за привре-
мено приредување игри на среќа и приходно конто број 
718113.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Република Македонија". 
 
  Бр. 23-956/1                        Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 март 2002 
 
288. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 5 
март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИ-
ТОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕПОЗИТОТ 
СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИСПЛАТАТА НА ДОБИВ-
КИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРИТЕ  

НА СРЕЌА  
Член 1 

Со оваа одлука се определува висината на депозитот и 
начинот на користењето на депозитот со кој се обезбедува 
исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа. 

 
Член 2 

Трговско друштво и здружение на граѓани, кои прире-
дуваат игри на среќа (во натамошниот текст: приредувач), 
а согласно Законот немаат обврска да формираат фонд на 
резерви заради гарантирање на безбедноста на работењето 
и исполнувањето на обврските спрема учесниците во иг-
рата, освен приредувачите на игри на среќа во играчница 
и приредувачите на интерактивни игри на среќа кои фор-
мираат фонд на резерви, депонираат депозит кај носите-
лот на платен промет каде имаат сметка за редовното ра-
ботење во висина утврдена со оваа одлука. 

 
Член 3 

Приредувачот покрај сметката за редовно работење кај 
истиот носител на платен промет треба да има и наменска 
сметка на која ќе се депонира депозитот од член 2 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

Приредувачот за секоја игра посебно депонира депо-
зит во износ и тоа за: 

I. Игри на среќа што се приредуваат на основа на ли-
ценца 

1. за еден автомат клуб       500.000 денари, 
2. лото      6.500.000 денари,  
3. спортска прогноза     3.500.000 денари, 
4. лотарија         350.000 денари, 
5. инстант лотарија     1.000.000 денари, 
6. ТВ Томбола   10.000.000 денари,  
7. томбола      1.000.000 денари, 
8. обложување на спортски  
натпревари      1.000.000 денари, 
9. обложување на спортски натпревари преку интернет 

200.000 евра во денарска противвредност по среден курс на 
Народна банка на Република Македонија. 

 
II. Игри на среќа што се приредуваат со одобрение 
1. лотарија       350.000 денари,  
2. ТВ Томбола   3.500.000 денари, 
3. томбола       350.000 денари, 
4.  обложување на спортски  
натпревари    1.000.000 денари. 
 

Член 5 
Приредувачот депонираниот депозит го одржува во 

износ предвиден во членот 4 од оваа одлука за целиот пер-
иод на траењето на важноста на лиценцата односно одоб-
рението. 

 
Член 6 

Приредувачот со носителот на платниот промет склу-
чува договор за начинот и условите на користење на депо-
зитот со кој особено се уредува: 

- Постапката и условите за подигање на депозитот, 
- Постапката за присилно подигање на депозитот,  
- Постапката за одржување на еднаков износ на депо-

зитот, 

- Постапката за присилно одржување на еднаков износ 
на депозитот со префрлање на средствата од редовната 
сметка, 

- Носителот на платниот промет треба веднаш да го 
известува Министерството за финансии за секоја промена 
на износот на депонираниот депозит. 

 
Член 7 

Постапка за наплата на добивка од игри на среќа од 
депозитот, кај носителот на платниот промет може да пок-
рене секое полнолетно лице кое од приредувачот ќе добие 
потврда дека има остварено добивка. 

 
Потврдата од став 1 на овој член треба да содржи: 
- име и презиме на доносителот; 
- вид на играта на среќа; 
- датата на остварување на добивката односно број на 

извештајот од извршеното извлекување на добивките; 
- износ на добивката и 
- износ на персоналниот данок што треба да се одбие 

од добивката. 
 

Член 8 
Приредувачот договорот од член 6 на оваа одлука го 

доставува до Министерството за финансии на денот на до-
бивањето на лиценцата односно одобрението за приреду-
вање на игри на среќа. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 23-957/1                        Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

289. 
Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и 
член 13, став 4 од Законот за радиодифузната дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), 
Владата на Република Македонија, на предлог на Советот 
за радиодифузија, на седницата одржана на 5 март 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ДИСТРИБУЦИ-
ЈА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ  

ПРЕКУ КАБЕЛСКА МРЕЖА 
 
I. Концесии за дистрибуција на радио и телевизиски 

програми преку кабелска мрежа се доделуваат на: 
 
 

Ред. 
бр. 

Подносител Подрачје на концесијата Сопс-
твенич-
ки ста-
тус 

1. Сашко Пет-
ковски ул. 
"Мраморец" 
бр. 49, Скопје 

Скопје-Капиштец-дел од 
општина Карпош (јужно 
од булевар "Македонија" 
до административната 
граница на општината 
Карпош) и дел од општи-
на Центар (јужно од бу-
левар "Македонија" до 
административната гра-
ница на општината Цен-
тар). Вклучени се насел-
бите: Средно Нерези, 
Жданец, Трнодол, Козле, 
Водно, Капиштец и Таси-
но Чешмиче, како и насе-
лените места: Долно Не-
рези и Горно Нерези; 

100% 
приват-
на 
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2. Марија Михај-
ловиќ ул. 
"Епименонда 
Поп Андонов" 
бр. 24, Стру-
мица 

Скопје-Центар-дел од оп-
штина Центар (десно од 
реката Вардар, јужно до 
булевар "Македонија", на 
запад и на исток до адми-
нистративната граница 
на општината Центар) 

100% 
при-
ватна 

3. Друштво за 
кабловска те-
левизија ГА-
ЛАКСИ-КТВ 
ДООЕЛ, ул. 
"467" бр. 102, 
локал 10, 
Скопје 

Скопје-Чаир-дел од оп-
штина Центар (лево од ре-
ката Вардар) и дел од оп-
штина Чаир (јужно од же-
лезничката пруга, а на ис-
ток до ул. "Цветан Димов", 
бул. "Никола Карев" и ул. 
"Беласица"). Вклучени се 
населбите: Стара Чаршија 
(од општина Центар) и Ту-
лана, Чаир и Бутел 2 (од 
општина Чаир) 

100% 
при-
ватна 
Љубо-
мир 
Стои-
савље-
виќ 

4. Ѓорѓе Делев 
и Краљичев 
Ташо с. Пет-
ралинци, бр. 
80, Струмица 

Скопје-Бутел-Радишани-
дел од општина Чаир (се-
верно од железничката 
пруга до административ-
ната граница на општи-
ната Чаир). Вклучена е 
населбата Бутел 1, како и 
населените места: Ради-
шани, Љубанци и Љубо-
тен. 

100% 
при-
ватна 
Ѓорѓе 
Делев 
85% и 
Кра-
љичев 
Ташо 
15% 

5. Димитар По-
пов ул. "Ве-
нијамин Ма-
чуковски" бр. 
21/1/4, Скопје 

Скопје-Аеродром-дел од 
општина Кисела Вода 
(североисточно од желез-
ничката пруга, на исток 
до булеварот "Србија", 
на север до реката Вар-
дар (административната 
граница на општина Ки-
села Вода). Вклучени се 
населбите: Вардар, 13 
Ноември, Аеродром и Ја-
не Сандански  

100% 
при-
ватна 

6. Бранко Ѓор-
госки ул. 
"Бранко Це-
пенков" бр. 
208, Охрид 

Скопје-Карпош-дел од 
општина Карпош (десно 
од реката Вардар до вли-
вот на реката Лепенец, на 
исток до ул. "Франклин 
Рузвелт"-административ-
ната граница со општина 
Центар, на југ до бул. 
"Македонија" и на север 
административната гра-
ница на општина Кар-
пош). Вклучени се насел-
бите: Карпош 1, 2, 3 и 4, 
Тафталиџе 1 и 2 и насе-
лените места Злокуќани 
и Бардовци 

100% 
приват-
на 

7. Светлана 
Стоименова 
ул. "Мишо 
Арсов" бр. 
10, Кочани 

Скопје-Лисиче-дел од 
општина Кисела Вода 
(северно од железничка-
та пруга, на запад до бу-
леварот "Србија", на ис-
ток и север меѓница е ад-
министративната граница 
на општина Кисела Во-
да). Вклучени се насел-
бите: Ново Лисиче и Ли-
сиче и населените места: 
Горно Лисиче и Долно 
Лисиче 

100% 
при-
ватна 

8. Андреј Пав-
ловски и То-
доров Ѓорѓи, 
ул. "Иван 
Аговски" бр. 
11/2/9, Скоп-
је 

Скопје-Драчево-дел од 
општина Кисела Вода 
(јужно од железничката 
пруга, на запад омеѓено 
со фабриките Охис и 
Стакларница вклучувајќи 
ги и нив, на исток грани-
ца е административната 
граница на општина Ки-
села Вода). Вклучени се 
населбите Драчево и 
Пинтија и населеното 
место Драчево 

100% 
при-
ватна: 
Тодо-
ров 
Ѓорѓи 
50% 
Андреј 
Пав-
ловски 
50% 

9. Трговско 
друштво за 
проектирање, 
производство 
и изведување 
на телевизи-
ски дистри-
бутивни сис-
теми ЗОРА 
ДООЕЛ, ул. 
"15-Корпус" 
бб, Охрид 

Илинден-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината 
Илинден. 

100% 
при-
ватна: 
Ѓорѓо-
ски 
Стојан 

10. Друштво за 
производ-
ство, тргови-
ја и услуги 
МОБИ Бито-
ла, ул. "Мар-
шал Тито" 
бр. 76, Бито-
ла 

Битола-југ. Градот Битола 
се дели на два дела, севе-
рен и јужен. Границата на 
запад е по реката Драгор, а 
на исток границата е ул. 
"Никола Тесла", па покрај 
Градскиот парк и оди накај 
југ-југоисток по железнич-
ката пруга. 
Јужниот дел од градот Би-
тола и населените места: 
Братин Дол, Трнево, Мага-
рево, Дихово, Нижеполе, 
Брусник, Лавци, Буково, 
Орехово. 

при-
ватна: 
60% 
Стоја-
нова 
Жан-
жани-
на и 
40% 
Силја-
нов 
Ѓорѓи 

11. Иљо Стојанов-
ски, ул. "Абдул 
Керим Паша" 
бр. 19, Битола 

Бистрица-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Бис-
трица. 

100% 
при-
ватна 

12. Величка Ге-
оргиева, ул. 
"Тимо Трен-
чев", бр. 60, 
Струмица 

Струмица-југ: Јужниот 
дел од градот Струмица 
и населените места: Ве-
љуса, Водоча, Баница, 
Рич, Белотино, Попчево, 
Градско Балдовци. 

100% 
при-
ватна 

13. Билјана Бар-
јактарова, ул. 
"Дебарска" 
бр. 29, Стру-
мица 

Куклиш-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Кук-
лиш. 

100% 
при-
ватна 

14. Ристо Даов, 
ул. "Караор-
ман" бр. 27, 
Струмица 

Муртино-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Мур-
тино. 

100% 
при-
ватна 

15. Олга Хаџие-
ва, ул. "Ѓорѓи 
Трајков" бр. 
21, Струмица 

Василево-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Васи-
лево. 

100% 
при-
ватна 

16. Убавка Деле-
ва, с. Петра-
линци, бр. 80 

Босилово-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Боси-
лово. 

100% 
при-
ватна 

17. Цанко Деско-
ски, нас. Беј 
Бунар бр. 63, 
Охрид 

Охрид-запад: Западниот 
дел од градот Охрид и 
населените места: Леско-
ец, Подмоле, Орман, 
Горно Лакочереј, Долно 
Лакоречеј. 
Градот Охрид се дели на 
два дела источен и запа-
ден. Граничната линија 
почнува на север од гра-
ницата помеѓу поранеш-
ните месни заедници 
"Железничка населба" и 
"15-ти Корпус", па про-
должува на запад по ул. 
"Железничка" до раскрс-
ницата со ул. "Абас 
Емин". Понатаму про-
должува по ул. "Абас 
Емин" преку раскрсница-
та со ул. "Туристичка", 
па на југ по границата на 
поранешните месни заед-
ници "Стар град" и "Ко-
чишта" до излез на Ох-
ридското езеро. 

100% 
при-
ватна 
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18. Горан Хаџи-
Ристески, ул. 
"Републикан-
ска" бр. 19, 
Прилеп 

Прилеп-југ: Јужниот дел 
од градот Прилеп и насе-
лените места: Големо Ко-
њари, Мало Коњари, Ка-
дино Село, Галичани, 
Ново Лагово, Беровци, 
Волково, Старо Лагово, 
Прилепец, Чумово, Мало 
Рувци, Штавица, Крстец, 
Никодин, Ракле, Голем 
Радобил, Мал Радобил, 
Тројаци, Плетвар, Топли-
ца, Ореовец, Леништа, 
Царевиќ, Смолани, Дрен, 
Беловодица и Селце. 
Градот Прилеп се дели 
по Ореовечка река на се-
верен и јужен дел. 

100% 
при-
ватна 

19. Трговско 
друштво за 
производство 
и услуги 
ЅУНКА КО-
МЕРЦ ДОО, 
ул. "С. Ѓор-
ѓиески" бр. 
95, Прилеп 

Кривогаштани-Подрачјето 
на концесија е одредено со 
административната грани-
ца на општината Криво-
гаштани. 

100% 
при-
ватна 
на; 
Анте-
ски 
Гоце, 
Дивја-
коски 
Жив-
ко, 
Глиго-
роски 
Крсте 
и 
Миц-
коски 
Драги 
- сите 
од 
При-
леп. 

20. Марјан Стој-
ковски, Игор 
Михајловски 
и Бобан Трај-
ковски, ул. 
"Ѓуро Пуцар 
Стари" бр. 
88; ул. "Ај-
дучка Чеш-
ма" бр. 115; 
ул. "Миле 
Кипра" бр. 2, 
Куманово 

Куманово-север: Северни-
от дел од градот Куманово 
и населените места: Режа-
новце, Тромеѓа, Проевце, 
Биљановце, Доброшане, 
Карпош. 
Градот се дели од северо-
запад по Липковска река 
до вливот во Кумановска-
та река во центарот на гра-
дот, а потоа на југ продол-
жува по Кумановска река. 
Така градот Куманово се 
дели на северен и јужен 
дел. 

100% 
при-
ватна 

21. Гузимтар Та-
теши, ул. 
"Боро Шаин" 
бр. 19, Стру-
га   

Струга-запад: Западниот 
дел од градот Струга и на-
селените места: Радожда, 
Мали Влај, Франгово, Ка-
лишта, Радолишта, Виш-
ни, Горна Белица, Октиси, 
Заграчани, Шум. 
Градот се дели по течение-
то на реката Дрим, на запа-
ден и источен дел. 

100% 
при-
ватна 

22. Трговско ра-
диодифузно 
друштво 
"Градска каб-
ловска теле-
визија" ДОО-
ЕЛ, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 
26, Струга 

Струга-исток: Источниот 
дел од градот Струга и насе-
лените места: Враниште, 
Долна Белица, Дрслајца, Ло-
жани, Мороишта, Мислеше-
во, Биџево. 
Градот се дели по течение-
то на реката Дрим, на запа-
ден и источен дел. 

при-
ватно - 
Нас-
товски 
Жарко 
100% 

23. Трговско 
друштво за 
производ-
ство, промет 
и услуги 
увоз-извоз 
ЕЛЕКТРО 
ПРОМЕТ 

Лабуништа-Подрачјето 
на концесија е одредено 
со административната 
граница на општината 
Лабуниште 

100% 
при-
ватна 
Имер 
Беќи-
роски 

ДОО, ул. 
"Маршал Ти-
то" бр. 108, 
Струга 

24. Никола Ми-
јалов, ул. 
"Скопска" бр. 
117, Кочани 

Кочани-запад: Западниот 
дел од градот Кочани и 
населените места: Паша-
џиково, Лешки, Нивича-
ни, Пантелеј, Рајчани, Бе-
ли, Тркање, Горни Под-
лог, Долни Подлог и Мо-
јанци. 
Градот се дели по тече-
нието на Кочанска река 
на западен и источен дел. 

100% 
при-
ватна 

25. Друштво за 
производ-
ство, промет 
и услуги ФИ-
ЛАДЕЛФИ-
ЈА ДООЕЛ, 
ул. "Цар Са-
моил" бр. 53-
б, Кочани 

Кочани-исток: Источни-
от дел од градот Кочани 
и населените места: По-
лаки, Јастребник, Горно 
Градче, Долно Градче, 
Припор, Црвена Нива и 
Грдовци. 

100% 
при-
ватна 
Стоја-
новски 
Горан-
чо 

26. Кирил Стоја-
нов, ул. Цар 
Самоил" бр. 
53-б, Кочани 

Оризари-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Ори-
зари 

100% 
при-
ватна 

27. Горјанчо Го-
шевски, с. 
Ѕвегор, Дел-
чево 

Делчево-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Дел-
чево. 

100% 
при-
ватна 

28. ИНЕЛ-ИН-
ТЕРНАЦИО-
НАЛ ДОО-
ЕЛ, ул. "Ки-
ро Крстев" 8, 
Кавадарци 

Кавадарци-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Кава-
дарци. 

100%  
Сапун-
џиев 
Душко 

29. Никола Ни-
колоски, ул. 
"Б. Алексов" 
бр. 52-1/7, 
Кавадарци 

Росоман-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Росо-
ман. 

100% 
при-
ватно 

30. Џеваир Беќи-
ри с. Коро-
шишта, Стру-
га 

Дебар-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Де-
бар. 

100% 
при-
ватно 

31. Томи Начев-
ски, ул. "Ни-
ко Доага" бр. 
12, Крушево 

Крушево-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Кру-
шево. 

100% 
при-
ватно 

32. Роберт Сте-
фановски и 
Блажо Крс-
тев, ул. "Ру-
жа Делчева" 
бр. 9/8 - Бито-
ла; с. Градско 
Балдовци 
113-Струми-
ца 

Демир Хисар-Подрачјето 
на концесија е одредено 
со административната 
граница на општината 
Демир Хисар. 

50% 
Роберт 
Стефа-
новски 
и 50% 
Блажо 
Крстев 

33. Благој Нас-
тов, ул. "Ен-
гелсова" бр. 
4, Кавадарци 

Градско-Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Град-
ско. 

100% 
при-
ватно 

34. Александар 
Николчев, 
ул. "Ганчо 
Хаџи Пан-
зов" бр. 7, 
Велес 

Демир Капија- Подрачје-
то на концесија е одреде-
но со административната 
граница на општината 
Демир Капија. 

100% 
при-
ватно 
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35. Калипса Ата-
насова, ул. 
"Климент 
Охридски" 
бр. 224, 
Струмица 

Миравци- Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Ми-
равци. 

100% 
при-
ватно 

36. Краљичев 
Ташо, Донев 
Марјанчо и 
Георгиев Ва-
сил, ул. 
"Стив Нау-
мов" бр. 101, 
Струмица 

Богданци- Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Бог-
данци. 

Кра-
љичев 
Ташо 
50%, 
Донев 
Мар-
јанчо 
25% и 
Геор-
гиев 
Васил 
25% 

37. Зоран Злат-
ковски, с. 
Негрево, 
Пехчево 

Пехчево- Подрачјето на 
концесија е одредено со 
административната гра-
ница на општината Пех-
чево. 

100% 
при-
ватна 

 
II. Концесијата се доделува за време од десет (10) го-

дини. 
III. За концесијата се плаќа надоместок. 
Висината на надоместокот се определува по краен ко-

риснички приклучок во зависност од бројот на домаќинс-
твата во подрачјето на концесијата. 

Начинот и условите за плаќање на надоместокот се оп-
ределуваат со Договорот за концесија. 

IV. Подносителите да ги регистрираат трговските ра-
диодифузни друштва - оператори на кабелска мрежа во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука.  

По регистрирањето на трговското радиодифузно 
друштво - оператор на кабелска мрежа, Владата со друш-
твото ќе склучи Договор за концесија. 

Договорот за концесија во име на Владата ќе го потпи-
ше претседателот на Советот за радиодифузија. 

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

Концесионерот ќе започне да работи на денот опреде-
лен со Договорот за концесија. 

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

 
  Бр. 23-489/1                        Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
290. 

Врз основа на член 97 од Законот за средно образова-
ние ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗО- 

ВАНИЕ "ОРЦЕ НИКОЛОВ" - СКОПЈЕ  
1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Државното училиш-
те за средно образование "Орце Николов" - Скопје, што ја 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
20.06.2001 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
 Бр. 23-177/1                        Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                               Љубчо Георгиевски, с.р. 

291. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

З  ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА А 
1. Со оваа одлука без надомест се отстапува еден теле-

визор и еден видео-рекордер марка "Синтроникс" од Ми-
нистерството за култура на ОУ "Два херои" с. Пустец, Ма-
ла Преспа, Република Албанија. 

2. Примопредавањето на материјалните средства од 
точка 1 на оваа одлука ќе се изврши во Министерството за 
култура на Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 23-1145/1                      Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
292. 

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни рабо-
ти, ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/95 
и 55/97) и член 19 точка 14 алинеја 4 од Законот за одбра-
на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 5 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО  

СЕ ЗАШТИТУВААТ  
1. Во Одлуката за определување на личностите и објек-

тите што се заштитуваат ("Службен весник на Република 
Македонија - Посебен службен весник" бр. 1/96 и 7/96, 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 7/98 и 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 94/2000), 
во Прегледот на објекти што се заштитуваат од Министерс-
твото за внатрешни работи, што е составен дел на оваа од-
лука, во точката "3. Други органи, организации и правни 
лица", алинејата "17. - Клуб на републички органи и орга-
низации" се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-1020/1                      Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

293. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА  

Р ЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија 
за 2002 година кај сметката 637, кај Разделот 19.301 - Аген-
ција за информации, Програма 11 - Администрација, пот-
ставката 443813 - Издавачи на весници и списанија, се на-
малува за 12.000.000 денари, а кај Разделот 09.002 Минис-
терството за финансии - функции на државата, Програма 12 
- Функција, потставката 428112 - Тековна резерва се зголе-
мува за 12.000.000 денари. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а 

ќе биде објавена во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

  Бр. 23-1068/2                       Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 

       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

294. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одр-
жан на 5 март 2002 година, донесе а  

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

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ  
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиоди-

фузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од 
подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал, 
бр. 23-2837/1 од 22 декември 1997 година ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 67/97 од 29 декември 
1997 година), во точка 1, алинеја 1, да се избрише името 
на населбата: с. Николиќ (општина Стар Дојран). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

  Бр. 23-606/1                        Претседател на Владата 
5 март 2002 година                 на Република Македонија, 

       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

295. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на РМ бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 
од Законот за минералните суровини ("Службен весник на 
РМ" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.03.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА - ПИТКА ВОДА ЗА ФЛАШИРА-
ЊЕ НА "КОМПРАД" ВЛАДО ДООЕЛ - СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА  

С . ВИЗБЕГОВО, ОПШТИНА ЧАИР - СКОПЈЕ 
1. На "КОМПРАД" Владо ДООЕЛ - Скопје се дава 

концесија за вршење на детални геолошки истражувања 
на минералната суровина-питка вода за флаширање на ло-
калитетот во атарот на с. Визбегово, општина Чаир - 
Скопје, со следните координати:  
Точка број Координата Х Координата Ѕ 

Т-1 4.655.414,83 7.534.242,98 
Т-2 4.655.414,83 7.534.164,98 
Т-3 4.654.074,35 7.534.135,14 
Т-4 4.654.545,01 7.533.771,19 
Т-5 4.654.842,84 7.533.490,00  
Површината на просторот од став 1 на оваа точка из-

несува Р=0,90 км2. 
 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е определен во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 

точка 1 на оваа одлука е определен во Договорот за конце-
сија, согласно Одлуката за определување на критериуми 
за висината на надоместокот за концесии за вршење де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-1023/1                      Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

296. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на РМ бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 
од Законот за минералните суровини ("Службен весник на 
РМ" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.03.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДПТУ 
"КВАТРО" ДОО ОД КУМАНОВО НА ЛО- 
КАЛИТЕТОТ "СУВА ЛИВАДА" - КУМАНОВО  
 
1. На ДПТУ "КВАТРО" ДОО - Куманово се дава кон-

цесија за вршење на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-минерална вода на локалитетот 
"Сува Ливада" - Куманово, со следните координати: 

 
Точка број Координата Х Координата Ѕ 

Т-1 4.665.647,80 7.558.111,80 
Т-2 4.665.707,70 7.558.091,50 
Т-3 4.665.710,20 7.558.096,40 
Т-4 4.665.708,50 7.558.105,20 
Т-5 4.665.702,00 7.558.115,50 
Т-6 4.665.682,50 7.558.123,40 
Т-7 4.665.677,00 7.558.126,60 
Т-8 4.665.669,30 7.558.133,30 
Т-9 4.665.665,60 7.558.133,40 
Т-10 4.665.655,20 7.558.130,60 
 
Површината на просторот од став 1 на оваа точка из-

несува Р=0,01 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е определен во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определен во Договорот за конце-
сија, согласно Одлуката за определување на критериуми 
за висината на надоместокот за концесии за вршење де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-1022/1                      Претседател на Владата 

5 март 2002 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
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297. 

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вред-
ност ("Службен весник на Република Македонија бр. 
63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вред-
ност, на својата седница одржана на 25.02.2002 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се дава согласност за именување на Александар 

Петрески со завршен економски факултет, за извршен ди-
ректор на брокерската куќа "Мак-Брокер" АД со седиште 
во Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 3, блок 11. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед ија". он 

      Бр. 07-20/3                Комисија за хартии од вредност 
25 февруари 2002 година                Претседател, 
              Скопје         Никола Груевски, с.р. 

___________ 
298. 

Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 
став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија бр. 63/00, 103/2000, 34/2001 и 
4/2002), Комисијата за хартии од вредност, на својата сед-
ница одржана на 25.02.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се издава одобрение за работа со хартии од вред-
ност на Балканска Банка АД Скопје, со седиште во Скоп-
је, ул. "Максим Горки" бр. 6. 

 
2. Балканска Банка АД Скопје ќе ги врши следниве ра-

боти: 
- примање и извршување на налози од инвеститорите 

што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни 
хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое 
име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на клиен-
ти (раководење со финансиски имот на клиентот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоиздаде-
ни долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргување со 
долгорочни хартии од вредност (инвестиционо советува-
ње). 

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедо ија". н 

   Бр. 07-221/3                Комисија за хартии од вредност 
25 февруари 2002 година                Претседател, 
            Скопје         Никола Груевски, с.р. 

___________ 
299. 

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија бр. 
63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), согласно Одлуката на Комиси-
јата за хартии од вредност донесена на седницата одржана 
на 25.02.2002 година, Комисијата издава  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-

ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. На Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност 

АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - трета емисија на 4.975 обични акции 
во вредност од 25.436,77 ЕВРА или во денарска против-
вредност од 1.546.250 денари, согласно Одлуката за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност, трета емисија на 
акции бр. 01/30 од 25.05.2001 година. 

 
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесува-
њето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
пуб ка Македонија". ли 

      Бр. 07-05/7                Комисија за хартии од вредност 
25 февруари 2002 година                Претседател, 
              Скопје         Никола Груевски, с.р. 

___________ 
300. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за финансии до-
несе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ОДОБРЕНИ-
ЕТО ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИРЕДУВАЊЕ  

НА ИГРИ НА СРЕЌА  
Член 1 

Правилникот за утврдување на цената на одобрението 
за привремено приредување на игри на среќа ("Службен 
весник на РМ" бр. 42/2001) престанува да важи.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето 

во " лужбен весник на Република Македонија". С 
Бр. 09-6428/1                                        Министер 

7 март 2002 година                                за финансии,   
      Скопје                                  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
301. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за финансии до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕПОЗИТОТ СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИС-
ПЛАТАТА НА ДОБИВКИТЕ  

НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРИТЕ НА СРЕЌА    
Член 1 

Правилникот за висината и начинот на користење на 
депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на 
учесниците во игрите на среќа ("Службен весник на РМ" 
бр. 42/2001) престанува да важи.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето 

во " лужбен весник на Република Македонија". С 
Бр. 09-6428/2                                       Министер 

7 март 2002 година                               за финансии, 
       Скопје                                 Никола Груевски, с.р. 

___________ 
302. 

Врз основа на член 116, алинеја 2 од Законот за водите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 
19/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНО ПОТРЕБНИТЕ РАБОТИ И МЕРКИ ЗА 
ТЕХНИЧКО НАБЉУДУВАЊЕ НА БРАНИТЕ   

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат минимално потреб-

ните работи и мерки за техничко набљудување на браните 
чии акумулации или хидројаловишта се над населени мес-
та, сообраќајници или други стопански објекти или добра 
од општ интерес (во натамошниот текст: брани под посеб-
на контрола) и за браните кои не се под посебна контрола 
(во натамошниот текст: останати брани). 
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Член 2 
Техничкото набљудување на браните под посебна кон-

трола и на останатите брани, се врши преку контролни 
набљудувања, со цел да се обезбедат  доволен број на ин-
формации за однесувањето на браната со придружните об-
јекти и акумулациониот простор во текот на градењето, 
при првото полнење и празнење  на акумулацијата и во те-
кот на користењето на овие објекти, врз основа на кои мо-
же да се оцени нивната состојба од аспект на стабилност, 
сигурност и функционалност. 

 
Член 3 

 
Минимално потребни работи за техничкото набљуду-

вање на браните под посебна контрола, се остварува преку 
следните контролни набљудувања: 

- Визуелни набљудувања и прегледи на видливите по-
вршини на браната и непосредната околина, придружните 
објекти и акумулациониот простор и регистрирање на си-
те промени на тие површини; 

- Визуелни набљудувања на теренот низводно од бра-
ната и регистрирање на сите промени на тие површини; 

- Геодетско мерење на поместувањата на мерните точ-
ки и репери фиксирани по површината на телото на брана-
та, придружните објекти и блискиот околен терен; 

- Мерење на поместувањата, деформациите, напрега-
њата, температурата и отворањето на фугите, со инстру-
менти вградени во телото на браната и темелите, во осно-
вата како и во контактот бетон-карпа; 

- Мерењето на порните притисоци во телото на брана-
та, во боковите и основата со вградени пиезометри, како и 
мерење на потисокот на порната вода; 

- Мерење на количините и квалитетот на провирните и 
филтрационите води на собирни-мерни профили и во дре-
нажните системи; 

- Регистрирање на метеоролошките и хидрометеоро-
лошките прилики во сливот (ниво на вода во акумулација-
та, температурата на воздухот и водата, врнежи, дотекува-
њето и истекувањето од акумулацијата, ветровите, рела-
тивната влажност и др.); 

- Мерење на наносот во акумулацијата; 
- Мерење и регистрирање на земјотресните поместува-

ња на браната и тлото со вградени сеизмички инструмен-
ти; 

- Испитување на состојбата на виталните уреди и пос-
тројки; 

- Испитување на состојбата на доводно-одводните сис-
теми (придружните објекти); 

- Регистрирање на нивото на водата, дотекувањето и 
истекувањето од акумулацијата. 

 
 

Член 4 
Минимално потребни работи за техничкото набљуду-

вање на останатите брани се врши според нивната висина 
и тоа: останати брани повисоки и останати брани пониски 
од 12 м. 

 
Минимално потребни работи за техничкото набљуду-

вање на останатите брани повисоки од 12 м, се остварува 
преку следните контролни набљудувања: 

- Визуелни набљудувања и прегледи на видливите по-
вршини на браната и непосредната околина на браната, 
придружните објекти и акумулациониот простор и регис-
трирање на сите промени на тие површини; 

- Геодетско мерење на поместувањата на мерните точ-
ки и репери фиксирани по површината на телото на брана-
та, придружните објекти и блискиот околен терен; 

- Мерење на порните притисоци во телото на браната, 
во боковите и основата со вградени пиезометри; 

- Мерење на количините на провирни и филтрациони 
води низводно од браната; 

- Испитување на состојбата на виталните уреди и пос-
тројки; 

- Регистрирање на нивото на водата, дотекувањето и 
истекувањето од акумулацијата. 

За останатите брани кои се пониски од 12 м, техничко-
то набљудување се врши преку следните контролни наб-
људувања: 

- Визуелни набљудувања и прегледи на видливите повр-
шини на браната и непосредната околина на браната, прид-
ружните објекти и акумулациониот простор; 

- Контрола на состојбата на виталните уреди и пос-
тројки. 

 
Јавното водостопанско претпријатие или другите 

правни лица кои управуваат со браните (во натамошниот 
текст: управувачи на браните) од став 1 на овој член, пот-
ребно е на секои две години, до Управата за Водостопан-
ство при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство да достават информација од техничкото 
набљудување на браната. 

 
Член 5 

 
Во Проектот за техничко набљудување на браната со 

придружните објекти и акумулациониот простор, кој е 
составен дел на проектната документација за изградба на 
браната, мора да се содржат минимално потребните рабо-
ти за техничко набљудување содржани во членовите  3 и 4 
од овој правилник. 

 
Со Проектот за техничко набљудување треба да се де-

финираат: 
 
- Методите и постапките за техничкото набљудување; 
- Бројот и видот на инструментите и опремата за тех-

ничко набљудување; 
- Распоредот на мерните места; 
- Програма со обемот и динамиката на мерењето во те-

кот на градењето, при првото полнење и празнење на аку-
мулацијата и во текот на користењето на браната; 

- Критериумите за оценка на дозволените промени на 
мерните големини за време на првото полнење и празнење 
на акумулацијата и во текот на користењето на браната.   

Член 6 
Пред да започне првото полнење на акумулацијата од-

носно во текот на изградбата на браните под посебна кон-
трола, треба да се регистрира постојната хидрогеолошка 
состојба (т.н. нулта состојба) во профилот на преградното 
место на браната и истата да се прикаже во посебен елабо-
рат. 

 
Член 7 

Управувачите на браните под посебна контрола и на 
останатите брани повисоки од 12,0 м. се должни да ја има-
ат целокупната документација за браната. 

Документацијата на браните под посебна контрола се 
состои од: 

- Документација за изведените работи на браната со 
придружните објекти; 

- Основни технички карактеристики и параметри за 
браната со придружните објекти и акумулациониот прос-
тор; 

- Резултати од извршените истражни работи; 
- Подлоги: хидролошки и хидрометеоролошки, гео-

лошки, инжинерско-геолошки, хидрогеолошки, геомеха-
нички, сеизмички и сеизмотектонски, еколошки и други; 

- Резултати од испитувањето на вградените материјали 
и лабораториски извештаи; 

- Проект за техничко набљудување на браната, со сите 
измени и дополнувања настанати во текот на градењето на 
браната; 

- Документација за изведената состојба на мрежата за 
техничко набљудување на браната со придружните објек-
ти и акумулациониот простор; 

- Документација од извршениот технички преглед и 
прием на браната со придружните објекти; 

- Извештаи од извршеното техничко набљудување на 
браната со придружните објекти во текот на градењето на 
браната, во текот на првото полнење и празнење на акуму-
лацијата и во текот на експлоатацијата на браната; 
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- Друга документација од значење за сигурноста и 
функционалноста на браната со придружните објекти; 

- Записници и податоци од визуелните набљудувања и 
прегледи; 

- Податоци од изворните мерења на инструментите и 
уредите за техничко набљудување; 

- Фотодокументација и друга документација од нулта-
та состојба на преградното место на браната со придруж-
ните објекти со акумулациониот простор и промените за-
бележани во текот на градењето на браната, во текот на 
првото полнење и празнење на акумулацијата и во текот 
на користењето на браната; 

- Податоци за појава на исклучително големи води, 
земјотреси, инциденти и други вонредни појави како и по-
датоци за однесувањето на браната со придружните објек-
ти при таквите појави; 

- Податоци од одржувањето, поправките и санациони-
те работи на браната со придружните објекти; 

- Записници и извештаи од инспекциски, комисиски и 
експертски прегледи на браната со придружните објекти и 
акумулациониот простор; 

- Техничката документација за последиците од евенту-
алното ненадејно рушење или прелевање на браната; 

- Елаборатите за анализа и оцена на стабилноста и фун-
кционалноста на браната и придружните објекти и стабил-
носта на теренот околу браната и акумулацијата; 

- Елаборатите за следење на наносот во акумулацијата; 
- Други податоци од значење на стабилноста, сигур-

носта и функционалноста на браната со придружните об-
јекти. 

Документацијата на останатите брани повисоки од 
12,0 м. треба да ги содржи документите од алинеите 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 и 20 од 
став 2 на овој член. 

 
Член 8 

 
Управувачите на браните под посебна контрола и на 

останатите брани повисоки од 12,0 м. ги евидентираат од-
редените параметри и појави од мерењата и набљудувања-
та на браните во посебен дневник. 

Дневникот на браните под посебна контрола се води 
според Образецот 1 кој ги содржи следните податоци: 

- Објект; 
- Управувач; 
- Дата; 
 
I. Мерења извршени со инструменти: 
 
- Температура на воздухот во 0С; 
- Температура на водата во 0С; 
- Доток на вода (м3/с); 
- Истекување на вода за водоснабдување (м3/с); 
- Истекување на вода за наводнување (м3/с); 
- Истекување на вода за електрична енергија (м3/с); 
- Испуштање низ темелен испуст (м3/с); 
- Преливање на вода преку преливниот орган (м3/с); 
- Количина на процедни води (л/с); 
- Висина на вода во акумулацијата (м.н.в.); 
- Количина на вода во акумулацијата (106м3); 
- Испарување (мм); 
 
II. Исклучително големи води, земјотрес и друго: 
 
- Воочени појави со визуелно набљудување; 
 
III. Работи извршени за одржување и поправка на 

браната и придружните објекти: 
 
- Одговорно лице; 
Дневникот на останатите брани повисоки од 12,0 м се 

води според Образецот 2 кој ги содржи следните подато-
ци: 

- Објект; 
- Управувач; 
- Дата; 
 

I. Мерења извршени со инструменти: 
 
- Температура на воздухот во 0С; 
- Температура на водата во 0С; 
- Истекување на вода за водоснабдување (м3/с); 
- Истекување на вода за наводнување (м3/с); 
- Истекување на вода за електрична енергија (м3/с); 
- Испуштање низ темелен испуст (м3/с); 
- Преливање на вода преку преливниот орган (м3/с); 
- Висина на вода во акумулацијата (м.н.в.); 
- Количина на вода во акумулацијата (106м3); 
 
II. Исклучително големи води, земјотрес и друго: 
 
- Воочени појави со визуелно посматрање; 
 
III. Работи извршени за одржување и поправка на 

браната и придружните објекти; 
 
- Одговорно лице. 
Дневникот е поврзан со тврда корица со формат 

210х297 мм, нумериран и заверен. 
Обрасците 1 и 2 се составен дел на овој правилник. 
 

Член 9 
Дневникот го води одговорното лице за браната со ре-

довна и точна евиденција на мерените податоци. 
Дневникот за браните под посебна контрола се води 

секојдневно, а за останатите брани се води двапати месеч-
но. 

Дневникот се чува во канцеларијата на одговорното 
лице. 

 
Член 10 

Управувачите на браните под посебна контрола се 
должни, во согласност со Проектот за техничко набљуду-
вање на браната, да организираат и да вршат континуира-
но техничко набљудување на браната со придружните об-
јекти и акумулациониот простор или овие работи да ги до-
верат на специјализирана организација или установа. 

 
Член 11 

Управувачите на браните се должни да вршат одржу-
вање на браната со придружните објекти и на виталните 
уреди и постројки (преливни органи, темелни испусти, до-
водни тунели и цевководи, вклучувајќи ја и хидромеха-
ничката опрема на овие објекти).  

 
Член 12 

Темелните испусти на браните, како витални објекти 
за сигурноста на браната, мораат постојано да се во целос-
на функционална состојба. Најмалку еднаш годишно, уп-
равувачите на браните под посебна контрола, треба да вр-
шат контрола на состојбата на затворачите и за констати-
раната состојба да се состави записник кој ќе биде доста-
вен до Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, односно Управата за водостопанство. 

 
 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за техничко 
набљудување на големи брани ("Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/66). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
     Бр. 12-1762/3            Министер, 
7 март 2002 година  Марјан Ѓорчев, с.р. 
          Скопје 
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Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 27 и 28 февруари 2002 го-
дин  донесе а,  

О Д Л У К А   
1. Се укинува Правилникот за оспособување и усовр-

шување на воени старешини подофицери бр. 02-3291/1 до-
несен од министерот за одбрана на 11 септември 1997 го-
дина. 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
3. Уставниот суд на Република Македонија, по иниција-

тива на Стамен Филипов од Скопје со решение У.бр. 
115/2001 од 26 декември 2001 година поведе постапка за оце-
нување уставноста на актот означен во точката 1 од оваа од-
лука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата 
согласност со член 52 од Уставот. 

 
4. Судот на седницата утврди дека оспорениот Пра-

вилник е донесен врз основа на член 160 од Законот за ор-
ганите на управата, а во врска со член 27 став 1 точка 3 од 
Законот за одбрана. 

Со Правилникот се уредува стручното оспособување и 
усовршување за вршење должност воен старешина - подо-
фицер во Армијата на Република Македонија и тоа: прием 
на кандидати за подофицери, организирање и реализирање 
на стручното оспособување и усовршување, проверување и 
оценување на знаењата, права и должности на кандидатите 
за подофицери (член 1). 

Според членот 2 на овој правилник стручното оспосо-
бување и усовршување за вршење должност воен старе-
шина - подофицер во Армијата има за цел кандидатите за 
подофицери да се стекнат со општо воени и стручно-спе-
цијалистички знаења и психофизички способности за вр-
шење должност воен старешина - подофицер во Армијата. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно членот 3 на овој правилник, стручното оспо-
собување и усовршување за подофицери се врши во Ар-
мијата и се организира и реализира во согласност со Прог-
рамата за стручно оспособување и усовршување за подо-
фицери.  

Во делот II што се однесува на приемот на кандидати 
за подофицери (членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12) се ут-
врдува начинот на изборот на кандидатите и условите што 
треба да ги исклучуваат кандидатите. 

Изборот, прво се врши од редот на војниците по дого-
вор, а доколку нема доволно кандидати се објавува јавен 
оглас. При тоа војниците по договор треба во првите две 
години  од службата како војници по договор да покажале 
посебни резултати во вршењето на службата и да не се 
постари од 30 години, додека другите кандидати треба да 
имаат завршено средно образование, да не се постари од 
23 години и да се психофизички и здравствено способни 
за вршење должност воен старешина - подофицер. 

Во делот III (членовите 13, 14, 15, 16, 17 и 18) се уре-
дуваат прашања во врска со организирање и реализирање 
на стручното оспособување и усовршување на подофице-
ри и тоа времетраењето на обуката, определувањето на 
бројот на потребните кандидати за секој род-служба, нас-
тавниот план и неговата реализација, како и лицата кои го 
изведуваат стручното оспособување и усовршување. 

Делот IV (членовите 19, 20 и 22) се однесува на начи-
нот на проверување и оценување на знаењето и полагање-
то на завршниот испит. 

Во членовите 22, 23, 24, 25, 26 и 27 се содржани права-
та и должностите на кандидатите за подофицери (интер-
натско сместување, исхрана, униформа, учебници и други 
помагала потребни за стручното оспособување, патни тро-
шоци за викенд отсуство, надомест на трошоците од стра-
на на кандидатот за подофицер ако истиот се откаже од 
стручното оспособување и усовршување пред неговото за-
вршување, ако биде отстранет по негова вина или ако од-
бие да заснова работен однос како подофицер. 
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Членот 28 уредува дека овој правилник влегува во си-
ла со денот на донесувањето. 

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и дру-
гите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

Според мислењето на Министерството за одбрана, ос-
порениот правилник е интерен акт на министерот со кој се 
уредуваат прашања кои се однесуваат на пополнувањето 
на Армијата со одредена категорија на воени старешини. 
Од таа причина во Правилникот е утврдено дека истиот 
влегува во сила со денот на донесувањето од што пак, 
произлегува дека министерот за одбрана одлучил правил-
никот да не се објавува согласно со можноста утврдена во 
член 3 став 1 точка 5 од Законот за објавување на законите 
и другите републички прописи и општи акти кој во време 
на донесувањето на правилникот бил во сила. 

Меѓутоа од содржината на оспорениот правилник про-
излегува дека доколку потребата за подофицери од соод-
ветен род - служба не може да се задоволи со кандидати за 
подофицери избрани од редот на војниците по договор, се 
објавува јавен оглас за прием на кандидати за подофице-
ри. Понатаму, во правилникот е уредено кои податоци ги 
содржи огласот, посебните услови што треба да ги испол-
нуваат кандидатите кои ќе се јават на јавниот оглас и др. 

Оттука Судот оцени дека оспорениот правилник ги 
надминал рамките на интерен акт, бидејќи неговите од-
редби се однесуваат и на субјекти надвор од Армијата и 
дека тој всушност претставува општ акт и дека требало да 
биде објавен во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не е објавен 
во "Службен весник на Република Македонија", Судот оце-
ни дека тој не е во согласност со членот 52 од Уставот и од-
лучи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми д-р Јосиф Талевски. и   
             У.бр.115/2001     
27 и 28 февруари 2002 година        Претседател  
              Скопје                   на Уставниот суд на Република 
                                Македонија, 
          д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
304. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 27 и 28 февруари 2002 го-
дин донесе а,  

О Д Л У К А     
1. Се укинува член 18 став 2 во делот за претседател и 

членови на управен одбор не може да биде именувано ли-
це "кое со правосилна одлука му е изречена казна затвор 
заради кражба, измама, издавање чек без покритие, злоу-
потреба на довербата, фалсификат, лична изјава дадена 
под заклетва, освен ако му биде избришана осудата" и 
член 28 во делот што се однесува на примената на член 18 
став 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 38/96). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје пове-
де постапка за оценување уставноста на наведените члено-
ви во точка 1 од оваа одлука од Законот за јавните претпри-
јатија, затоа што тие не биле во согласност со член 8 став 1 
алинеја 1 и 3, член 9, член 13 став 1, член 14 став 1, член 23, 
член 32 став 1 и 2, член 51 и член 54 став 1 од Уставот на 
Република Македонија. 

Имено според наводите од иницијативата правните пос-
ледици од некогашната осуда не можат да бидат трајни, туку 
тие можат да траат само определено време утврдени со кон-
кретна правосилна судска одлука согласно одредбите на Кри-
вичниот законик, а не по сила на закон, како што е предвиде-
но во оспорените одредби. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 18 став 2 од 
Законот за јавните претпријатија е предвидено дека за 
претседател и членови на управен одбор не може да биде 
именувано лице на кое со правосилна одлука му е изрече-
но казна затвор заради кражба, измама, издавање на чек 
без покритие, злоупотреба на довербата, фалсификат,  
лична изјава дадена под заклетва, освен ако му биде из-
бришана осудата. 

Во член 28 од Законот е предвидено дека одредбите од 
членовите 17 и 18 став 1 и 2 на овој закон се применуваат 
и на директорот, деловодниот одбор на директори и на 
членовите на одборот за контрола на јавните претпријати-
ја. 

 
5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-

кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од Уста-
вот никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис ка-
ко казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот можат да се огра-
ничат само во случаи утврдени со Уставот. 

Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот секој има право 
на работа, слободен избор на вработување и достапност на 
секое работно место под еднакви услови. 

Прашањата што се однесуваат на кривичните дела и 
кривичната одговорност, мерките за безбедност, меѓу кои 
и забраната за вршење на професија, дејност или дол-
жност, правните последици на осудата и рехабилитација-
та, спаѓаат во кривично-правната материја и се уредени со 
Кривичниот законик. 

Со член 102 став 2 и 3 од овој законик е уредено дека 
правните последици од осудата што се состојат во забрана 
на стекнување на определени права траат најдолго десет 
години од денот на издржаната, простената или застарена-
та казна, а со бришењето на осудата престануваат правни-
те последици на осудата. Инаку, правните последици на 
осудата можат да се предвидат само со закон и настапува-
ат по сила на законот со кој се предвидени (член 101 став 
2 од Законикот). Рехабилитацијата, пак, која може да биде 
законска или судска, според член 103 став 2 од овој зако-
ник, значи предвремен престанок на мерките за безбед-
ност и правните последици од осудата и бришење на осу-
дата од казнената евиденција. 

Тргнувајќи од изнесеното при оценување на уставнос-
та на оспорените одредби, како првенствен критериум на 
уставноста треба да се одредбите од член 13 и 14 на Уста-
вот кои, меѓу другото, утврдуваат два принципи на казне-
но-правниот однос, а тоа се, прво, дека за извршеното каз-
ниво дело на сторителот може да му се изрече казна што 
како таква е утврдена со закон или друг пропис и второ, 
дека казната може да се изрече само со судска одлука. 
Тоа, значи дека казнено правниот однос се исцрпува во 
релацијата на казнивото дело и судски изречена казна за 
неговиот сторител и дека натамошни последици од него-
вото извршување односно од осудата за тоа дело кои се 
состојат во ограничување на правата на граѓаните не се 
допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со Уста-
вот, согласно член 54 став 1 од Уставот. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај со оспоре-
ниот дел од одредбите по сила на законот, а не како казна 
(забрана) што ја изрекува судот во рамки на видовите на 
кривичните санкции, лицето не може да врши одредена  
функција, Судот оцени дека оспорените членови не се во 
согласност со Уставот, поради што одлучи како во точка-
та 1 од оваа одлука. 

 
6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми д-р Јосиф Талевски. и     
           У.бр. 175/2001     
27 и 28 февруари 2002 година        Претседател  
                  Скопје               на Уставниот суд на Република 
                                Македонија, 
          д-р Тодор Џунов, с.р. 
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Фондот за здравствено осигурува

 
 
 
 
 
 

10. 

остварувањето на правата и обврскит
71/2001), ги објавува обрасците: ЛУ-
Лабораториски упат за потребите на с

Обрасците се во формат А-4 и се 
та и обврските од задолжителното здр

Образецот ЛУ-1 Лабораториски у
њето на правата и обврските од задо
111/2000, се  повлекува од употреба. 

Во прилог се дава интегралниот т
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ње на Македонија, согласно член 58 од Правилникот за содржината и начинот н

 
 
 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

а
е од задолжителното здравствено осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 111/2000 и
1 - Лабораториски упат за потребите на примарната здравствена заштита и ЛУ-2 -
пецијалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита. 
составен дел на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на права-
авствено осигурување. 
пат, кој беше составен дел на Правилникот за содржината и начинот на остварува-
лжителното здравствено осигурување и објавен во "Службен весник на РМ" бр.

екст на обрасците ЛУ-1 и ЛУ-2. 
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Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, дава 

 
И С П Р А В К А  

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење во 
ЕСМ, Подружница ХЕЦ "Маврово" бр. 02-1037/1 од 27 
февруари 2002 година, објавена во "Службен весник на 
Република Македонија" бр. 17/02, во член 1 под реден бр. 
2 и 3, направена е техничка грешка. Имено, кај овие ра-
ботни места во графата на степенот на зголемување треба 
да стои "12/14".  

          Директор, 
                 Љупчо Мешков, с.р. 

__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Во судскиот регистар на политичките партии под 

Рег.бр. 113 се запишува политичката партија ВМРО-Маке-
донска, со скратено име "ВМРО", со седиште во Скопје на 
ул. "Македонија" бр. 6. 

Политичката партија стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 25.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.П.П.бр. 20/02.  
         (6863)  

__________________________________________________ 
 
 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

4065/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043271?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за трговија, транспорт и 
угостителство ГАЛЕ 2001 ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Димитар 
Влахов" бр. 51 - Велес. 

Седиште: ул. "Димитар Влахов" бр. 51 - Велес. 
Содружник - Галев Јосе од Велес. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 

01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.50, 15.31, 15.32, 15.43, 
15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 22.22, 36.50, 36.61, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 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, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.33, 
72.60, 74.83, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара 
во висина на сите свои средства. 

Овластено лице за застапување е Галев Јосе од Велес, 
управител без ограничување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4065/2001.                                (120) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4205/2001 од 28.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043411?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП - ФИБО 21 - Печатење и трго-
вија со хартија Христовски Богдан Атанас ул. "Благој Ѓо-
рев" бр. 7 - Велес. 

Седиште: ул. "Благој Ѓорев" бр. 7 - Велес. 
Дејности: 22.22, 52.47. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување е Христовски Атанас 
од Велес, управител без ограничување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4205/2001.                                (121) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4307/2001 од 5.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043513?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија, производство и 
услуги ЕЛЕЗ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Виетнамска" бр. 6-б. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
25.12.2001 година, а содружник е Енвер Демири. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.23, 22.24, 22.25, 25.13, 25.22, 
25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 
36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.40, 74.81, 74.84, 90.00, 92.33, 92.34. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт, консигнациона и комисиона 
продажба, застапување на странски правни и физички ли-
ца, агенциски услуги во транспортот, угостителски и ту-
ристички услуги, меѓународен транспорт и шпедиција на 
стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешното и над-
ворешното работење е Енвер Демири, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4307/2001.                                (122) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4039/2001 од 3.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043245?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЛЕО КОЛОР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Волтерова" 20б. 

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.63, 51.15, 
51.16, 51.18, 51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 65.12/3, 74.40, 74.81, 74.83, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и 
услуги. 

Содружник на друштвото е Маријан Јанкуловски. 
Управител е Ленче Јанкуловска, која ќе го застапува 

друштвото во внатрешниот и надворешниот промет. 
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-

ца друштвото одговара со сиот свој имот. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4039/2001.                                (123) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3984/2001 од 28.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043191?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство и тр-
говија СИЛОН ДООЕЛ Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 
26/30, Скопје. 

Единствен содружник на друштвото е Боби Симоно-
виќ од Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет се: 51.21, 51.31, 
51.41, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 52.41, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.70, 52.74, 60.24, 63.30, 
63.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. 

Дејности во надворешниот промет: надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во проме-
тот со стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
кон трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 
За управител се именува Симоновиќ Бобан од Скопје, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3984/2001.                                (124) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3608/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042815?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ со правото за вршење на 
работи од надворешно трговско работење на Друштвото 
за производство на леб ЖИТОПЕК ДООЕЛ ул. "Доне Бо-
жинов" бр. 13. 

Дејности: 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 
51.32, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.12, 63.21, 70.11, 
70.12, 70.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Дејности од надворешен промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски фирми, 
меѓународен транспорт на стоки, реекспорт, застапување 
во меѓународен промет, посредување во меѓународен про-
мет со разни стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен промет е Јовановиќ Драган, управител, неограниче-
но. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3608/2001.                                (125) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4221/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043427?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги ПИНГУ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 1/47. 

Единствен содружник е Марјан Јанкуловски од Скоп-
је. 

Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 
30.01, 30.02, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 

51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 50.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.27, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.71, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги, ре-
експорт, застапување на странски правни и физички лица, 
консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет со СР Југославија, Бугари-
ја, Грција и Албанија. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и 
за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. 

Управител со неограничени овластувања е Марјан Јан-
куловски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4221/2001.                                (126) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4048/2001 од 29.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043254?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги МЕСИН ДООЕЛ увоз-извоз с. Карпош, Куманово, 
ул. "30" бр. 26. 

Основач на друштвото е Драган Ивановски од с. Кар-
пош, Куманово. 

Управител без ограничување на овластувањата е: Ани-
та Ивановска од с. Карпош, Куманово. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка и одговара со целокупни-
от свој имот. 

Дејности на друштвото се: 01.21, 01.24, 01.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.91, 15.98, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 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, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.40, 61.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во промет на 
стоки и услуги, реекспорт и посредување, меѓународен 
превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта, работи на 
привремен увоз, односно извоз на стоки, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4048/2001.                                (127) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4346/01 од 6.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043552?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за туризам, угостителство и тр-
говија ВИА-ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Пар-
тизански одреди" бр. 10-б. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 



Стр. 16 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 март 2002 
 
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, 
52.50, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.22, 
63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување, 
меѓународно сообраќајно агенциски услуги, туристичко 
агенциски услуги, угостителски услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, консигнација, комисиона 
продажба, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет друштвото одговара со целокупниот имот. 

Костадинова Татјана - управител без ограничување во 
внатрешниот промет. 

Костадинова Татјана - управител без ограничување во 
надворешен промет. 

Основач: Драгица Костовска од Скопје, ул. "Орце Ни-
колов" бр. 106/1-7. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4346/01.      
             (128) 

             
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41/3, 02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 28.12, 
28.73, 30.01, 30.02, 31.62, 33.20, 37.10, 37.20, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 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, 52.32, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.13, 74.14, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 93.05. 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4341/2001 од 5.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043547?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги КОСМОС ЛТД ДОО ул. "Методија Митевски" бр. 
12/3-8. 

Друштвото е основано со Договор за основање бр. 1/1 
од 26.11.2001 година, а основачи се Арменд Салиу и 
Александар Влашки. 

 
Дејност: 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 

15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 21.11, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 
25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 26.24, 26.25, 28.72, 
28.73, 28.74, 29.40, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 
31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 
36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40 , 64.20, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.23, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 92.11, 92.12, 
92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 
92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со Гр-
ција, Албанија, Југославија и Бугарија, консигнациона 
продажба, комисиона продажба, реекспорт, меѓународен 
транспорт и шпедиција, превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и во своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешното и над-
ворешното работење е Арменд Салиу, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4341/2001.                                (129) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4255/2001 од 4.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043461?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Угостителското услужно производно 
трговско друштво ТИМ НЕТ ДОО увоз-извоз ул. "Крагуе-
вачка" бр. 3, Скопје. 

Друштвото е основано со Договор од 23.11.2001 годи-
на од содружниците Ангелов Мартин и Томче Маленко, 
двајцата од Скопје. 

Во надворешнотрговскиот промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, комисиона продажба, консиг-
национа продажба, консигнациони складови, консигнаци-
они продавници, реекспорт, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сооб-
раќај, малограничен промет со соседните држави, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, из-
ведување инвестициони работи во странство, туристички 
работи со странство. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и 
за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот 
свој имот. Во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет друштвото ќе го застапува лицето Ангелов Мартин ка-
ко управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4255/2001.                                (130) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4332/2001 од 4.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043538?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КРИН БЕТИ ДООЕЛ Гевгелија, ул. "7-
ми Ноември" бр. 113. 

Единствен содружник-основач Роберта Чочкова од 
Гевгелија. 

Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.91, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.45, 51.51, 51.53, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги 
на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Роберта Чочкова - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4332/2001.                                (131) 

 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3963/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043170?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, трговија и угостителство ПАЛМА-КОМПАНИ НФА 
Несим и други ДОО експорт-импорт Кавадарци, ул. 
"Илинденска" бр. 24. 

Основачи: Ќесаси Несим од Кавадарци и Ќесаси Фик-
рет од Кавадарци. 

Дејности: 51.18, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.47, 
52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 63.40, 74.84, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/2, 19.10, 19.30, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, ли-
зинг, меѓународен транспорт на стоки и патници, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови, малограничен 
промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Гр-
ција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е 
Ќесаси Несим, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3963/2001.                                (132) 

 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4133/2000 од 14.06.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02029778?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, 
градежништво и производство ДВС-ТРЕЈД Коле ДООЕЛ 
експорт-импорт Кавадарци, ул. "Словенска" бр. 2. 

Основач: Илфијадев Коле, ул. "Словенска" бр. 2, Кава-
дарци. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 
60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 01.13/2, 02.01, 65.12/3, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/3, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони 
складови, малограничен промет со соседните земји: СР Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е 
Миржев Сашко, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4133/2000.                                (133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4043/2001 од 3.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043249?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија и услуги ПА-
ЛЕРМА ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. "Градска порта" 
бр. 2/6. 

При основањето друштвото изготви Изјава. 
Фирма: Друштво за трговија и услуги ПАЛЕРМА ДООЕЛ 

увоз-извоз Неготино, ул. "Градска порта" бр. 2/6. 
Скратен назив на друштвото гласи: ПАЛЕРМА ДОО-

ЕЛ Неготино. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.54, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 74.12, 
74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување странски фирми и реекспорт, услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, комисиони работи, 
консигнациони работи, меѓународна шпедиција, услуги на 
меѓународна шпедиција, посредување во надворешнотр-
говскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Овластено лице во внатрешен и надворешен трговски 
промет е Тони Петров, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4043/2001.                                (134) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4236/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043442?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
ТОНКО КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, с. Идризово, ул. 
"962" бр. 173, Скопје. 

Основање на ДООЕЛ. 
Фирма: Друштво за трговија и услуги ТОНКО КОМ-

ПАНИ ДООЕЛ Скопје. 
Седиште: с. Идризово, ул. "962" бр. 173, Скопје. 
Основач: Тони Велковски од Скопје, с. Идризово, ул. 

"962" бр. 173. 
Друштвото се основа на неопределено време. 
Предмет на работење: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 

50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

За управител со неограничени овластувања, односно 
лице овластено за застапување на друштвото во вршење 
работи на надворешнотрговскиот промет со неограничени 
овластувања, се именува Тони Велковски од Скопје, с. 
Идризово, ул. "962" бр. 173. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото ќе одго-
вара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4236/2001.                                (135) 

 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4199/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската 
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влошка бр. 02043405?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги КРИСТИКО ДООЕЛ експорт-импорт ул. "11 
Октомври" бр. 34-1/8, Скопје. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 74.84, 
92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување, посредување во промет 
со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција, изведување на градежни работи во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Шијаков Роберт, уп-

равител без ограничувања. 
Единствен содружник е Шијаков Роберт. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4199/2001.                                (136) 
___________ 

 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4265/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043471?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги МАТРИК ДООЕЛ бул. "Јане Сан-
дански" бр. 72/38, Скопје. 

Дејности:  
1. производство: 11.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 

14.50, 20.30, 20.40, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 
26.81, 26.82, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 
27.33, 27.43, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 
29.71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20. 

2. градежништво: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.33, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45. 

3. трговија на големо: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.66. 

4. трговија на мало: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.72, 52.74. 

5. сообраќај, складирање и врски: 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.40. 

6. услуги: 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 73.10, 73.10/1, 73.10/2, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Весна Анѓелеска - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4265/2001.                                (137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2590/2001 од 3.09.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02041811?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
услуги и промет на големо и мало ДАКА-ПРОМЕТ ДОО 
увоз-извоз ул. "Чаирска" бр. 89, Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 17.30, 17.40/1, 17.71, 
17.72, 18.22, 18.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 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, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со Грција, Ал-
банија, Бугарија и Србија, реекспорт, застапување на 
странски правни и физички лица, консигнација, посреду-
вање и застапување во промет со стоки и услуги. 

Содружници: Аиша Малмудировиќ и Бедрија Даца. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Дејности: 27.41, 33.50, 36.32, 36.61, 52.72, 65.12/3, 
42.60, 63.12, 50.20. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2590/2001.                                (138) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4222/01 од 28.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02043428?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за градежништво, 
транспорт, производство, промет и услуги ЛАУДА КО-
МЕРЦ Игор ДООЕЛ увоз-извоз с. Зелениково, општина 
Зелениково. 

 
Дејности: 17.40, 20.10/1, 28.11, 28.12, 29.71, 45.21/1, 

45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.46, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 
74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 74.50, 74.83, 74.84. 

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги из-
вршува следните дејности: застапување на странски фир-
ми, посредување и застапување во надворешно трговскиот 
промет, услуги во меѓународен транспорт и шпедиција, 
услуги во меѓународно туристичко посредување, меѓуна-
роден промет на стоки и услуги, консигнационо работење, 
комисионо работење и реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото е Игор Николовски 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4222/01.                   
             (139) 

 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5867/99 од 22.09.2000 година, во регистарската влошка 
бр. 02034137?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно ЗТД на Маневски Стојан Дејан 
БИЉБИЉ ТП автотакси, ул. "Вера Радосављевиќ" бр. 
6/14, Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 60.22 - такси превоз. 
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Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со целокупниот имот. 

Маневски Дејан - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5867/99.           

             (140) 
        

Скратен назив: ВИВА-5-ДС Драган ДООЕЛ Кумано-
во. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4359/2001 од 5.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043565?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЦУФО КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тето-
во, ул. "Ј. Златаноски" бр. 50. 

Основач: Јусуф Иљази од Тетово, ул. "Ј. Златаноски" 
бр. 50. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
ЦУФО КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт. 

Седиште: Тетово, ул. "Ј. Златаноски" бр. 50. 
Дејности: 15.81, 15.85, 15.86, 15.98/2, 17.54, 18.22, 

18.24, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.22, 25.24, 36.63, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.56, 51.57, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01. 

Управител: За управител на друштвото се одредува 
лицето Јусуф Иљази од Тетово. 

Овластувања: Друштвото во правниот промет истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот 
промет со трети лица преземени во текот на работењето 
одговара со сите свои средства.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4359/2001.                                (141) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4247/2001 од 4.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043453?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија и услуги САРА 
ТЕХ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" 
бр. 210. 

Основач: Назим Даути од Тетово, ул. "Штипска" бр. 
76. 

Фирма: Друштво за трговија и услуги САРА ТЕХ ДО-
ОЕЛ експорт-импорт. 

Седиште: Тетово, ул. "Илинденска" бр. 210. 
Дејности: 18.22, 45.41, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 

51.16, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.56, 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, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84. 

Управител: За управител на друштвото се одредува 
лицето Назим Даути од Тетово. 

Овластувања: Друштвото во правниот промет истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот 
промет со трети лица преземени во текот на работењето 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4247/2001.                                (142) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3847/01 од 23.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043054?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, производ-
ство, трговија и услуги ВИВА-5-ДС Драган ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, ул. "Франц Розман" бр. 98. 

Фирма: Друштво за превоз, производство, трговија и 
услуги ВИВА-5-ДС Драган ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул. "Франц Розман" бр. 98. 

Основач: Драган Јовановиќ од Куманово, ул. "Франц 
Розман" бр. 98. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 15.87, 15.89, 15.98/2, 
21.21, 21.22, 21.24, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.63, 51.64, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.31, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.21. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување 
и посредување, изведување инвестициони работи во 
странство, малограничен промет со соседните држави, 
консигнациона продажба, меѓународен превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања и целосна одговорност. 
Лице за застапување Јовановиќ Драган - управител со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3847/01.                   

             (143) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

4035/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
02043241?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Трговското друштво за производство, инженеринг, 
градежништво и трговија на големо и мало АРИТЕКТОНИ-
КА Жарко и др. ДОО Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 
29/3/15, Скопје. 

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 25.22, 26.52, 26.70, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4035/2001.                                (144) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4348/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043554?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ДАТ 5 ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Роза Луксембург" бр. 
11, Скопје. 

Дејности што ќе ги извршува друштвото: 20.51, 20.52, 
21.12, 21.21, 21.23, 22.31, 22.32, 22.35, 26.21, 26.22, 26.23, 
26.24, 26.25, 26.26, 26.51, 26.52, 26.53, 26.66, 26.70, 26.81, 
26.82, 28.75, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 
45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
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60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.84, 92.31, 92.32/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 
93.01, 93.02, 93.05. 

Надворешна трговија: посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и Југославија, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Друштвото за управител го именува лицето: Саздовска 
Марика, управител без ограничување. 

За застапување во надворешнотрговското работење се 
поставува лицето: Саздовска Марика, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4348/2001.                                (145) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4377/2001 од 7.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043583?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за производство, 
градежништво и трговија ПЕТКОВСКИ-ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Ајдучка чешма" бр. 
265. 

Основач: Добре Петковски од Куманово, ул. "Ајдучка 
чешма" бр. 265.  

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.86, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.32, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, компензациони работи, 
посредување, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија, меѓународен превоз на стоки и 
патници во патен сообраќај, застапување на странски ли-
ца, привремен увоз и извоз, долгорочна производствена 
кооперација, закуп-лизинг, туристички работи со стран-
ство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Добре Петковски, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4377/2001.                                (146) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Зг. бр. 3/2002 година Здружението за произ-
водители на овошје "Малешевско овошје" - Берово кое е 
основано заради меѓусебно помагање и преземање на мер-
ки за унапредување на овоштарството во производство и 
пласманот на територијата на општина Берово. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. "11 Октомври" 
бр. 14/б, Берово. 

Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 3/2002. 
                                                                                   (6721) 

____________ 
 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Зг. бр. 2/2002 година Здружението на одгле-
дувачи на овци "Паруца" од с. Будинарци-Берово кое е ос-
новано заради унапредување, негување и развивање на 
творечкото поврзување на трудот и знаењето во научните 
достигнувања во овчарството и потикнување на развојот 
на индивидуалното овчарство на општината, како и орга-
низирање на научни предавања, семинари и курсеви за не-
посредно согледување на достигањата во негувањето и од-
гледувањето на овците како и технологијата на преработ-
ка на млеко и месо во финални производи. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Берово, а неговото седиште се наоѓа во с. Будинарци, оп-
штина - Берово. 

Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 2/2002. 
                                                                                   (6724) 

____________ 
 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Зг. бр. 1/2002 година Здружението на граѓа-
ни "Младински Центар АГОРА"-Берово кое е основано за-
ради заштита и унапредување на правата на децата, по-
мош на деца без родители, инвалидизирани лица, борба 
против пороците на современиот живот кај младите, раз-
вивање на еколошки и спортски дух, едукација на младиот 
човек во разни области од културата, спортот и воопшто 
во образованието, соработка и остварување контакти со 
други организации од ваков и сличен тип во Република 
Македонија како и надвор од неа, како и вршење на слич-
ни и други хуманитарни активности. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Берово и Р.Македонија,  а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "23-ти Август" бр. 1 во Берово. 

Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 1/2002. 
                                                                                   (6727) 

____________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1221 се запишува здружението на граѓани: 
Деловно здружение на глинена индустрија на Македонија, 
со седиште во Скопје. 

Лица кои се овластени да го застапуваат здружението 
се г-ѓа Биљана Каленко од Скопје и г-дин Трајче Серафи-
мов од Кочани. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на пратење и испитување светски постигнувања и 
развој на техниката и технологијата на производство на 
глинените производи, во техниката и технологијата на 
градењето со употреба на глинени производи врз основа 
на што да го усмерува производството и асортиманот на 
глинената индустрија во Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 18.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 237/02.  
         (6852)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1230 се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на геотермичари "МАГА", со скратено име 
"МАГА", со седиште  во Скопје, на ул. "Бихачка" бр. 6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател проф.д-р Кирил Поповски од Скоп-
је. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на организирање на активности за развојот на геотер-
малната енергија во Република Македонија. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 20.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 25/02.  
         (6853)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1229 се запишува здружението на граѓани: 
АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, 
со седиште во Скопје, на ул. "Благоја Давков" бр. 22/2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател проф.д-р Мирчо Савовски од Скопје 
и неговиот потпретседател Горан Никовски од Скопје. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на масовно вклучување на граѓаните во различните 
форми на спортски и културни активности без оглед на 
годините, половата, расната, верската, политичката, ет-
ничката определба, социо-економскиот статус како и фи-
зичките и менталните можности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 21.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 30/02.  
         (6854)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1222 се запишува здружението на граѓани: 
ВИЗИЈА, со седиште во Скопје, на ул. "Цицо Поповиќ" 
бр. 9/1-1-2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-ѓа Соња Бизимоска од Скопје. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на промоција на креативноста на граѓаните и нивната 
иницијативност во екологијата, културата, науката, обра-
зованието и во сите сфери на човековото живеење и оп-
штеството. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 18.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 215/01.  
         (6855)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1227 се запишува здружението на граѓани: 
Бранители на Македонија, со седиште во Скопје, на бул. 
"Кочо Рацин" бр. 19-а. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Миле Трајковски од Скопје. 
 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на обезбедување на контактирање и дружење помеѓу 
лицата кои учествуваат во одбраната на Република Маке-
донија, материјално и финансиско помагање на ранетите и 
членовите на семејствата на погинатите припадници на 
безбедносните сили на Република Македонија во 2001 го-
дина. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.02.2002 година. 
       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 6/02.  

         (6856)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1213 се запишува здружението на граѓани: 
Заедно можеме повеќе, со седиште во Скопје, на ул. "Јане 
Сандански" бр. 112/1-23. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа  Елизабета Димитровска  од 
Скопје. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на развивање на демократските процеси во регионот 
и имплементацијата за стабилност во Југоисточна Европа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 21/02.  
         (6857)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1210 се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на основачи на трговски радиодифузни друш-
тва - Оператори на кабелски дистрибутивни системи, со 
седиште во Скопје, на ул. "Пролет" бр. 1/1-1. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Васил Георгиев од Струмица. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на заштита на правата и интересите на трговските ра-
диодифузни друштва-оператори на кабелска мрежа преку 
постојана комуникација со Советот за радиодифузни и 
други институции на системот, соработка меѓу трговските 
друштва, оператори на кабелска мрежа во Република Ма-
кедонија како и лобирање за остварување на законските и 
др. права во работењето на друштвата. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 08.02.2002 година. 
       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 20/02.  

         (6858)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1212 се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на одгледувачи на печурки "ЕКО-ХИТ", со се-
диште во Скопје, на ул. "Васил Ѓоргов"бб барака 3. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Велика Иванова од Скопје. 
 
 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на следење на најновите технолошки достигнувања 
во областа на одгледувањето и преработка на печурките и 
примена на истите во пракса кај членовите на здружение-
то. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 16/02.  
         (6859  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1201 се запишува здружението на граѓани: 
Центар за развој и помош на јавни и правни студии, со се-
диште во Скопје, на бул. "Кочо Рацин" бр. 42-1/3. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Мерсим Максути од Скопје. 
 
 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на развој и помош на јавни и правни студии, обука на 
невладини и меѓународни организации кои работат во Ма-
кедонија, а кои се директно сврзани со имплементацијата 
на законите и нивниот импакт во јавноста како и инфор-
мирање на општата јавност преку главните медии за зако-
нодавството, нацрт законите и правните работи и пробле-
ми. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 05.02.2002 година. 
       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 13/02.  

         (6860)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1219 се запишува здружението на граѓани: 
"Друштво за стимулирање на интелектуалниот развој на 
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младите - 64", со скратено име "64", со седиште во Скопје, 
на ул. "Иван Аговски" бр. 10-3/5. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Александар Сидоровски од 
Скопје. 

  
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на стимулирање на општиот интелектуален развој на 
младите во Република Македонија, особено во правец на 
запознавање на основите и изучување на шаховската игра. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 24/02.  
         (6861)  

__________ 
 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. број 

109 се запишува подружница на Република Македонија на 
странската организација Проект за заедничка визија, со 
седиште во Кантон Женева- Швајцарија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Проект за заедничка визија, е во Скопје на бул. "Крс-
те Мисирков" ДТЦ Мавровка - 5 спрат. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на 
странската организација Проект за заедничка визија, во 
Република Македонија е г-дин Ферид Мухиќ - македонски 
државјанин. 

 Работата и активностите на подружницата на стран-
ската организација Проект за заедничка визија, ќе се одне-
сува на поддржување на демократските и социо-економ-
ските реформи, подобрување на процесот на јавна полити-
ка на локално и национално ниво, олеснување на развојот 
на меѓусебно развивање на доверба, повторно создавање 
на капацитетите за соработка помеѓу македонските држав-
јани и Меѓународната  заедница како и развој на одржу-
вачки капацитети за партиципативно истражување и дија-
лог на локални и национални нивоа. 

 
Подружницата на странската организација Проект за 

заедничка визија, стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 25.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр. 2/02.  
         (6862)  

__________ 
 
 
Барањето на предлагачот Здружение на културно 

уметничко друштво на глуви и наглуви "Мирче Ацев", за 
неговото  усогласување со одредбите на Законот за здру-
женија на граѓани и фондации, се укажува како основано. 

 
Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-

то на граѓани Здружение на културно уметничко друштво 
на глуви и наглуви "Мирче Ацев", од Скопје со својство 
на правно лице од 09.10.1980 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

при Основниот суд Скопје - I Скопје под Рег. број 1198 се 
запишува здружението на граѓани: Здружение на култур-
но уметничко друштво на глуви и наглуви "Мирче Ацев", 
со седиште во Скопје, на ул. "27 Март" бр. 10. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Спасе Трајковски од Скопје. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 517/99.  
         (6864)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1193 се запишува здружението на граѓани 
"Сојуз на студенти на факултетот за физичка култура- 
Скопје", со седиште во Скопје, на ул. "Железничка" бб. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на залагање за што поквалитетна настава според свет-
ските стандарди, повисок студентски стандард, квалите-

тен културен живот на студентите, вклучување на студен-
тите во научно истражувачка работа на факултетот, по-
добрување на еколошките услови на живеење, како и со-
работка со другите факултети, универзитетски центри и 
меѓународна соработка. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 28.01.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 9/02.  
         (6865)  

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1200 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за развој и усовршување на правна-
та и економската сфера со примена на современи инфор-
матички технологии "ЕМАК", со седиште во Скопје, на 
ул. "Багдадска" бр. 5 б. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на развој и усовршување на правната и економската 
сфера со примена на современи информатички техноло-
гии во Република Македонија, организирање на семинари, 
средби, трибини и работилници на кои ќе бидат обработу-
вани прашања во рамките на целите на Здружението. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 12/02.  
         (6866)  

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1199 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани "НОВ ЖИВОТ", со седиште во 
Скопје, во с. Семениште, Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на обезбедување на меѓусебна комуникација на фи-
зичките лица, занаетчиите и правните лица кои се занима-
ваат со столарска дејност и овозможување на нивен заед-
нички настап при добивање на одредени проекти, обезбе-
дување предуслови за организациона и технолошка поста-
веност на членовите од столарската дејност заснована на 
високи еколошки стандарди. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 01.02.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 4/02.  
         (6867)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1196 се запишува здружението на граѓани 
Акција против насилство и трговија со жени ЖЕНА ЗА 
ЖЕНА, со седиште во Скопје, на ул. "Никола Тесла" бр. 
11. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Ирина Арсова од Скопје. 
 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на заштита на женските права, превенција, заштита и 
подршка на жените жртви на насилство и трговија со же-
ни бело-робје, со што ќе се обезбеди влијание врз држав-
ната политика во областа на унапредувањето на положба-
та на жената. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 29.01.2002 година. 
       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 4/02.  

         (6868)  
__________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1191 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани сопственици и акционери на фирми 
во странство "Прогрес", со скратено име Здружение на 
граѓани "Прогрес", со седиште во Скопје, на ул. "Васил 
Главинов" бр. 3 локал 23. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Слободан Тодосиевски од Скопје. 
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 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на заштита на економските права и перспективи на 
неговите членови со цел развој на економскиот проспери-
тет на членството и размена на економски идеи и проекти, 
организирање на најразлични семинари, средби, истакна-
ти стручни научни работници од областа на економијата, 
менаџментот и едукација и пружање на техничка и правна 
помош во соодветни области од делокругот на интересот 
на членството. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.01.2002 година. 

       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 4/02.  
         (6869)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1189 се запишува здружението на граѓани 
"Центар за геостратешка интеграција со евро-демократија-
та -ЦГИЕД", со скратено име ЦГИЕД, со седиште во 
Скопје, на ул. "Корушка" бр. 22. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на интегрирање на европските демократски текови и 
искуства и нивно имплементирање во нашиот систем на 
демократски вредности, јакнење на социјалната демокра-
тија, развивање форми на дијалог, организирање семинари 
во областа на политиката, економијата и социјалата, како 
и истражувања и споредувања на резултатите со меѓуна-
родните искуства во рамките на геостратешките текови. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 22.01.2002 година. 
       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г.бр. 235/01.  

         (6871)  
__________ 

 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд Гостивар под Рег. број 7/2002 се запи-
шува Здружението на граѓани "ФУТУРЕ" со седиште во 
Гостивар на ул. "Живко Брајковски" бр. 155 б, а го заста-
пува неговиот претседател Газменд Абдија. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на активностите од едукативен карактер преку одр-
жување на различни семинари на теми од наркоманијата, 
сидата, алкохолизмот и други деструктивни појави на де-
нешницава, како и активности во областа на културата, 
науката, спортот и друго, за кои младите имаат потреба, а 
ќе влијаат на подобрување на меѓуетничките односи и 
поттикнување на меѓусебната соработка. 

 Од Основниот суд во Гостивар,  З.Г.бр. 9/02.  
         (6909)  

 
__________ 

 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. зг. 

бр. 13/02 од 28.02.2002 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: се одобрува 
упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на предлагачот Здружение на граѓани "Женски демократ-
ски центар" со кратенка на здружение "ЖДЦ" со седиште 
на ул. "Коста Новаковиќ" бр. 18/2-6 и дејствување на здру-
жението на територијата на Република Македонија. 

 
Здружението на граѓани "Женски демократски центар" 

од Скопје ќе дејствува преку следните цели и задачи: раз-
вивање на демократските процеси во државата, залагање 
на еманципација, рамноправност и еднаквост на жената во 
сите сфери на општеството, залагање на подобрување на 
економскиот и социјалниот статус на жената во општес-
твото, развивање и задоволување на културните, нучните, 
образовните, социјално-хуманитарните, спортските, тех-
ничките, туристичките и рекреативните и другите потреби 
на граѓаните, потикнување и унапредување на соработка-
та со здруженија на граѓани од земјата и светот, потикну-

вање и сестран развој на личноста на граѓаните и нивните 
права и интереси, едукација на жените во процесот на ос-
тварување на своите права преку колективно дејствување, 
влијание на граѓанската иницијатива и предлози како и 
застапување на интересите на жените и заедничките инте-
реси на членовите во јавноста, а особено кон органите на 
власта, да работи на стручно оспособување на членството 
по пат на организирање на разни облици на едукација, по-
тикнување и спроведување на заедничките активности и 
манифестации и соработка со институции и организации 
од различни области на дејствување. 

Со запишување во регистарот за здруженија на граѓа-
ни и фондации, Здружението "Женски демократски цен-
тар" од Скопје се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. зг.бр. 13/02.  

         (6456)  
__________ 

 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. бр. 

14/02 од 25.02.2002 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 
Дејноста на здружението на граѓани "АН-БЛОК" е орга-

низирање на трибини по училишта и органи на локална 
самоуправа на тема Екологија за развој на јавната еколош-
ка свест за заштита и унапредување на животната средина, 
организирање на трибина на теми од здравствената зашти-
та и одбележување на светскиот ден на здравјето, акција 
за социјализација и помош на хендикепирани лица, орга-
низирање еколошки работилници и конкурс за ликовни и 
литературни творби на тема од екологијата, одбележување 
на светски ден  за заштита на животната средина, развој 
на еколошки свет кај деца од 7 до 14 години, реализирање 
на проект од култура и традиција и фолклор "Крушевска 
одаја", спроведување акција за приготвување на здрава 
храна, одбележување на светскиот ден на храната, едука-
ција за спречување на воспитна запуштеност и малолет-
ничка деликвенција, едукација на деца и родители во од-
нос на училиштето, детето семејството, спроведување на 
добротворна акција за помош на сиромашните, спроведу-
вање на кампања против болести на зависности, едукација 
за превенција од малигни заболувања, организирање на 
новогодишна прослава во Детска клиника, организирање 
на работилница на тема од екологија и изготвување на Еко 
календар, организирање работилници за укажување на 
опасноста од вклучување на малолетнички бракови. 

       Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. бр. 14/02.  
         (6287)  

__________ 
 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд Гостивар под Рег. бр.  5/2002 се запишу-
ва Здружението на граѓани "Карате клуб "Фати" Гостивар, 
со седиште на ул. "Никола Парапунов" бр. 216, а го заста-
пува неговиот претседател Арлинд Хусеини. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на унапредување на спортските активности со орга-
низирање на тренинзи, вежби, заеднички курсеви за кара-
те клубот, организирање и учество во спортски натпрева-
ри и оспособување на членовите и тренерите за обавување 
на дејноста. 

 Од Основниот суд во Гостивар,  Зг. бр. 8/2002.  
         (6430)  

__________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 6/2002 се запишу-
ва Здружението на граѓани Здружение за демократски раз-
вој и хуманитарно-еколошки активности "СПЕКТРУМ" 
Долна Бањица со седиште во Долна Бањица, а го застапу-
ва претседателот  Кујтим Деари од Гостивар. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат во јакнење на јавната свест, човекови права и меѓует-
ничка соработка, социо-економска интеграција, организи-
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рање ургентна и хуманитарна помош, како и дејствија во 
областа на екологијата. 

 Од Основниот суд во Гостивар,  Зг. бр. 7/2002.  
         (6431)  

__________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег. 

Згф. 12/2002 од 27.02.2002 година во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации при Основниот суд Тетово под Рег. бр. 
12/2002 се запишува Здружение на индивидуални земјоделци 
"АГРОПРОИЗВОД" - Тетово. 

Работата и активностите на здружението е унапредување 
и развој на индивидуалните земјоделци со примена на посов-
ремени методи на земјоделското производство, намалување 
на досегашните трошоци на индивидуалното земјоделство, 
врска со набавка на аграрна фолија, едукација и стручно усо-
вршување на индивидуалните земјоделци за предностите на 
примена на аграрната фолија и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Б. Кид-
риќ" бр. 64, а истото ќе делува на подрачјето на општина Те-
тово и пошироко. 
Од Основниот суд во Тетово,  Рег.згф. бр. 12/2002.  

         (6432)  
____________________________________________________ 

 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Кочани, врз основа на член 28 од За-

конот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, свикува рочиште за изјаснување и гласање 
на доверителите за Програмата за финансиска консолида-
ција и сопственичка трансформација на АД "Хартија" Ко-
чани, бр. 02-2/175, донесено од Управниот одбор на друш-
твото на ден 04.06.2001 година. 

Рочиштето за изјаснување и гласање на доверителите 
по Програмата ќе се одржи на ден 26.03.2002 година, со 
почеток во 11 часот во сала бр. I на Основниот суд во Ко-
чани. 

Доверителите можат да гласаат и писмено со поднесок 
потпишан од овластен застапник на доверителот. 

Доверителите можат да се запознаат со содржината на 
Програмата со увид во досието на предметот во судот или 
кај должникот. 

Од Основниот суд во Кочани.                            (6680) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение  
Ст. бр. 45/2001 од 28.02.2002 година, отвори  стечајна пос-
тапка над должникот "Друштво за производство, трговија 
и услуги "Симекс" Кочани, со седиште на ул. "Никола Ка-
рев" бр. 8, Кочани, број на регистарска влошка 03006637-
8-01-000 при Основниот суд во Штип, дејност 5030/2 - 
продажба на мало на делови и прибор за моторни возила, 
со жиро сметка бр. 40400-601-32816 при ЗПП Кочани, но  
истата не ја спроведе и ја заклучи поради немање на имот 
на должникот кој би влегол во стечајната маса ни за нами-
рување на трошоците на претходната постапка.  

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  регистарот на претпријатија при Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд  во Кочани.                           (6684) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение  
Ст. бр. 43/2001 од 28.02.2002 година, отвори  стечајна пос-
тапка над должникот "Друштво за трговија, угостител-
ство, транспорт на големо и мало "Зомак" извоз-увоз ДО-
ОЕЛ Берово, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 2, Бе-
рово, број  на регистарска влошка 030042-63-8-09-00 на 
Основниот суд во Штип, со жиро сметка бр. 40410-601-
41544 при ЗПП Кочани - експозитура Берово, но  истата 
не ја спроведе и ја заклучи поради немање на имот на дол-
жникот кој би влегол во стечајната маса ни за покривање 
на трошоците на претходната постапка.  

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од  регистарот на претпријатија при Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд  во Кочани.                           (6687) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение  Ст. бр. 69/2000 

од 26.12.2001 година ја заклучи  стечајната постапка пре-
ма должникот ДОО за трговија на мало и големо "УНИ-
ВЕРЗАЛ" со П.О. Крушево која беше отворена со реше-
ние од 12.05.2000 година.  

По правосилноста на решението должникот ќе биде 
бришан од трговскиот регистар при Основниот суд во Би-
тола. 

Од Основниот суд  во Прилеп.                           (6692) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 4/02 од 18.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговец поединец Ани-
ца Димитар Покрајчева тп од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-66477, што се води при поранешен ЗПП фи-
лијала Струмица, а сега при Агенцијата за немигрирани 
сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведу-
ва поради немање на имот на должникот заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (6696) 
___________ 

 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 15/02 од 19.02.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
Драган Славчо Наков тп Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-67682, што се води при Агенцијата за блокира-
ни сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот заради што и 
се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (6700) 
___________ 

 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 13/02 од 22.02.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ППТ "ВИТО ПРОИЗ-
ВОД" увоз-извоз од с. Турново, Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-41107, што се води при Агенцијата за бло-
кирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (6701) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд II. Ст. бр. 50/2002 од 27.02.2002 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало и услужни дејности "ТУШ-КО-
МЕРЦ" увоз-извоз п.о. Скопје, со седиште во с. Глумово, 
Скопје и жиро сметка бр. 40120-601-233687, па истата не се 
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спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и ус-
лужни дејности "ТУШ-КОМЕРЦ" увоз-извоз п.о. с. Глумо-
во, Скопје.  

По правосилноста на решението должникот да се  бри-
ше од  регистарот на претпријатија при овој суд. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (6626) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст. бр. 441/2001 од 10.12.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги "МАК БУЛ" ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 15, 
со  жиро сметка 40120-601-165484, и истата не  се спрове-
дува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "МАК БУЛ" 
ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Франклин 
Рузвелт" бр. 15, со  жиро сметка 40120-601-165484, се зак-
лучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (6627) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст. бр. 67/2002 од 25.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за посредува-
ње и промет со недвижности, трговија и услуги "ТРИГ" 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Козле 
1" бр. 41, и жиро сметка 280-0000000165-56, и истата не  
се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот 
ДППНТУ "ТРИГ" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. "Козле 1" бр. 41, и жиро сметка 280-
0000000165-56,  се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (6628) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст. бр. 75/2002 од 25.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало "ПАМУК БОС-
ФОР" Катерина и други ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 55-б, и 
жиро сметка 40100-601-392443, и истата не  се спроведу-
ва. 

 Отворената стечајна постапка над должникот 
ДПТУГМ "ПАМУК БОСФОР" Катерина и други ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Христијан Тодоров-
ски Карпош" бр. 55-б, и жиро сметка 40100-601-392443,се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6631) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 373/01 од 24.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за промет и 
посредување на големо и мало "АТВ" ДОО, со седиште на 
бул. "Јане Сандански" бр. 9-а, со жиро сметка бр.  40100-
601-361873, како и број на регистарска влошка 1-65065-0-0-
0 при регистарот на Основениот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и посредување на големо и мало 
"АТВ" ДОО, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.              (6633) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 427/01 од 31.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги во промет "ЕУРОНОВ ЕЛЕК-
ТРОНИКА" увоз-извоз, со седиште на ул. "Ѓоре Ѓоревски" 
бр. 27-б, со жиро сметка бр.  40120-601-105485, како и 
број на регистарска влошка 1-15145-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спрове-
дува. 

 Отворената стечајна постапка над Претпријатието за 
производство, промет и услуги во промет "ЕУРОНОВ 
ЕЛЕКТРОНИКА" увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.              (6635) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 397/01 од 24.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги "ТЕЊАНКА" Анѓелина и Бранка ДОО Скопје, со 
седиште на ул. "Тодор Чангов" бр. 44/2, со жиро сметка 
бр.  40100-601-64425, како и број на регистарска влошка 
02027831?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија и услуги "ТЕЊАНКА" Анѓелина и Бранка 
ДОО, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.              (6639) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 122/01 од 05.03.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка  поднесена од Производно трговско претприја-
тие на големо и мало "ДИДИ-ПРОМ" п.о. увоз-извоз 
Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката.  

Ликвидационата постапка над Производно трговско 
претпријатие на големо и мало "ДИДИ-ПРОМ" п.о. увоз-
извоз Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот  дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7441) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 56/02 од 05.03.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка  поднесена од Друштвото за услуги и трговија 
"Визард" ДООЕЛ - Штип но истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката.  

Ликвидационата постапка над Друштвото за услуги и 
трговија "Визард" ДООЕЛ - Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот  дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7442) 
___________ 

 
 
Во огласот за ликвидација бр. 6447, објавен во "Служ-

бен весник на РМ" бр. 18 од 8 март 2002 година, на страна 
7, во петтиот ред наместо: "Мерцедес", треба да стои: 
"Мерцер". 
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М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 736350 издаден од УВР-Тетово на име Дути  
Зулфиќар, с. Стримница, Тетово.                             (7023) 
Пасош бр. 1010004 издаден од УВР-Скопје на име Павлов-

ски Драган, ул. "515-А" бр. 26, Скопје.            (7028) 
Пасош бр. 584160 на име Халити Мурат, ул. "Мајор Чеде 

Филиповски" бр. 154, Гостивар.                               (4397) 
Пасош бр. 1043929 на име Медат Мелани, Дебар. (4729) 
Пасош бр. 1390837 на име Калуш Сефит, Дебар.  (6950) 
Пасош бр. 1359126 на име Нурединоска Емина, Дебар.  
                                                                                              (6951) 
Пасош бр. 1169028 издаден од УВР-Куманово на име  Аде-

ми Адем, ул. "Младен Стојановиќ" бр. 20, Куманово. 
                                                                                  (7064) 
Пасош бр. 1046998 издаден од УВР-Куманово на име  Ари-

фи Рабије, ул. "Тоде Мендол" бр. 64, Куманово. 7081 
Пасош бр. 1178702/99 издаден од УВР-Куманово на име  

Зумбери Бадриљ, с. Слупчане, Куманово.           (7082) 
Пасош бр. 0763861 издаден од УВР-Скопје на име  Роз-ма-

ри Георгивска Клариќ, ул. "Лесновска" бр. 29, Скопје. 
                                                                                 (7111) 
Пасош бр. 1141278/98 издаден од УВР-Скопје на име  Ха-

сиќ Фадиљ, ул. "Б. Талевски" бр. 26/6-14, Скопје.  7140 
Пасош бр.1516257/01 издаден од УВР-Скопје на име  Ни-

кола Ванчевски, ул. "Шекспирова" бр. 9/1-9, Скопје. 
                                                                                 (7157) 
Пасош бр. 0209313 издаден од УВР-Скопје на име  Митхат  

Салија, ул . "И. Козаров" бр. 16, Скопје.    (7158) 
Пасош бр. 1520950 на име Спаијоски Бурим, с. Црвивци, 

Кичево.                                                                (7198) 
Пасош бр. 1693287 издаден од УВР-Скопје на име  Бо-ше-

ска Ивана, бул. "Партизански Одреди" бр. 72/а/1-28,  Скопје.
                                                                                 (7302) 
Пасош бр. 128856/93 издаден од УВР-Скопје на име  Си-

нановски Исен, с. Палиград, Скопје.            (7303) 
Пасош бр. 1582551/01 издаден од УВР-Скопје на име  Ву-

ковојац Бети, ул. "Партение Зографски" бр. 62-А,  Скопје.                                                                
(7304) 

               

Чекови од тековна сметка бр. 11252058 со бр. 0007005253-
087, 0007005253088 и бр. 0007005253089 издадени од  Ко-
мерцијална банка на име Спасовска Запријанка, Ско-пје.                                     
(7307) 

Пасош бр. 1179316 на име Мелани Валон, Дебар. (6952)  
Пасош бр. 1466183 издаден од УВР-Струмица на име  Ми-

шева Поп Николова Ѓурѓа, ул. "Стив Наумов" бр. 67,  Ст-
румица.                                                                (7312) 
Пасош бр. 370475 на име Јовановиќ Узебија, ул. "Скопска" 

бр. 69, Кичево.                                               (7345) 
Пасош бр. 1251413 на име Речи Садик, Струга.     (7349) 
Пасош бр. 0426167 издаден од УВР-Велес на име  Велков-

ска Ката, ул. "11 Октомври" бр. 1/14, Велес.       (7351) 
Пасош бр. 1284327 издаден од УВР-Тетово на име  Имери 

Мустафа, с. Сараќино, Тетово.            (7352) 
Пасош бр. 0511092 издаден од УВР-Делчево на име Мак-

симов Борис, ул."М. Тито" бр. 17,Мак.Каменица.7353 
Пасош бр. 1415053 издаден од УВР-Скопје на име  Назмије 

Ашевска, ул. "3" бр. 14, н. Колонија, Скопје.   (7354) 
Пасош бр. 1259531 издаден од УВР-Куманово на име  Зен-

дељи Фари, с. Матејче, Куманово.            (7355) 
Пасош бр. 1360581 издаден од УВР-Скопје на име Јовица 

Пејковски, ул. "Ташко Караџа" бр. 7/1/2, Скопје.  7356 
Пасош бр. 60708 издаден од УВР-Скопје на име Димитри-

јевски Ненад, с. Мршевци, Скопје.            (7357) 
Пасош бр. 135770 издаден од УВР-Куманово на име Ни-

колиќ Вукашин, ул. "11 Октомври" бр. 39-2/10, Куманово.                
(7358) 

                                                               Работна книшка на име Стојанче Димовски, Велес. 

Пасош бр. 1082518 на име Мицева Александра, ул. "Кар-
пош" бр. 18, Кавадарци.                                        (4728) 

Пасош бр. 674591/95 издаден од УВР-Тетово на име  Алија 
Сеадет, ул. "Ј. Златаноски" бр. 90, Тетово.    (7376) 
Пасош бр. 265728/94 издаден од УВР-Куманово на име  

Нухи Мумин, с. Никуштак, Куманово.            (7392) 
Пасош бр. 1271875/99 издаден од УВР-Скопје на име  Дур-

мишовска Силвана, ул. "Валандовска" бр. 4/3-1,  Ско-пје.                                     
(7410) 
Пасош бр. 1525259 на име Назми Таир од с. Кучица, Штип. 
Пасош бр. 1180699 на име Керелоски Џезаир, ул. "П Од-

реди" бр. 8, Кичево.                                               (7412) 
Пасош бр. 943522 на име Стојаноски Зоран, ул. "А. Гушо" 

бр. 36, Охрид.                                               (7418) 
Пасош бр. 1182153/99 издаден од УВР-Гостивар на име  

Алији Муамер, с. Г. Бањица, Гостивар.            (7421) 
Пасош бр. 1166729 издаден од УВР-Тетово на име Јусуфи 

Џевахир, с. Пирок, Тетово.                                      (7438) 
Пасош бр. 0528844 на име Бисера Коцареска, ул. "Елпида 

Караманди" бр. 9, Струга.                                   (28482)  
Чекови од тековна сметка бр. 138495-95 од бр. 4822917 до 

бр. 4822926 бр. 4797695 и бр. 4797698 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Лешниковска Љуба,  Скопје.
                                                                                 (7046) 
Чекови од тековна сметка бр. 11307317 од бр. 5997552 до 

бр. 5997564 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје на 
име Наташа Котлар Трајкова, Скопје.            (7052) 
Чекови од тековна сметка бр. 12472485 од бр. 168733 до  

бр.168739 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на  
име Весна Гиновска Илкова, Скопје.            (7068) 
Чекови од тековна сметка бр. 8938589 од бр. 169297 до  бр. 

169304 бр. 169294 и бр. 169295 издадени од  Комерцијална 
банка на име Тевчева Лилјана, Скопје.            (7095) 
Чекови од тековна сметка бр. 6769075 од бр. 5945990 до  

бр. 5945995 издадени од Комерцијална банка АД Скопје  на 
име Здравевски Цветан, Скопје.                             (7124) 

Чек од тековна сметка бр. 022411/39 со бр. 3786960 издаден 
од Комерцијална банка АД Скопјке на име Софка  Ја-
наковска, Скопје.                                               (7374) 
Чекови од тековна сметка бр. 4523290 од бр. 3355737, до 

бр. 3355740, и со бр.3535996, 14947, 233014, 4445907, 
4074702, 3778415, 4571158, 3623595, 96, 4007130, 3848462 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име  Дамја-
новска Мирјана, Скопје.                                  (7422) 
Работна книшка на име Марковска Тамара, Скопје.  

(6985) 
Работна книшка на име Благојче Мицевски, Битола.                   
                                                                                               (7009) 
Работна книшка на име Фетаи Дритон, Тетово.    (7010) 
Работна книшка на име Сирма Веселкоска, Тетово.7011 
Работна книшка на име Емурли Ислам, Тетово.   (7013) 
Работна книшка на име Младен Костовски, Скопје.7050 
Работна книшка на име Мустафи Исен, Скопје.   (7055) 
Работна книшка на име Сали Ферат, Скопје.         (7061) 
Работна книшка на име Садет Хоџа, Скопје.         (7065) 
Работна книшка на име Сашо Николовски, Скопје. 

(7077) 
Работна книшка на име Горјан Стојановски, Скопје.         
                                                                                               (7079) 

(7102) 
Работна книшка на име Иваноска Славица,Прилеп. 

(7103) 
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Работна книшка на име Бежаноски Златко, Прилеп. 
                                                                                  (7104) 
Работна книшка на име Милески Васе, Прилеп.   (7105) 
Работна книшка на име Симовска Гордана,Скопје.  

(7108) 
Работна книшка на име Сејфула Сабахедин,Скопје 7159 
Работна книшка на име Сејфула  Мукадес, Скопје.  

(7160) 
Работна книшка на име Ќенан Незири, Куманово.   

(7162) 
Работна книшка на име Пецов Марјан, Виница.   (7165) 
Работна книшка на име Христина Горгиева, Кочани. 
                                                                                 (7166) 
Работна книшка на име Јулдирим Имери,Гостивар. 7189 
Работна книшка на име Шабан  Авзии, Гостивар.(7192) 
Работна книшка на име Ризаи Насим, Тетово.      (7193) 
Работна книшка на име Арифи Нијам, Тетово.     (7195) 
Работна книшка на име Горгиев Петре, Струмица. 7218 
Работна книшка на име Костиќ Душан, Тетово.   (7229) 
Работна книшка на име Џелили Боја, Гостивар.   (7301) 
Работна книшка на име Билјана Петровска,Скопје7305 
Работна книшка на име Јаија Беким, Куманово.   (7314) 
Работна книшка на име Зенуми Семир, Гостивар. 

(7316) 
Работна книшка на име Шефик Неџипи,Куманово.7318 
Работна книшка на име Захариева Билјана, Виница. 
                                                                                 (7321) 
Работна книшка на име Хиладников Александар, Штип.                            

(7327) 
                                                     
Свидетелство за 8-мо одделение на име Али Шабедини,  

Куманово.                                                               (7213) 

Работна книшка на име Јосев Оливер, Штип.        (7329) 
Работна книшка на име Крстев Станче, Штип.     (7330) 
Работна книшка на име Сенуми Семир, Гостивар.  7338 
Работна книшка на име Лазе Најдовски, Скопје.  (7361) 
Работна книшка на име Селајдин Сали, Скопје.    (7362) 
Работна книшка на име Никола Јовановски, Скопје. 
                                                                                 (7363) 
Работна книшка на име Усниќемал Беќири, Скопје7364 
Работна книшка на име Мустафи Нијази, Скопје.(7365) 
Работна книшка на име Исмаили Ќазим, Скопје. (7366) 
Работна книшка на име Станоевски Димитар, Битола. 
                                                                                 (7311) 
Работна книшка на име Фарук Весели, Куманово.  7313 
Работна книшка на име Заговски Андреа, Скопје.  7373 
Работна книшка на име Вангелов Дејан, Скопје.  (7391) 
Работна книшка на име Дончо Илиев, Радовиш.  (7398) 
Работна книшка на име Илиоски Златко, Прилеп. 7402 
Работна книшка на име Сунчица Кираковска, Скопје. 
                                                                                 (7404) 
Работна книшка на име Зеќир Гафури, Тетово.    (7411) 
Работна книшка на име Херол  Зулбери, Скопје. (7420) 
Работна книшка на име Дарко Илиќ, Скопје.        (7423) 
Работна книшка на име Радевска Валентина, Скопје. 
                                                                                 (7424) 
Воена книшка на име Зељчифљи Калиси, Скопје.  6976 
Воена книшка на име Трајчев Славе, Радовиш.    (7017) 
Воена книшка на име Бранко Михајловиќ, Скопје. 7047 
Воена книшка на име Димовски  Иво, Скопје.       (7059) 
Воена книшка на име Насер Алил, Куманово.      (7164) 
Воена книшка на име Мечов Анвер, Кавадарци.  (7169) 
Воена книшка на име Ангелов Драганчо, ул. "Д.  Чекоров" 

бр. 3, Ваташа, Кавадарци.                             (7170) 
Воена книшка на име Драган Димовски, ул. "Игманска" бб, 

Велес.                                                               (7200) 
Воена книшка на име Којчев Атанас, ул. "Орце Николов" 

бр. 10, Кавадарци.                                               (7231) 

Воена книшка на име Петрушев Тихомир Иле, с. Башино 
Село, Велес.                                               (7235) 
Воена книшка на име Трајче Гоцевски, Скопје.    (7045) 
Воена книшка на име Стевковски Стевче, Скопје.  7367 
Воена книшка на име Зоран Илиев, Пробиштип. (7396) 
Свидетелство на име Агрон Булица, Тетово.         (7012) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Арифовиќ  Гани, 

Куманово.                                                               (7014) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Бајрамова  Се-бат, 

Штип.                                                               (7016) 
Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата Зеф  

Љуш Марку-Скопје на име Халими Харун, Скопје.  
(7022) 

Свидетелство на име Ѓорѓиев Драганчо, Кочани. (7167) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стојановски  Влат-

ко, Штип.                                                               (7168) 
Свидетелство на име Менда Арсовска, Велес.       (7171) 
Свидетелство на име Ибрахимовиќ Филдус, Велес.  

(7172) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Исламоска  Севие, 

Крушево.                                                               (7173) 
Свидетелство на име Бежаноски Златко, Прилеп.  7174 
Свидетелство на име Езгул Енгјулу, Тетово.         (7185) 
Свидетелство на име Џалиле Јусуфи, Тетово.       (7188) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Јакупи Фитнет,  

Куманово.                                                               (7209) 

Свидетелство на име Горгиева Тања, Радовиш.    (7226) 
Свидетелство на име Џељадини Иљаз, Куманово.  

(7315) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Менсуре Хисени, 

Куманово.                                                                (7317) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Рунчев Киро,  

Штип.                                                                                 (7323) 
Свидетелство на име Рунчев Зоран, Штип.             (7326) 
Свидетелство на име Пашоска Весна, Прилеп.     (7335) 
Свидетелство на име Фехас Салаи, Тетово.            (7339) 
Свидетелство на име Бафтије Рамадани, Тетово. (7340) 
Свидетелство за 4-то одделение издадено од ОУ "Иднина" 

на име Азировиќ Максфира, Скопје.            (7368) 
Свидетелство за завршено средно техничко училиште во 

Кочани на име Калаџиски Стојан, Скопје.           (7369) 
Свидетелство на име Азизи Мибера, Куманово.   (7393) 
Свидетелство на име Игбале Исеновиќ, Куманово.7394 
Свидетелство за 3-та година на име Пановски Боро, Зле-

тово, Пробиштип.                                               (7395) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име  Стан-

ковска Анета, Куманово.                             (7397) 
Свидетелство на име Ѓоре Петров, Велес.             (7399) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стојчески Цане, 

Прилеп.                                                               (7400) 
Свидетелство на име Магдеска Стефани, Прилеп.  7401 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Исени Неби,  Те-

тово.                                                                                 (7408) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Џелили Дритан, 

Тетово.                                                                (7409) 
Диплома на име Младеновски Игорче, Крива Паланка. 
                                                                                 (7163) 
Диплома на име Сотировски Киро, Битола.           (7182) 
Диплома на име Белогаски Марјанчо, Штип.         (7220) 
Диплома на име Брсакоска Жанета, Прилеп.        (7224) 
Диплома издадена од СЕУ "Борис Кидрич"- Скопје на  име 

Тамара Марковска, Скопје.                             (7371) 
Индекс бр. 3128 издаден од Педагошки факултет-Скоп-је 

на име Бошеска Ивана, Скопје.                             (7021) 
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Здравствена книшка на име Трошевски Ѓорѓи, Битола. 
                                                                                 (7006) 
Здравствена книшка на име Бешири Небила, Битола. 
                                                                                 (7007) 
Здравствена книшка на име Алабаковска Наташа,  Би-тола.

                                                                                 (7008) 
Здравствена книшка на име Анчевски Саше,  Проби-штип.

                                                                                 (7015) 
Здравствена книшка на име Јовановски Андреја,  Битола.

                                                                                 (7175) 
Здравствена книшка на име Трајче Лозаноски, Битола. 
                                                                                 (7178) 
Здравствена книшка на име Ристевска Неда, Битола. 
                                                                                 (7180) 
Здравствена книшка на име Петровска Мимоза, Велес. 
                                                                                 (7233) 
Здравствена книшка на име Ташевски Горанчо, Велес. 
                                                                                 (7237) 
Здравствена книшка на име Бојовски Трајко, Битола. 
                                                                                 (7238) 
Здравствена книшка на име Хиладников Александар, 

Штип.                                                                                 (7325) 
Здравствена книшка на име Прегегај Хатема, Велес. 
                                                                                 (7333) 
Здравствена книшка на име Перкова Анастасија, Ве-лес.             

(7334) 
                                                                    

5. Бараниот производ по својот квалитет треба во це-
лост да ги исполнува условите од член 355 од Правилни-
кот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките 
("Службен лист на СФРЈ" бр. 29/79 и 53/87). 

Здравствена книшка на име Христов Стојмир, Битола. 
                                                                                 (7337) 
Здравствена книшка на име Надежда Ноковска, Бито-ла.             

(7405) 
       

6. Испорака на бараниот производ (пакуван во поли-
пропиленски вреќи од 50 кгр. нето тежина) е десет дена од 
денот на потпишувањето на договорот, франко гарнизон 
Скопје, по доставена диспозиција.                                                              

7. За бараниот производ се бара гаранција на квалите-
тот од најмалку 2 (две) години сметано од денот на испо-
раката. Здравствена книшка на име Ѓоревска Велика, Битола. 

                                                                                 (7406) 
Здравствена книшка на име Стефановска Сара,  Бито ла.                     

(7407) 
                                                             II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Лична карта на име Хиладников Александар, Штип. 
                                                                                 (7322) 
Даночна картичка бр. 4030900316730 издадена од  Управа 

за приходи Скопје на име Концертино, Скопје. 7058 
Даночна картичка бр. 4030993112926 издадена од  Уп-рава 

за приходи Скопје на име ТД  Ревин , Александар,  Скопје.                                         
(7078) 

                                        - начин на плаќање, 

Даночна картичка бр. 4030994128249 издадена од Управа 
за приходи на име ДТУ "МИСИ ТРЕЈД" Милена и други 
ДОО, Скопје.                                               (7359) 
Даночна картичка бр. 5030997152373 издадена од Упра ва 

за приходи на име ТП "ДИЗНИ", Скопје.             (7360) 
Даночна картичка бр. 5030994134200 издадена од  Управа 

за приходи Скопје на име Златен Делишес Т.П., Скопје.             
(7370) 

                                                                    

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација во оригинални приме-
роци или заверени кај нотар и тоа: 

Даночна картичка бр. 5030992134237 издадена од  Управа 
за приходи Скопје на име Бурекџилница  Два браќа, Скопје.
                                                                                 (7372) 
Даночна картичка бр. 4030000389294 издадена од  Управа 

за приходи  Скопје на име Х. О. Наши деца, Скопје. 
                                                                                 (7375) 
Даночна картичка бр. 5030992132986 издадена од  Управа 

за приходи Скопје на име Такси-Китановски  Светлан, 
Скопје.                                                                (7387) 
Даночна картичка бр. 4030001422457 издадена од  Уп--рава 

за приходи Скопје на име Тани 2001, Скопје.   (7419) 
Решение на име Љатиф Рустеми, ул. "Преспанска" бр.  25, 

Тетово.                                                               (7019) 
____________________________________________________ 
 

И С П Р А В К А 
НА ПЛАН ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ  

Во "Службен весник на РМ" бр. 5 од 29.01.2002 годи-
на, објавен е План за спојување, во кој член 3 од истиот 
трпи извесни измени и наместо како досега:  

"Основачкиот влог на ДОО Минка во вредност од 
33.672,00 евра или 2.044.915,00 денари" ... 

Се менува и гласи: 
"Основачкиот влог на ДОО Минка во вредност од 

.025,00 евра или 2.075.537,00 денари" ... 34 
ДОО "Минка"                    ДОО "Гала-импорт" 

Ј 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, 50/01 и 2/02), Комиси-
јата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/28 

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

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Грав во зрно, I - класа калибриран, реколта 

2001.........................................................................52.000 кгр. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

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

нот за јавни набавки. 

 

 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

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

и искажан во цената, 
- рок на испорака, 
- опис на квалитетот и потекло на производот, 
- мостра на понудениот производ. 
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација на 
дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот регис-
тар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за 
вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 6 
(шест) месеци освен документите од првата алинеја. 

Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена................................................................40 бодови, 
- квалитет........................................................40 бодови, 
- начин и услови на плаќање.........................5 бодови, 
- рок на испорака...........................................15 бодови. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од За-

конот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригина-
лен примерок, што треба да биде потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот на адреса: Министер-
ство за одбрана ул. "Орце Николов"бб, Скопје најдоцна до 
01.04.2002 година или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки на лице место, на денот на јавното отворање. 
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Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
03.04.2002 година со почеток во 12,00 часот, во простори-
ите на Министерството за одбрана на Република Македо-
нија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 

Секој понудувач може да учествува само со една пону-
да. 

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не се изработени според тендерската доку-
ментација, како и оние кои не се во согласност со одред-
бите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 02/ 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за труд и социјална поли-
тика, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11-3-73/13 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

труд и социјална политика, бул. "Кочо Рацин" бр. 14 блок 
број ИХ - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: избор на најповолен понуду-
вач за набавка на пакет-опрема за новороденчиња со содр-
жина дадена во спецификацијата. 

1.3. Производите треба да бидат изработени од вид на 
материјал, димензии и квалитет според спецификација ко-
ја може да се подигне на адреса назначена во точка 1.1. 

1.4. Понудата треба да се однесува на целата содржина 
на пакет-опремата. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
а) име, адреса и седиште на понудувачот; 
б) понудата треба да ја содржи цената на целата пакет-

опрема со пресметана царина, данок, транспортните тро-
шоци, како и вкупната цена на целата набавка; 

в) начин на плаќање; и 
г) рок на испорака. 
 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
 
3.1. Предмет на набавката се 12.500 пакети за една го-

дина со динамика на месечна испорака франко одделенија 
на Министерството за труд и социјална политика, преци-
зирана во спецификацијата. Со понудата понудувачите за-
должително треба да достават еден примерок од спакува-
на пакет-опрема запечатена во кутија со назначена адреса. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
 
4.1. Цена на чинење...........................................40 бода, 
4.2. Квалитет.......................................................30 бода, 
4.3. Рок на испорака...........................................10 бода, 
4.4. Начин на плаќање.......................................10 бода, 
4.5. Естетски и функционални  
карактеристики..................................................10 бода. 
Бројот на поените ќе се дели според квалитетот сраз-

мерно на бројот на понудите при што наведените поени се 
максимални за освоеното прво место по секој критериум. 

 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
5.1. Придружната документација која понудувачот, во 

согласност со член 22, 23, 24, 29 и 55 од Законот за јавни-
те набавки, задолжително треба да ја приложи. 

5.2. Извод од судска регистрација на дејноста (копие 
заверено од нотар). 

5.3. Документ за финансиски бонитет од носителот на 
платен промет во согласност со Правилникот за содржина 
на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во ори-
гинален примерок или копија заверена од нотар. 

5.4. Банкарска гаранција  во висина не помала од 5% 
од вкупната дејност на набавката. 

5.5. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од суд во оригинал или копија заве-
рена од нотар. 

5.6. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејноста од суд. 

5.7. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е до денот и ча-

сот на отворање на понудата. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

преку пошта или архивата на набавувачот. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: Министерство за труд и социјална по-
литика-Сектор за хумана популациона политика и зашти-
та на децата, бул. "Кочо Рацин" бр. 14 блок број IХ - 
Скопје. 

6.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и нема да бидат изработени според барањето за 
прибирање на понуди, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема да 
се разгледуваат. 

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

6.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
11.04.2002 година во 12 часот во просториите на Минис-
терството за труд и социјална политика- Сектор за хумана 
популациона политика и заштита на децата, бул. "Кочо 
Рацин" бр. 14 блок број IХ - Скопје. 

6.7. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 114-190 и 114-460. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27-2001 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
 
1.2. Предмет на набавката е изградба на довод од кап-

тажа до резервоар во село Неготино Полошко, општина 
Неготино Полошко. 

1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-
тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба на довод од каптажа до резервоар во село Неготино По-
лошко, општина Неготино Полошко. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
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бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

02.04.2002 година во 1000 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29-2001 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на локален пат 

Делогожда - Џепин-Корошишта - граница со општина Ме-
шеишта и локален пат Корошишта - граница со општина 
Мешеишта - Волино. 

1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-
тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба на локален пат Делогожда - Џепин - Корошишта - гра-
ница со општина Мешеишта и локален пат Корошишта - 
граница со општина Мешеишта - Волино. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
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5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

02.04.2002 година во 1100 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 31-2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на водоснабдува-

ње во село Горно Липовик, општина Конче. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба водоснабдување во село Горно Липовик, општина Кон-
че, за кое постои проект и предмет-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 

3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-
рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

02.04.2002 година во 1200 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32-2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на водоснабдува-

ње во Радовиш. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 
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1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба водоснабдување во Радовиш, за кое постои проект и 
предмет - пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

02.04.2002 година во 1300 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33-2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на водоснабдува-

ње во Струмица. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба водоснабдување во Струмица. 
2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-

жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
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5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

02.04.2002 година во 1400 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34-2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба водоснабдување 

во село Пирок, општина Боговиње. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба водоснабдување во село Пирок, општина Боговиње, за 
кое постои проект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

03.04.2002 година во 1100 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35-2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на водовод во се-

ло Богојци, општина Делогожда. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба водовод во село Богојци, општина Делогожда, за кое 
постои проект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 

ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

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

 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

03.04.2002 година во 1200 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313 и 02-106-314. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36-2002 

 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на локален пат 

Делогожда - Џепин - Корошишта. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
ност. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба на локален пат Делогожда - Џепин - Корошишта, за кое 
постои проект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лата при подигање на тендерска документација. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
- Гаранција    10 поени.  
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
пон . уда 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

03.04.2002 година во 1300 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313  02-106-314.  и 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37-2002   

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за локал-

на самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на водоснабдува-

ње во село Камењане, општина Камењане. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и елемен-

тите што треба да се изведат се дадени во предмер-прес-
метката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите домашни 
и странски правни лица, регистрирани за соодветна деј-
нос  т.  

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба на водоснабдување во село Камењане, општина Каме-
њане, за кое постои проект и предмет-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, соба 
бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 часот, во времето 
на траење на јавниот повик, и за истата е потребно да се 
уплати износ од 2000,00 денари на жиро-сметка бр. 
191011521078715 (даночен број 6000000000002), депонент 
на Народна банка на Република Македонија, со назнака со 
кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уп-
лат  подигање на тендерска документација. а при 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тенде-

рот, изразени во бараната валута, поединечно и вкупна це-
на на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата.  
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот, согласно членовите 22, 23 
и 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот понуду-
вач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), се 
следните:  

- Квалитет на изведување  30 поени; 
- Рок на изведување на работите 20 поени; 
- Цена    20 поени; 
- Начин на плаќање   20 поени; 
-  Гаранција    10 поени. 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98 и 2/02) во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликото, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај", како и 
бројот на јавниот повик. Во средина на пликот да стои ад-
реса на име: Министерство за локална самоуправа, Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. Во пликот има уште два 
затворени плика, во кои едниот ја содржи понудата "пону-
да", а другиот техничката документација и носи ознака 
"документација", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
пон . уда 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во 

последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат по-

нуди заклучно до 28.03.2002 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

03.04.2002 година во 1000 часот во просториите на Минис-
терството за локална самоуправа, Скопје, со присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација, како и оние кои немаат доказ за финанси-
ски бонитет и за техничка оспособеност, нема да се раз-
гледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат информации лично, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје, соба бр. 20, или на телефон: 02-106-
313  02-106-314.  и 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за локална самоуправа, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 38/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоснабдување во Старо Коњарево, оп-
штина Ново Село. 

2. Предмер-пресметката од точка 1 на ова барање, мо-
же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање, и 
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената, 
- квалитетот,  
- рок за извршување на набавката, 
- рокот и начинот на плаќање, и 
- гарантниот рок. 
 

6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

 
Понудата и придружната документација се доставува-

ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган, 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постар од 6 месеци), 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постар од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од 6 ме-
сеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема  да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за локална самоуправа, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 39/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоснабдување во село Србиново, оп-
штина Србиново. 

2. Предмер-пресметката од точка 1 на ова барање, мо-
же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање, и 
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената, 
- квалитетот,  
- рок за извршување на набавката, 
- рокот и начинот на плаќање, и 
- гарантниот рок. 
 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

 
7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 

придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган, 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постар од 6 месеци), 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постар од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од 6 ме-
сеци). 

 
8. Понудата и придружната документација се доставу-

ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 
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Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема  да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за локална самоуправа, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 40/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоснабдување во село Лакавица, оп-
штина Србиново. 

2. Предмер-пресметката од точка 1 на ова барање, мо-
же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање, и 
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената, 
- квалитетот,  
- рок за извршување на набавката, 
- рокот и начинот на плаќање, и 
- гарантниот рок. 
 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган, 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постар од 6 месеци), 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постар од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од 6 ме-
сеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема  да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за локална самоуправа, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 41/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на дистрибутивна водоводна мрежа во село 
Крушеани, општина Кривогаштани. 

 
2. Предмер-пресметката од точка 1 на ова барање, мо-

же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

 
3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање, и 
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената, 
- квалитетот,  
- рок за извршување на набавката, 
- рокот и начинот на плаќање, и 
- гарантниот рок. 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган, 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постар од 6 месеци), 
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- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постар од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од 6 ме-
сеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема  да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
локална самоуправа, објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 42/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоснабдување во Пробиштип. 

 
2. Предмер пресметката од точка 1 на ова барање, мо-

же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

 
3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање; и  
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

 
4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-

нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената; 
- квалитетот; 
- рокот за извршување на набавката; 
- рокот и начинот на плаќање; и 
- гарантниот рок. 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-

ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постара од 6 месеци); 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постара од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 
месеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
локална самоуправа, објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 43/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоводна мрежа во Нов Дојран. 

 
2. Предмер пресметката од точка 1 на ова барање, мо-

же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

 
3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање; и  
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

 
4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-

нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

 
5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- висина на цената; 
- квалитетот; 
- рокот за извршување на набавката; 
- рокот и начинот на плаќање; и 
- гарантниот рок. 
 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 
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7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постара од 6 месеци); 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постара од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 
месеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
локална самоуправа објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 44/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоснабдување во општина Росоман. 

 
2. Предмер пресметката од точка 1 на ова барање, може 

да се подигне во Министерството за локална самоуправа, без 
надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

 
3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање; и  
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената; 
- квалитетот; 
- рокот за извршување на набавката; 
- рокот и начинот на плаќање; и 
- гарантниот рок. 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постара од 6 месеци); 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постара од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 
месеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

                                                 
       Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
локална самоуправа објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 45/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоводни линии во Прилеп. 

 
2. Предмер пресметката од точка 1 на ова барање, мо-

же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање; и  
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената; 
- квалитетот; 
- рокот за извршување на набавката; 
- рокот и начинот на плаќање; и 
- гарантниот рок. 
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6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постара од 6 месеци); 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постара од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 
месеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
локална самоуправа објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 46/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. Министерството за локална самоуправа, ул. "Даме 

Груев" бр. 14, има потреба од изведување градежни рабо-
ти за изградба на водоснабдување во Кратово. 

 
2. Предмер пресметката од точка 1 на ова барање, мо-

же да се подигне во Министерството за локална самоупра-
ва, без надомест секој работен ден од 10 до 15 часот. 

 
3. Во понудата треба да бидат дадени:  
- цена во денари со сите трошоци, вклучувајќи го и 

ДДВ; 
- рок за извршување на набавката; 
- рок и начин на плаќање; и  
- гарантен рок. 
Работите треба да се изведат со квалитет и материјали 

во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени од Република Ма-
кедонија. 

4. Крајниот рок за прием на понудите е 10 дена од де-
нот на објавувањето на барањето во весниците Вест и 
Факти. 

5. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми: 

- висина на цената; 
- квалитетот; 
- рокот за извршување на набавката; 
- рокот и начинот на плаќање; и 
- гарантниот рок. 
6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доставува-
ат на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, по пошта или преку 
архивата на Министерството. 

7. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитетот издаден од носителот на плат-

ниот промет, според член 22 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), во оригинал или заверено фотоко-
пие кај надлежен орган; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвида-
ција (не постара од 6 месеци); 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(не постара од 6 месеци) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 
месеци). 

8. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и носи ознака документација и точна адре-
са на понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени 
според ова барање нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 106 314 и 106 315. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членовите 33 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 47/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 47/2002 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште на ул. 
"Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

 
1.2. Предмет на повикот е прибирање на документаци-

ја за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те, како можни извршители за изградба на водовод за во-
доснабдување на Виница. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: април 
2002 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: април 2003 
година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална самоуп-
рава, со средствата од продажбата на АД "Македонски Те-
лекомуникации". 

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

 



14 март 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 41 
 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која по-

нудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на на-
бавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со подато-
ци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овлас-
тени потписници и сл. 

2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, сог-
ласно Законот за трговски друштва и извод за претежна 
дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на данокот на 
додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-
ката и економската способност, согласно членот 22 од За-
конот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет од Централен регистар и 
потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
такси и други давачки кој го издала институција за платен 
промет, а странските понудувачи - согласно членот 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или за-
верена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на него 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 ( 
а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки (оригинал-
ни документи или заверени копии, верни на оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведени 
работи, во последниве 10 години, со износи, датуми и на-
рачатели, како и евентуално моментално присуство на ва-
ков вид работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-

ВАЧИ 
 
3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 
 
4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
 
4.1. Целокупната документација се доставува во затво-

рено плико, на кое на предната страна треба да стои: "не 
отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 47/2002 година. 
 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават 

на следнава адреса: Министерство за локална самоуправа, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Комисијата за јавни на-
бавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки 
при Министерството за локална самоуправа, без прису-
ство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани ќе би-
дат поканети да ја подигнат тендер-документацијата и да 
достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на ограничениот повик, нема да се разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се добијат 
на телефоните: 02- 106-313 и 02- 106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 33 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за локална самоупра-
ва, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 48/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 48/2002 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште на ул. 
"Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документаци-
ја за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те, како можни извршители за изградба на колекторски 
систем и водоводна мрежа во село Оризари, општина 
Оризари. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: април 
2002 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: април 2003 
година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална самоуп-
рава, со средствата од продажбата на АД "Македонски Те-
лекомуникации". 

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

 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која по-

нудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на на-
бавката. 

 
2.2. Генерална информација за понудувачот со подато-

ци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овлас-
тени потписници и сл. 

 
2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, сог-

ласно Законот за трговски друштва и извод за претежна 
дејност од Заводот за статистика. 

 
2.4. Копија од пријавата за регистрација на данокот на 

додадена вредност. 
2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност, согласно членот 22 од За-
конот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет од Централен регистар и 
потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
такси и други давачки кој го издала институција за платен 
промет, а странските понудувачи - согласно членот 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или за-
верена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на него 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 ( 
а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки (оригинал-
ни документи или заверени копии, верни на оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведени 
работи, во последниве 10 години, со износи, датуми и на-
рачатели, како и евентуално моментално присуство на ва-
ков вид работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-

ВАЧИ 
3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 
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4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во затво-
рено плико, на кое на предната страна треба да стои: "не 
отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 48/2002 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават 

на следнава адреса: Министерство за локална самоуправа, 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Комисијата за јавни на-
бавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки 
при Министерството за локална самоуправа, без прису-
ство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани ќе би-
дат поканети да ја подигнат тендер-документацијата и да 
достават своја понуда. 

 
4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на ограничениот повик, нема да се разгледуваат. 

 
4.6. Дополнителни информации можат да се добијат 

на телефоните: 02- 106-313 и 02- 106-314. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП 
 

Набавка и инсталација на големи мерачи на проток за 
пет јавни комунални претпријатија во Македонија 
 
Оваа Покана за Тендер ги следи Генералните правила 

за набавка за овој проект, кои се објавени на 25 февруари 
2002 во "Можности за Набавки" на веб страницата на Ев-
ропската банка за обнова и развој (њњњ.ебрд.цом). 

 
ЈКП  "Дервен" - Велес, се јавува како Водечко прет-

пријатие на петте набавувачи - јавните комунални од 
следниве градови: 

 
- ЈП ,,Водовод,, - Куманово;  
- МЈП  ,,Проаква,, - Охрид/Струга;  
- ЈП ,,Исар,, - Штип; 
- ЈПКД ,,Комуналец,, - Струмица; 
- ЈКП ,,Дервен,, - Велес. 
 
Овие јавни комунални претпријатија, именувани како 

"Набавувачи", ќе  употребат дел од средствата од заемот 
од Европската банка за обнова и развој (Банката) за пок-
ривање на трошоците за набавка и инсталација на големи 
мерачи на проток заедно со  градежни работи. 

Набавувачот ги поканува заинтересираните Добавува-
чи да достават запечатени понуди  за набавка на 70 мера-
чи на проток со дијаметри помеѓу 80 мм и 700 мм, венти-
ли, потребни додатоци и инсталација на истите на различ-
ни локации во шесте града, заедно со градежни работи 
(шахти со мерачи за проток). 

Проценетото времетраење на сите работи изнесува 27 
недели. Договорните лотови ќе бидат имплементирани ис-
товремено. Стандардизацијата на понудените материјали 
е предуслов. 

Доставувањето на понуди за договорите кои се финан-
сирани со средства од заемот од Банката  е отворено за 
претпријатија од било која држава. 

За да бидат квалификувани за доделување на догово-
рот, понудувачите потребно е да се реномирани и искусни 
локални и/или странски добавувачи. Се охрабрува заед-
ничкиот настап на локални добавувачи со реномирани 
странски добавувачи.  

Тендерската документација може да се подигне или да 
се побара да биде доставена, по пошта или по курир во 
Македонија, од канцелариите на Консултантот за импле-
ментација на МЕАП, кој е Претставник на набавувачите 
по неповратна уплата на 120 ЕВРА или противизнос во 
друга конвертибилна валута. 

Ако биде побарано тендерската документација да биде 
доставена во странство по пошта или курир , неповратно 
ќе се уплати износот од 180 ЕВРА. 

Уплатата може да биде извршена во готово во долуна-
ведената канцеларија или преку банкарски трансфер на 
долунаведената сметка. По барање за достава на докумен-
тите по пошта или курир барањето ќе биде исполнето вед-
наш, но не се прифаќа одговорност за губење на докумен-
тите или доцна испорака.  

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерска 
гаранција од 50,000.- ЕВРА или против износ во друга 
конвертибилна валута. 

Понудите треба да бидат доставени до Водечкото 
претпријатие најдоцна, но не подоцна од 14 мај  2002 во 
12:00 локално време. Потоа понудите ќе бидат отворени. 
На чинот на отворањето може да присуствуваат и прет-
ставници на понудувачите, ако за тоа изјават интерес. 

                                   ЈКП "Дервен" - Велес 
Адреса:                     ул. "Вардарска" б.б., 1400 Велес  
                                   Република Македонија 
Тел.: (+389) 43 233 434; Факс: (+389) 43 222 608;     Е-

маил: derven@unet.com.mk 
 
Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја подиг-

нале тендерската документација е достапен за увид во 
просториите на Консултантот за имплементација на МЕ-
АП на долунаведената адреса. 

Потенцијалните добавувачи можат да добијат допол-
нителни информации, да ја разгледаат тендерската доку-
ментација и истата може да ја подигнат на следнава адре-
са: 

Договор: "МЕАП - Набавка и инсталација на големи 
мерачи на проток за пет јавни комунални претпријатија во 
Македонија"  

   PROWA Engineering GmbH 
                             MEAP � Headquarters 

 
                     ул. "Салвадор Алјенде" бр.61 б 

                            1000 Скопје, Република Македонија  
ел.:                            (+ 389) 2 109 255 Т 
Ф акс:                           (+389) 2 132 737 
Е-маил:                     meaphqmeap-project.net 

 
Банка: Комерцијална Банка А.Д. Скопје  
Број на девизна сметка: Број на денарска  

                Денарска сметка: 
7080-3522-17315      8081522-8355 
 
 

REPUBLIC OF  MACEDONIA 
MINISTRY OF TRANSPORT AND 

COMMUNICATIONS  
MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 

PROGRAMME - MEAP  
SUPPLY AND INSTALLATION OF BULK FLOW ME-

TERS FOR FIVE WATER UTILITIES IN MACEDONIA   
INVITATION FOR TENDERS 

 
This Invitation for Tenders follows the General Procure-

ment Notice for this project, which was published in Procure-
ment Opportunities on 25 February 2002. 

JKP "Derven"-Veles, acting as the Lead Company of the 
five Employers, namely the water utilities in: 

- Kumanovo (JP 'Vodovod')  
- Ohrid / Struga (MJP 'Proaqua')  
- Stip (JP 'Isar')  
- Strumica (JPKD 'Komunalec')  
- Veles (JKP 'Derven')  
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hereinafter referred to as "The Employer", intends using 
part of the proceeds of a loan from the European Bank for Re-
construction and Development (the Bank) towards the cost of 
the Supply and Installation of bulk flow meters complete with 
civil works.  

The Employer now invites sealed tenders from contractors 
for the following works: 

- Supply of 70 flow meters with diameters between 80 mm 
and 700 mm, valves and related appurtenances, installation in 
different locations of 6 towns, complete with civil works (flow 
meter manholes).  

The estimated duration for all works is 27 weeks. The 
Contract lots are expected to be implemented concurrently. 
Standardization of supplied materials is a prerequisite. 

Tendering for contracts to be financed with the proceeds 
of a loan from the Bank is open to firms from any country. 

- To be qualified for the award of a contract, tenderers 
must be reputable and experienced local and/or foreign con-
tractors. Association of a local contractor with an experienced 
foreign contractor is encouraged.  

Tender Documents may be obtained or requested to be 
dispatched by mail or courier within Macedonia from the offi-
ce at the address of the Implementation Consultant for MEAP, 
acting as "The Employers Representative" upon payment of a 
non-refundable fee of EUR 120 or equivalent in a convertible 
currency. If requested to be dispatched by mail or courier out-
side of Macedonia a non-refundable fee of EUR 180 will 
apply. Payment may be either in cash to the office below, or 
bank transfer as indicated below. Documents will only be dis-
patched after receipt of the bank transfer. If requested to send 
documents by mail or courier, the documents will be promptly 
dispatched, but no liability can be accepted for loss or late de-
livery. 

All tenders must be accompanied by a Tender Security of 
50,000.- Euro (fifty thousand Euro), or equivalent in a conver-
tible currency. 

Tenders must be delivered to the office at the address of 
The Lead Company on or no later than 14 May 2002 at 12:00 
p.m. (local time), at which time they will be opened in the pre-
sence of those tenderers' representatives who choose to attend. 

 
JKP "Derven" � Veles: 
 
Address:  JKP "Derven" � Veles 

ul. "Vadarska" b.b. 
91400 Veles 
Macedonia 

 
Tel:    (+389) 43 233 434 
 
Fax:    (+389) 43 222 608 
 
E-mail:  derven@unet.com.mk 
 
A register of potential tenderers who have purchased the 

Tender Documents may be inspected at the address of the Im-
plementation Consultant for MEAP.  

Prospective tenderers may obtain further information 
from, inspect and acquire the Tender Documents at the follo-
wing office: 

Contract: "MEAP, Supply and Installation of bulk flow 
meters at five water utilities in Macedonia" 

The Implementation Consultant acts as the Employers´ 
Representative: 

PROWA Engineering GmbH 
MEAP � Headquarters 
ul. "Salvador Aljende" br. 61 b 
1000 Skopje 
Macedonia 

 
Tel:   +389 2 109 255 
Fax:   +389 2 132 737 
E-mail:  meaphqmeap-project.net 
Bank Account:               Komercijalna Banka A.D. Skopje 
Foreign Currency 70803522-17315 
Local Currency  8081522-8355 

Врз основа на член 13 и 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Народна банка на Република Македони-
ја, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/3-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СОФ-
ТВЕР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ 
СИСТЕМ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на 

Република Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Ком-
плекс банки" бб. 

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

 
II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
1. Предмет на јавното барање е прибирање понуди за 

набавка на Софтвер за потребите на Информациониот 
систем на Народна банка на Република Македонија. 

Напомена: Набавувачот нуди тендерска документација 
која може да се подигне во Народна банка на Република 
Македонија, први спрат, соба бр. 6, тел. + 02/108-226. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
1. Во понудата да бидат дадени: 
 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена со сите даноци и давачки изразена во бруто из-

нос во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други изда-
тоци и трошоци, 

- цената да биде изразена во денари, 
- начинот на плаќање, согласно ЗЈН член 59, 
- рок на испорака. 
 
IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената    600 бода, 
- рок на испорака    200 бода, 
- начин на плаќање    200 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документација: 
а) извод од регистрација на дејности, 
б) документ за бонитет-позитивен, 
в) доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација, 
г) доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, 
д) потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в), г) д), не смеат да бидат 

постари од шест месеци. 
Документите треба да бидат оригинални или заверени 

кај нотар. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 

02.04.2002 година (вторник) до 10,00 часот, во архивата на 
Народна банка на Република Македонија. 

2. Понудата во согласност со член 52 од ЗЈН може да 
се достави на адреса: Народна банка на Република Маке-
донија, ул. "Комплекс банки" бб-Скопје, по пошта или да 
се предадат во архивата на Народна банка на Република 
Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 02.04.2002 година. 
Понудите кои ќе пристигнат или бидат доставени по исте-
кот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани. 
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3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
02.04.2002 година во 10,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, ул. "Комплекс бан-
ки" бб-Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за раз-
гледување. 

6. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои оз-
нака "не отворај" и број на овој отворен повик. 

Понудувачот може да поднесе само една понуда/вари-
јанта. 

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи 
документацијата и да носи ознака "документација" и точ-
ната адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да í предадат писмено овластување 
од п нудувачот. о 

     Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-55/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-55/2002 е АД 

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

1.2. Предметот на набавката е 400 кВ и 110 кВ високо-
напонска опрема наменета за ТС "Скопје 5" и тоа: 

1.2.1. 420 кВ прекинувачи, 
1.2.2. 123 кВ прекинувачи, 
1.2.3. 420 кВ раставувачи,  
1.2.4. 420 кВ напонски мерни трансформатори, 
1.2.5. струјни мерни трансформатори,  
1.2.6. одводници на пренапон, 
1.2.7. 420 кВ потпорни изолатори. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки и Законот за из-
мена и дополнувања на ЗЈН. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи, 
при што, поделбата нема да може да се врши во рамките 
на една спецификација. 

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
2.1. Обемот и видот на опремата е даден во тендер доку-

ментацијата која заинтересираните понудувачи, можат да ја 
подигнат во просториите на АД "ЕСМ" - Скопје, подружница 
"Електропренос", ул. "11 Октомври", бр. 9, кат 1, соба 6, од 
7,30 часот до 9,30 часот. Контакт телефони: за технички дел 
02 149-165; комерцијален дел 149-155. 

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем 
на набавката - дозволена е делумна понуда, но не и во 
рамките на една спецификација. 

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

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на опремата. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со 
вклучен ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажниот бер-
зански курс. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во це-
лост да ги пополни и истите да ги достави како составен 
дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање при што, треба да се има во предвид дека, фи-
нансирањето ќе се врши од сопствени извори на набавува-
чот. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од ЗЈН). 

3.6. Понудата треба да има рок за испорака на опрема-
та кој не смее да биде подолг од 6 месеци. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите (документација и комерцијална понуда) мо-

же да се достават на македонски или англиски јазик. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 

и економска способност согласно член 16 од Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за јавни набавки, "Сл. вес-
ник на РМ" бр. 02/2002. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и член 
18 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки (член 16 од За-
конот за изменување и дополнување на ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција 
на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП со 
ДДВ) согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за из-
мени и дополнувања на ЗЈН. 

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа 
своја и на производителот за испораки на ваков вид стоки 
во последните 3 години. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да доста-
ват писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Сите барани документи треба да се оригинали или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 ме-
сеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки). 

5.1. Цена     - 40 поени, 
5.2. Квалитет     - 30 поени, 
5.3. Начин и услови на плаќање  - 20 поени, 
5.4. Рок на испорака    - 10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса АД "Електростопанство на Македони-
ја", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
29.03.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 
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7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во отворениот повик нема да се раз-
гледуваат.                                              

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Pursuant of Article 10 of the Law on Public Procurement 

(Official Gazette of RM nos. 26/98 and 02/2002), the Public 
Procurement Committee at Elektrostopanstvo na Makedonija - 
Skopje, a joint stock company announces 

 
AN INVITATION TO BIDS NO 01-55/2002 

FOR COLLECTING OF BIDS RELATED TO PURCHA-
SE OF HIGH VOLTAGE EQUIPMENT 

 
1. GENERAL CONDITIONS 
1.1. Buyer of the invitation to Bids no. 01-55/2002 is 

Elektrostopanstvo na Makedonija, a joint stock company with 
a head seat at 11 Oktomvri 9, Skopje. 

1.2. The scope of purchase is 400 kV and 110 kV high volta-
ge equipment designed for "Skopje 5" substation as follows: 

1.2.1. 420 kV circuit breakers 
1.2.2. 123 kV circuit breakers 
1.2.3. 420 kV disconnectors 
1.2.4. voltage measuring transformers 
1.2.5. current measuring transformers 
1.2.6. surge arresters 
1.2.7. 420 kV standoff insulator 

1.3. The invitation to Bids is public, open and anonymous to 
all participant both domestic and foreign legal and natural entities. 

1.4. The procedure for announcement shall be carried out 
by means of invitation to Bids in compliance with the Law on 
Public Procurement (LPP) and Law on Amendments and Sup-
plements to the LPP. 

1.5. The Buyer reserves the right to award the implemen-
tation of procurement to one or more bidders, thereby division 
within one specification shall not be made. 

 
2. SCOPE, TYPE OF PROCUREMENT AND COLLECTI-

ON OF BIDDING DOCUMENTATION - SPECIFICATION 
2.1. The scope and type of equipment is provided in the 

bidding documentation which the interested bidders may pro-
vide themselves with in the AD ESM premises - Skopje, 
"Elektroprenos" subsidiary, 11 Oktomvri 9, floor 1, room no. 
6 from 07:00 to 9:30 a.m. Contacts can be made at phone nos.: 
++ 389 2 149 165 for the engineering part; ++ 389 2 149 155 
for the commercial part. 

2.2. A Bid may not apply to the entire scope of procure-
ment - a partial bid is acceptable, however, not within the fra-
mework of the specification. 

 
3. CONTENTS OF BID 
 
3.1. The Bid shall include the Bidder's name, address and 

head seat as well as the name of equipment producer. 
3.2. The Bid shall contain all unit total prices for each item 

including the total price of entire bid inclusive all charges pur-
suant to Article 54, paragraph 3 under LPP) as parity DDP 
Skopje in Macedonian Denars and VAT included. 

3.3. The Bidder shall fully fill out the bidding specificati-
ons and submit them as an integral part to the bid. 

3.4. The Bidder shall include the method and terms of pay-
ment whereby, considering that the Buyer shall make the fun-
ding by its own resources. 

3.5. The Bidder is liable to comply with the technical cha-
racteristics of the purchase which need to be in accordance 
with the Republic of Macedonia standards and the internatio-
nal standards accepted and applicable in Republic of Macedo-
nia (Article 19 under the Law on Public Procurement). 

3.6. The Bid shall contain a delivery term of equipment, 
which must not be longer than six (6) months. 

3.7. The Bid shall have a validity period. 
3.8. Bids (documentation and commercial offer) may be 

submitted in Macedonian or English. 
 

4. SUBMISSION OF DOCUMENTATION 
4.1. The Bidder needs to ensure evidence regarding its fi-

nancial and economic standing pursuant to Article 16 of the 
Law on Amendments and Supplements to the Law on public 
Procurement, Official Gazette 02/2002. 

4.2. The Bidder shall provide an evidence showing that 
neither cases apply to it stated in paragraph 1 (a) and (b) of 
Article 24 under the LPP and Article 18 of the Law on Amen-
dments and Supplements to the LPP. 

4.3. A certificate issued by the Administration of Public 
Revenues and Taxes paid and other charges (Article 16 of 
Law on Amendments and Supplements to the LPP). 

4.4. The Bidder shall submit a bid bond (guarantee) issued 
by a bank in the amount of 5% out of the total bid (DDP and 
VAT) pursuant to Article 55 under the LPP and Article 41 un-
der the Law on Amendments and Supplements to LPP. 

4.5. The Bidder shall submit both its and producer's Refe-
rence List for such type of goods for the last three (3) years. 

4.6. Bidders` representatives shall provide a Letter of Aut-
horization for their participation in the invitation to Bids pur-
suant to Article 29, paragraph 2 under LPP. 

4.7. All documents requested shall be original or certified 
copies of translation true to the original with a validity period 
of six (6) months. 

 
5. CRITERIA FOR SELECTION OF MOST SATISFAC-

TORY BIDDER (pursuant to Article 25 under the Law on 
Public Procurement) 

5.1. Price - 40 points 
5.2. Quality - 30 points 
5.3. Method and terms of payment - 20 points 
5.4. Terms of delivery - 10 points 
 
6. METHOD AND TERMS OF BIDS SUBMISSION 
6.1. The Bid is submitted pursuant to Articles 52, 53 and 

54 under the LPP. 
6.2. The terms of bid submission is not later than the date 

and hour of public bids opening. 
6.3. The Bidders shall submit their bids at the following ad-

dress: AD "Elektrostopanstvo na Makedonija", for attn.: of Pub-
lic Procurement Committee, 11 Oktomvri 9, 91000 Skopje. 

6.4. The Bids opening shall take place in the premises of 
AD Elektrostopanstvo na Makedonija, 11 Oktomvri 9, Skopje 
(old building) ground floor conference room on 29 March 
2002 at 11:00 a.m. in the presence of authorized bidders` rep-
resentatives. 

 
7. CLOSING PROVISIONS 
7.1. Each bidder may participate only with one bid. 
7.2. The Bids, which shall not be submitted until the peri-

od as determined above and the ones not produced under the 
requirements of the invitation to Bids including bids without a 
complete documentation, as requested in the invitation to Bids 
shall not be considered.  

Public procurement committee 
___________ 

 
 
Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 

14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98 и 50/2001), Комисијата за јавни 
набавки на Бирото за стоковни резерви, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-210/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Биро за стоковни резерви, ул. "Орце 

Николов" бр. 71, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е осигурување на имотот на 

Бирото за стоковни резерви и тоа: 
а) Градежни објекти и целокупната опрема во објекти-

те, на територија на Република Македонија, од опасности 
од пожар и други опасности, 

б) Стоки во стоковните резерви на Република Македо-
нија, во сопствени и изнајмени магацини и резервоарски 
капацитети. 
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1.3. Спецификацијата, односно тендерската докумен-
тација понудувачите можат да ја подигнат во просториите 
на Бирото за стоковни резерви, ул. "Орце Николов" бр. 71, 
Скопје, секој работен ден од 8,30 до 14,30 часот. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни лица што се регистрира-
ни за вршење на соодветната дејност. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик со јавно отворање согласно одредбите на Законот за 
јавни набавки. 

 
2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и стоките. 
2.3. Висината на стапките за осигурување на стоките 

од стоковните резерви и објектите, изразени во проценти. 
2.4. Бонификации-попусти по разни основи, по пред-

метот на осигурување. 
2.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата. 
2.6. Рок на исплата на штети. 
2.7. Рок на важност. 
 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност, согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3.2. Акт за основање на друштвото и решение за упис 
во трговскиот  регистар. 

3.3. Дозвола за основање и работа согласно член 13 од 
Законот за осигурување. 

3.4. Решение за ДДВ издадено од УЈП. 
3.5. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.6. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста (извод од судска евиденција или друг соодветен 
документ) или изјава потпишана од одговорното лице кај 
понудувачот. 

3.7. Референца за Компанијата. 
3.8. Валидна банкарска гаранција на износ од 5% од 

вредноста на понудата, во смисла на член 55 од Законот за 
јавни набавки. 

3.9. Писмено овластување за претставникот на пону-
дувачот за учество на јавното отворање. 

3.10. Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригинал или 
копија заверена на нотар, со исклучок на изводот од суд-
ската регистрација кој може да се достави во копија. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
 
4.1. Висина на премиска стапка                    30 поени, 
4.2. Бонификација-попусти по разни основи      25 поени, 
4.3. Обем на покритие на осигурувањето         15 поени, 
4.4. Рок и начин на плаќање на премијата        15 поени, 
4.5. Рок на исплата на штетите                     15 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
 
5.1. Понудата со придружната документација да се 

достави на адреса: Биро за стоковни резерви, ул. "Орце 
Николов" бр. 71, Скопје, по пошта или директно преку ар-
хивата на Бирото. 

5.2. Понудите се доставуваат во согласност со члено-
вите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето на овој повик во средствата за јавно 
информирање, вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

5.4. Понудата и придружната документација треба да 
бидат доставени на македонски јазик. 

5.5. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 

5.6. Секој учесник  може да достави само една понуда. 

5.7. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
податоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклу-
чени од понатамошната постапка. 

5.8. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки  

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Цен-
тар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

"Водњанска" бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка на работни одела за вработените во Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува соглас-
но со одредбите на Законот за јавни набавки, ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според количина може 
да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје. 

1.5. Набавката е делива.  
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи  следните податоци: 
- единечна  и вкупна цена изразена во денари,  со прес-

метан ДДВ и останати давачки, 
 - услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител,  
- суровински состав и карактеристика на материјалот, 

по грамажа и ткаење на потка и основа, 
- можност за поделба на набавката, 
-  рок на важност на понудата. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште,  
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва,  
- доказ за финансиската способност (документ за бо-

нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал 
или заверена копија од страна на нотар, 

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

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност 
забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена 
копија од страна на нотар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или 
копија заверена кај нотар.   

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно 
лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во 
архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Ко-
мисијата на лице место најдоцна до 03.04.2002 година, во 
11 часот. 

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

НУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следни-

те критериуми: 
- цена                                   - 40 бода, 
- квалитет                           - 30 бода, 
- начин на плаќање           - 20 бода, 
- рок на испорака              - 10 бода. 
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6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

03.04.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

03.04.2002 година во 11 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
Комисијата треба да и предаде писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утвр-
дениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни 
набавки, нема да бидат разгледани. 

Информации на телефон 147-639 и 147-954. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Согласно член 14 и член 15 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО 
БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ     МЕ-

ШАВИНИ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 1/2002 е ЈП 

"Македонијапат"- Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" 
бр. 14 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- камен агрегат (варовничко потекло) за изработка на 

асфалтни мешавини 
1. од   0 -   4 мм.....................................................38000 Т 
2. од   4 -   8 мм.....................................................21500 Т 
3. од   8 - 16 мм.................................................. ..24500 Т 
4. од 16 - 31 мм.........................................................200 Т 
- камено брашно (филер)...................................6000 Т 
- камен агрегат (еруптивно потекло) за изработка 
на асфалтни мешавини 
1. од   4 -   8 мм.......................................................2500 Т 
2. од   8 - 11 мм.......................................................2000 Т 
3. од 11 - 16 мм.......................................................2500 Т 
1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен по-

вик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 
- камениот агрегат да ги задоволува следните стандар-

ди: МКС Б.Б3.100, МКС Б.Б8.032, МКС Б.Б8.040, МКС 
Б.Б8.044, МКС Б.Б8.045, МКС Б.Б2.009,  

- филерот да го задоволува стандардот МКС Б.Б3.045. 
 
1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни бази 

се дадени во следната табела:  
 
1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни бази 

се дадени во следната табела:  
 

Асфалтна база 
Фракција од 
варовничко  
потекло 

Скопје Битола Велес Штип 
  0 -   4 мм 11000 9000 9500 8500 
  4 -   8 мм  6000 5000 4500 6000 
  8 - 16 мм  8000 7000 4500 5000 
16 - 31 мм     200  
Фракција од 
еруптивно 
потекло 

    

  4  -  8 мм   2500  
  8 - 11 мм   2000  
11 - 16 мм   2500  
 
1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е сукцесив-

но во текот на 2002 година со динамика која ќе се регули-
ра со договорот. 

 

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

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи  единичните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Вкупната единична цена да биде изразена во де-

нарска вредност. 
2.4. Во вкупната единична понудена цена треба да би-

дат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од набав-
ка до утовар на материјалот вклучувајќи го чинењето за 
набавка, даноци, давачки за патишта, осигурување, прес-
метан ДДВ, и сите останати давачки кои би ја теретеле це-
ната. 

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфа-
ти целокупниот обем на набавката или одредени делови 
од истата. 

Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, набав-
ката може да се подели на делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2. Понудувачот треба да достави докази за финан-

сиската и економската способност согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки, ако како понудувач се јави стран-
ско правно лице, бонитетот треба да има задолжително 
превод на македонски јазик. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет од Централниот регистар, а странските понуду-
вачи документ спрема член 16 од Законот за измени и до-
полнување на Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или за-
верена копија верна на оригиналот. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други  јавни давачки. 

3.4. Со понудата треба да се достави банковата гаранција 
во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки, 
како и други докази, потврди и тоа: 

3.5.1. Доказ за техничка способност за извршување на 
предлогот на понудата, односно список на главни испора-
ки во последните три години, со износите, датумите и на-
бавувачите. 

3.5.2. Атест за квалитет на материјалот издаден од 
надлежна институција. 

3.6. Понудувачот да достави доказ дека на понудува-
чот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 од Законот за јавни набавки и член 18 од Законот 
за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
 
4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и 
тоа: 

- квалитет..........................................................40 поени, 
- оддалеченост на произведениот материјал  
до асфалтната база на ЈП "Македонијапат"..........30 поени, 
- цена..................................................................20 поени, 
- начин на плаќање..........................................10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА  ПОНУ-

ДАТА 
 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

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

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

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
29.03.2002 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
"Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје во салата 
на VI кат. 
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5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата од 
Отворениот повик, како и оние кои не се изработени сог-
ласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98) нема да се разгледуваат. 
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Комисија за јавни набавки 

__________________________________________________ 
 

О Б Ј  В А А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), 
Државниот завод за статистика, ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

ЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2002 ГОДИНА НИ 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во февруари 
2002 година во однос на јануари 2002 година е 0.005. 

2. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на година-
та до крајот на месецот е 0.003. 

3. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи во февруари 2002 годи-
на во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува - 0.023. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија во периодот од поче-
токот на годината до крајот на февруари 2002 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 2001 година е 0.021. 

 
                    Директор,  

                         Благица Новковска, с.р. 
 

С О Д Р Ж И Н А 
                                                                                 Страница   
285. Одлука за определување на надоместокот за 

одобрение за приредување на забавни иг-
ри........................................................ 1

286. Одлука за давање согласност на Одлуката за 
бришење на стасаните, а не наплатените по-
барувања по основ на користење на делов-
ниот простор со кој стопанисува Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македони-
ја...................................... 1

287. Одлука за утврдување на цената на одобре-
нието за привремено приредување на игри 
на среќа.............................................. 1

288. Одлука за определување на висината на де-
позитот и начинот на користење на депози-
тот со кој се обезбедува исплатата на добив-
ките на учесниците во игрите на сре-
ќа.................................................................. 2

289. Одлука за доделување концесии за дистри-
буција на радио и телевизиски програми 
преку кабелска мрежа......................... 2

 
 

   
 Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

 
 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 

 
 
  
 
 
 
 


	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	MI˜NIS˜TRY OF TRAN˜SPORT AND
	COM˜MU˜NI˜CA˜TI˜ONS

