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990. 
Врз основа на член 131 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 24 јуни 2003 година, донесе е 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Се пристапува кон измена на Уставот на Репуб-

лика Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се обја-

ви во �Службен весник на Република Македонија�.  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

     Бр. 07-2983/1   Претседател 
24 јуни 2003 година            на Собранието на Република 
         Скопје                 Македонија, 

  м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

991. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16 јуни 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ 
МУЗЕЈ �Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ� - СТРУГА  

1. Јован Василевски се разрешува од должноста  вр-
шител на должноста директор на Народниот музеј �Д-р 
Никола Незлобински� - Струга. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

     Бр. 17-2872/2                      Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
          Скопје               о Црвенковски, с.р.             Бранк

___________ 
992. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16 јуни 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ �Д-Р НИКОЛА 

НЕЗЛОБИНСКИ� - СТРУГА  
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

музеј �Д-р Никола Незлобински� - Струга се именува 
Неби Арифи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

      Бр. 17-2928/1                      Претседател на Владата 
16 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
          Скопје               о Црвенковски, с.р.             Бранк

___________ 
993. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловид-

ба (�Службен лист на СФРЈ� бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 
29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис, министерот за транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАГРОЗУВАЊЕТО НА 
БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува испиту-

вање на загрозувањето на безбедноста на воздухопло-
вите. 

Член 2 
Испитувањето на загрозувањето на безбедноста на 

воздухоплов (пријавување, анализирање, проценка, кла-
сифицирање, начинот на известување за случаи на загро-
зување на безбедноста на воздухопловите, како и начинот 
на нивното евидентирање и архивирање) се однесува само 
на случаи на загрозување на безбедноста на воздухопло-
вите во кои се вклучени домашни и странски цивилни 
воздухоплови, како и случаи во кои цивилната контрола 
на летање дава услуги на цивилни и државни воздухопло-
ви в  воздушниот простор на Република Македонија. о

 
Член 3 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. теренска препрека е природна препрека, објект, 
лица, возила и слично; 

2. АТМ услуги (Air Traffic Management) - се услуги 
кои се даваат во воздухопловно информативниот реги-
он и опфаќаат контрола на летањето, информирање во 
лет, тревожење, регулирање на протокот на воздушен 
сообраќај, организација на воздушниот простор (во на-
тамошниот текст: АТМ услуги); 

3. инцидент е загрозување на безбедноста на еден 
воздухоплов што не е несреќа или незгода, а влијае или 
можел да влијае врз безбедноста на операцијата; 

4. сериозен инцидент е загрозување на безбедноста 
на еден воздухоплов, кој што вклучува околности кои 
укажуваат дека речиси се случила несреќа или незгода. 

 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЛУЧАИ НА ЗАГРОЗУВАЊЕ 
НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 
Член 4 

Секое лице кое учествувало во загрозување на без-
бедноста на воздухоплов или дознало за загрозување, 
го пријавува на Комисијата за безбедност при Управата 
за цивилна воздушна пловидба (во натамошниот текст: 
Управа) без опасност дека ќе биде повикано на одго-
ворност. 

Член 5 
Предмет на пријавување се инцидентите и сериоз-

ните инциденти, како и посебните случаи при давање 
на АТМ услуги. 

Член 6 
Пријавување на сериозните инциденти опфаќа при-

јавување на случаи на загрозување во кои речиси се 
случил судир помеѓу воздухоплови и воздухоплов и те-
ренска препрека, а се однесуваат на: 

1. нарушување на минимумот за сепарација; 
2. несоодветна сепарација; 
3. контролиран лет во теренска препрека без после-

дица; и 
4. упаѓање на воздухоплов на полетно-слетна пате-

ка каде што била потребна активност за избегнување. 
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Член 7 
Пријавување на инциденти опфаќа пријавување на 

случаи на загрозување во кои постоела можност за су-
дир помеѓу воздухоплови и воздухоплов и теренска 
препрека, а се однесуваат на: 

1. упаѓање на воздухоплов на полетно-слетна патека 
каде што не била потребна активност за избегнување; 

2. излетување на воздухоплов од полетно-слетна 
патека; 

3. отстапување на воздухопловот од одобрението на 
надлежната контрола на летање; 

4. отстапување на воздухопловот од важечките про-
писи кое опфаќа: 

- отстапување на воздухопловот од објавените и 
применливи АТМ процедури; 

- неовластено навлегување во воздушен простор; 
- отстапување од важечките прописи во однос на но-

сењето и оперирањето со опремата на воздухопловот која 
се однесува на АТМ. 

Член 8 
Пријавување на посебни случаи во АТМ опфаќа при-

јавување на ситуации во кои можноста за давање на без-
бедни АТМ услуги е спречена, вклучувајќи ги и ситуаци-
ите кога операцијата на воздухопловот безбедно заврши-
ла. Ова пријавување ги опфаќа особено следните случаи: 

1. неможност за давање на АТМ услуги која опфаќа: 
- неможност на давање на услуга на контрола на ле-

тање; 
- неможност на давање на услуга на организација на 

воздушниот простор; 
- неможност на давање на услуга на регулирање на 

протокот на воздушен сообраќај; 
2. нефункционирање на комуникацијата; 
3. нефункционирање на радарскиот надзор; 
4. нефункционирање на обработката и дистрибуци-

јата на податоци; 
5. нефункционирање на навигацијата; и 
6. нефункционирање на АТМ системот за обезбеду-

вање. 
Член 9 

Пријавата за загрозување на безбедноста на возду-
хоплови се поднесува до Комисијата за безбедност, во 
писмена форма, на посебно пропишан образец кој е со-
ставен дел на овој правилник (прилог бр. 1). 
Образецот од став 1 на овој член го обезбедува 

Управата, во доволен број, и го доставува до сите суб-
јекти кои можат да учествуваат или да имаат сознанија 
за загрозување на безбедноста на воздухоплов. 

 
НАЧИН НА ИСПИТУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ НА 

ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА  
НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 
Член 10 

Пријавените случаи на загрозување на безбедноста на 
воздухопловите ги испитува Комисијата за безбедност во 
согласност со Анекс 13 на Чикашката конвенција на ICAO 
и документите кои произлегуваат од овој анекс. 
Комисијата ги испитува околностите под кои е дојде-

но до загрозување на безбедноста на воздухопловот, го 
прибавува потребниот доказен материјал, прави анализа и 
ги утврдува причините, врши проценка и класификација, 
предлага мерки за отстранување и спречување на нови 
опасности, врши известување и информирање за случаите 
на загрозување и ги доставува на евидентирање и архиви-
рање предметите по кои се вршело испитување. 
Испитувањето може да го врши друга земја во сора-

ботка со Управата. 
Член 11 

За почетокот на испитувањето на сериозните инци-
денти се испраќа известување (notification) до земјите 
на регистарот, превозникот, конструкцијата и произво-
дителот на воздухопловот, а за воздухоплови чија те-
жина е над 2.250 кг се испраќа и до ICAO на англиски 
јазик. Формата, содржината на известувањето и по-
стапката по приемот на известувањето се во согласност 
со Анекс 13 на Чикашката конвенција на ICAO. 

Член 12 
Комисијата за безбедност што ја формира директо-

рот на Управата посебно за секое пријавено загрозува-
ње на безбедноста на воздухоплов треба да е составена 
од најмалку тројца членови од листата на воздухоплов-
ните стручњаци и тоа: еден пилот, контролор на лета-
ње и стручно лице од Управата. 
Комисијата може да има и член од надлежните ми-

нистерства ако се работи за вен воздухоплов. држа 
Член 13 

Комисијата за безбедност го собира материјалот и 
доказите кои се неопходни за работата на Комисијата 
во врска со испитувањето. 
Собирањето на материјалот и доказите треба да за-

врши во рок од 7 дена од денот на настанувањето на за-
грозувањето на безбедноста. 
Комисијата за безбедност ја почнува работата во сед-

ници по комплетирање на собраниот материјал и докази. 
Членовите на Комисијата за безбедност, по правило, 

со поканата за седница го добиваат сиот неопходен ма-
тер јал, најдоцна 10 дена пред закажување на седници. и 

Член 14 
Комисијата за безбедност при испитувањето на загро-

зувањето може да ангажира и други стручни лица кои 
имаат право на учество и на седниците на Комисијата. 
Комисијата за безбедност на своите седници може да 

повика и други лица потребни за испитување на загрозу-
вање на воздухоплов (учесници, очевидци, сведоци и др.). 
Учество во испитување на сериозен инцидент може 

да земат претставници на земјите на регистарот, пре-
возникот, конструкцијата и производителот на возду-
хопловот. На седниците на Комисијата за безбедност 
се води записник, кој по седницата го потпишуваат си-
те присутни членови. 

Член 15 
Комисијата по испитувањето на загрозувањето до-

несува заклучок. 
Заклучоците на Комисијата за безбедност се полно-

важни кога се донесени од мнозинството на членовите 
на Комисијата.  
АНАЛИЗА, ПРОЦЕНКА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
СЛУЧАИТЕ НА ЗАГРОЗУВАЊАТА НА БЕЗБЕД-

НОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВ  
Член 16 

Анализирање на случаите на загрозување на без-
бедноста на воздухопловите се врши со цел да се утвр-
ди низата поврзани настани и причини кои довеле до 
загрозување на безбедноста и предлог мерките за спре-
чување на повторно случување на истите. 
Податоците од анализата се внесуваат на посебно 

пропишани обрасци кои се составен дел на овој правил-
ник (прилог бр. 2). 

Член 17 
На сите случаи на загрозување на безбедноста вклу-

чувајќи ги и причините за загрозување се врши про-
ценка со цел да се одреди нивото на нивната сериоз-
ност и зачестеност, нивото на придонес на АТМ систе-
мот во тие случаи и во причините кои довеле до загро-
зувањето. 

Член 18 
Нивото на сериозноста и зачестеноста на случаите 

на загрозувањата на безбедноста на воздухоплов се 
утврдува согласно шемите за класификација дадени во 
Упатството за регулаторите на безбедноста во АТМ во 
врска со ESARR 2 на EUROCONTROL. 

 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ И ИНФОРМИРАЊЕ  
ЗА ЗАГРОЗУВАЊАТА НА БЕЗБЕДНОСТА  

НА ВОЗДУХОПЛОВ  
Член 19 

Конечниот извештај го составува Комисијата за 
безбедност. 
Извештајот има четири дела односно наслов, кра-

ток преглед, главен дел и додатоци и е со форма и со-
држина дадена во Анекс 13 на Чикашката конвенција 
на ICAO. 
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Член 20 Конечниот извештај за инциденти на воздухоплови 
чија тежина е над 5.700 кг се доставува и до ICAO, и тоа 
на еден од јазиците на ICAO односно на англиски јазик. 

Секој член на Комисијата за безбедност има право 
да го издвои своето мислење. 
Член на Комисијата за безбедност кој не се сложува 

со донесените заклучоци или поедини делови од коми-
сискиот извештај треба писмено да ги образложи фак-
тите и причините на кои го заснова своето мислење, 
што претставува составен дел на Извештајот од Коми-
сијата за безбедност за испитување на загрозување на 
без едноста на воздухопловот. 

Годишната шема за класификација на случаите на 
загрозување на безбедноста на воздухоплов, Управата 
ја доставува до EUROCONTROL.  

Член 24 
Увид во Извештајот на Комисијата за безбедност од 

страна на заинтересирани субјекти може да се изврши 
само со претходно добиена согласност од Управата, а 
ако во загрозувањето учествувал државен воздухоплов 
- и д надлежното министерство. 

б 
Член 21 

Изготвениот нацрт на конечен извештај се доставува 
до сите земји кои земале учество во испитувањето на за-
грозувањето кои треба да достават свои забелешки во рок 
од 60 дена до денот кога е доставен нацрт извештајот. 

о 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ   

Член 25 Нацртот на конечен извештај може да се испраќа по 
пошта, факс или електронска пошта. Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за испитување на загрозува-
њата на безбедноста на воздухоплови (�Службен лист 
на СФРЈ� бр. 79/87). 

 
Член 22 

Потпишаниот извештај со записниците за седницата 
на Комисијата за безбедност и останатите прилози се за-
веруваат со посебен печат на мисијата за безбедност. 

Член 26 
 Ко Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Член 23 
Комисијата конечниот извештај го доставува до 

учесниците во загрозувањето, до земјите на регистарот, 
превозникот, конструкцијата и производителот, како и 
до оние кои обезбедиле информации и стручни лица во 
испитувањето, а еден примерок останува во Управата. 

 
 Бр. 02-6162                                        Министер 

11 јуни 2003 година                        за транспорт и врски, 
    Скопје                                    Милаим Ајдини, с.р. 
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994. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царински-

те квоти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/2003), Министерството за економија ги објавува лис-
тите на стоки за второ полугодие од 2003 година, за кои ќе се користи принципот на распределба �прв дојден, прв 
корисник� (first come, first served) и тоа 
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Член 3 995. 

Во членот 12 став 1 по зборот �одобрува� се додава 
зборот �стандардна�. 

Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување (�Сл. весник на РМ� бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2002, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 03.06.2003 година, донесе 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Како стандардна инвалидска количка во смисла на 

став 1 и 2 на овој член се смета количка изработена од 
метал, кожа, пластична маса, гума и текстил и која има 
наслони за рацете на расклопување, одморалиште за но-
зете на расклопување и можност за склопување на ко-
личката со кочници.� 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИ-
КАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО  Член 4 

Во членот 15 по зборовите: �60 месеци� се става за-
пирка и се додаваат зборовите: �а за деца до 18 години 
36 месеци�. 

НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 
 

Член 1 Член 5 Во Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала (�Сл. весник на 
РМ� бр. 111/2000 и 71/2001) во членот 3, по ставот 2 се 
додава нов став 3 кој гласи: 

Во членот 18 став 1 бројот �15� се заменува со бро-
јот �18�. 

Член 6 
Во членот 21 зборовите: �со стандардна кожа или 

ска се заменуваат со зборот �кожа�. �Осигуреното лице кое користи навлаки (чорапи) за 
чунка на ногата, може да користи до 6 навлаки (чора-
пи), годишно.� 

ј�  
Член 7 

Во членот 23 бројот �15� е заменува со бројот �18�. с Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: �Осигуреното лице кое 

прв пат остварува право на трајна протеза, има право и 
на имедијантно лежиште за протезата, заради прилаго-
дување на чунката за протезата.� 

Член 8 
Во членот 26 зборовите: �и 3� се бришат, а по збо-

ровите: �60 месеци� се додаваат зборовите: �за помага-
лата од член 25 точка 3 најмногу 12 месеци�. 
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Член 9 
Во членот 27 по точката 4 се додава нова точка 5 

која гласи: �5) Нелатон катетер (120 месечно) за лице 
кај кое не постои можност за своеволно празнење на 
мочниот меур;�  
Т очките 5 и 6 стануваат 6 и 7. 

Член 10 
По членот 32 поглавјето �4. Интраокуларни ленти-

кул � и членот 33 се бришат. и 
Член 11 

Во членот 36 по зборовите: �право на� се бришат 
зборовите: �стапче за� и се додаваат зборовите: �долг 
бел �, а зборовите: �само еднаш� се бришат.  стап 

Член 12 
Во членот 38, алинеја 4 зборот �трајно� се заменува 

со з оровите: �60 месеци�. б 
Член 13 

Во членот 39 се додава нов став 3 кој гласи: 
�По исклучок од став 1 и 2 на овој член, на децата 

од став 2 на овој член ако имаат оштетување на слухот 
на двете уши, ако тоа е неопходно може да им се одо-
бри слушен апарат за двете уши.� 

 
Член 14 

Во членот 42 став 1 се додава нова точка 4 која гласи: 
�4) Канален слушен апарат кај сите видови на 

оштетување на слухот на деца до навршена 18 годишна 
возраст.� 
Во ставот 2 после зборовите: �влошка за спровод-

ливост� запирката се брише и се додаваат зборовите: 
�адаптирана на ушниот канал�. 
Ставот 3 се брише и се додава нов став 3 кој гласи: 

�Рокот на траење на слушен апарат изнесува за деца до 
наполнета 7 годишна возраст 24 месеци, за лица над 7 
годишна возраст до 18 години 36 месеци, а за останати-
те рокот на траењето е 60 месеци.� 

 
Член 15 

Во членот 43 зборовите во заградата: �интеркана-
лен слушен апарат или друг вид на надстандарден слу-
шен апарат� и заградата се брише.  

Член 16 
Во членот 62, по зборот �ортопедските� се додаваат 

зборовите: �и други помагала�, а зборовите: �- протези и 
ортози� се бришат, а по зборот �одобри� се додаваат збо-
ровите: �поправка на помагалата, замена на делови и�.  

Член 17 
Во членот 63 став 1 бројот �40%� се заменува со 

бројот �10%�. 
Член 18 

Во списокот на ортопедски помагала од реден број 
123 до 151 во графата �помагалото го препишува� по-
крај ортопед да се додаде и �физијатар�, редниот број 
178 се брише, а по редниот број 168 се додава нов ре-
ден број 168а, кој гласи: 

 
168а  Нелатон 

катетер 
Член 

27 
Избран 
лекар 

/ / / / Не / 

 
Член 19 

Се овластува стручната служба на Фондот да изго-
тви пречистен текст на Правилникот за индикациите за 
остварување на право на ортопедски и други помагала. 

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по добивање на согласност 
од Министерството за здравство. 

 
     Бр. 02-4247/7            Претседател 
4 јуни 2003 година    на Управниот одбор, 
          Скопје         проф. д-р Софија Тодорова, с.р. 

996. 
Врз основа на член 163 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 
34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од 
вредност, на 12.06.2003 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
1. Во точка 1 став 1 алинеи 2, 3 и 4 од текстот на 

Одлуката бр. 03-638/1 од 27.05.2003 година на Комиси-
јата за хартии од вредност е направена техничка гре-
шка, поради што зборовите: �со државни обврзници� 
со кои завршуваат алинеите се бришат. 

2. Во точка 1 став 1 алинеи 1, 3 и 4 од текстот на Од-
луката бр. 03-638/1 од 27.05.2003 година на Комисијата 
за хартии од вредност, интерпункцискиот знак �точка 
(.)� запишан во изнесените процентуални вредности се 
заменува со интерпункцискиот знак �запирка (,)�. 

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

 
         Бр. 03-638/2            Комисија за хартии од вредност           
12 јуни 2003 година                           Претседател, 
           Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
997. 
Врз основа на член 38, став 4 од Законот за угости-

телската и туристичката дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23/95), Факултетот за тури-
зам и угостителство - Охрид, по претходно мислење на 
Министерството за образование и наука и Туристички-
от сојуз на РМ, ја пропишува следнава 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ 
ВОДИЧ 

 
Член 1 

Стручниот испит за туристички водич се полага 
според пропишана содржина на стручните предмети. 

 
Член 2 

Стручниот испит за туристички водич се полага по 
следниве предмети: 

- Општествено уредување на Република Македонија; 
- Историја на Македонија; 
- Основи на туризмот; 
- Културно наследство на Македонија; 
- Туристичка географија на Македонија; 
- Комуникативно-пропагандна дејност; 
- Психологија на туризмот; 
- Странски јазик (по барање на кандидатот). 
 

Член 3 
Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик, 

особено оспособеност за комуникација. 
 

Член 4 
Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен 

испит за туристички водич до Факултетот за туризам и 
угостителство во која наведува кој странски јазик би го 
полагал. 

Член 5 
Право на пријавување и полагање стручен испит за 

туристички водич имаат кандидати кои завршиле нај-
малку средно образование.  

Член 6 
Кандидатите кои завршиле вишо или високо обра-

зование и положиле некои од предвидените предмети 
се ослободуваат од полагање на истите. За тоа одлучу-
ва предметниот наставник.  

Член 7 
Со пријавата се поднесуваат препис од документите 

за завршеното образование и препис од извод на ма-
тична книга на родените. 
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Член 8 
На кандидатот кој го положил стручниот испит за 

туристички водич му се издава уверение. Уверението 
го издава Факултетот за туризам и угостителство. 

 
Член 9 

На лицето кое поседува уверение за положен стру-
чен испит за туристички водич му се издава легитима-
ција за туристички водич. Легитимацијата ја издава Ми-
нистерството за економија на Република Македонија. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма 
престанува да важи Програмата за полагање стручен 
испит за туристички водич и истекува важноста на ле-
гитимацијата за туристички водич (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 16/84). 

 
Член 11 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
28 март 2003 година             Декан на ФТУ - Охрид, 
          Охрид                проф.д-р Софронија Миладиноски, с.р. 

___________ 
998. 
Врз основа на член 38, став 4 од Законот за угости-

телската и туристичката дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23/95) и член 30-ѓ, став 4 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002), Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид, по претходно мислење на Министерството за 
образование и наука и Туристичкиот сојуз на РМ, ја 
пропишува следнава 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ 
ПРИДРУЖНИК 

 
Член 1 

Стручниот испит за туристички придружник се по-
лага според пропишана содржина на стручните пред-
мети. 

Член 2 
Стручниот испит за туристички придружник се по-

лага по следниве предмети: 
- Општествено уредување; 
- Меѓународни економски односи; 
- Основи на сообраќајот; 
- Комуникативно-пропагандна дејност; 
- Туристичка географија; 
- Царинско работење; 
- Култура на однесување; 
- Странски јазик (по барање на кандидатот). 
 

Член 3 
Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик, 

особено оспособеност за комуникација. 
 

Член 4 
Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен 

испит за туристички придружник до Факултетот за ту-
ризам и угостителство во која наведува кој странски ја-
зик би го полагал. 

Член 5 
Право на пријавување и полагање стручен испит за 

туристички придружник имаат кандидати кои заврши-
ле најмалку средно образование. 

 
Член 6 

Кандидатите кои завршиле вишо или високо обра-
зование и положиле некои од предвидените предмети 
се ослободуваат од полагање на истите. За тоа одлучу-
ва предметниот наставник. 

Член 7 
Со пријавата се поднесуваат препис од документите 

за завршеното образование и препис од извод на ма-
тична книга на родените. 

 
Член 8 

На кандидатот кој го положил стручниот испит за 
туристички придружник му се издава уверение. Увере-
нието го издава Факултетот за туризам и угостителство. 

 
Член 9 

На лицето кое поседува уверение за положен стру-
чен испит за туристички придружник му се издава ле-
гитимација за туристички придружник. Легитимација-
та ја издава Министерството за економија на Републи-
ка Македонија. 

Член 10 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
28 март 2003 година             Декан на ФТУ - Охрид, 
          Охрид                проф.д-р Софронија Миладиноски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поведена парнична постапка за 
утврдување право на сопственост, по тужба на тужите-
лот Сејди Бајрами од Скопје, ул. �191� бр. 8, преку 
полномошникот Драги Јакимовски адвокат од Скопје, 
ул. �Битпазарска� бр. 9, против тужените Шадан Кара-
биер, Реџаин Хазирден, Хердан Гозаи, Фикрет Челик, 
Адам и Фаик Хазирден сите во Република Турција со 
непозната адреса, како законски наследници на сега 
покојниот Али Џелал. Вредност на спорот 100.000,00 
денари. 
Бидејќи тужените се со непозната адреса во Репуб-

лика Турција, а немаат оставено полномошник во Ре-
публика Македонија, согласно член 78, став 4 и 5 од 
ЗПП, судот постави привремен застапник од редот на 
адвокатите на град Скопје и тоа адвокатот Примислав 
Марковиќ ул. �Битпазарска� бр. 15, кој ќе ги штити 
правата и интересите на сите тужени до нивно појаву-
вање пред овој суд, на нивни полномошник, односно 
додека Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи 
на општините на град Скопје не го извести судот дека 
назначил старател на тужените. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр. 

3394/02.                                                                    (16442)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка по тужба на ту-

жителот Аслан Бајрами од Куманово против тужениот 
Димитар Поповиќ, сега со непозната адреса на живее-
ње во СР Југославија. Од страна на судот како привре-
мен застапник се назначува адвокатот Уљбер Дестани 
кој ќе го застапува тужениот се додека тој или негови-
от полномошник не се јави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, I. П. бр. 09-1431/03.                              
                                                                            (16412) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп, поднесена е тужба 

за развод на брак од тужителот Мека Тотиќ од с. Жито-
ше, против тужениот Еркан Сулејманоски од с. Десово, 
а сега со непозната адреса во Турција. 
Бидејќи тужениот Еркан Сулејманоски е со непоз-

ната адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот да се јави пред Основниот 
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суд во Прилеп или да одреди свој полномошник. Во 
спротивно, ќе му биде одреден привремен застапник 
кој ќе го застапува во судот до правосилното окончува-
ње на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 324/2003.  
                                                                            (16711) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор за 

развод на брак по тужба на тужителот Алиов Себајдин од 
с. Тополница, против тужената Алиова Јашар Ѓулизар од 
с. Тополница, сега со непозната адреса во Холандија. 
Се повикува тужената Алиова Јашар Ѓулизар да се 

јави во судот во рок од 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да до-
стави своја адреса на живеење или назначи свој полно-
мошник. 
Доколку во предвидениот рок не се јави во судот ќе 

и биде поставен привремен старател и тоа Маријана 
Ристова, стручен соработник во Основниот суд во Ра-
довиш, која ќе ги застапува нејзините интереси додека 
не се јави тужената или нејзин полномошник. 
Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 202/03.  
                                                                            (16710) 
 

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

исполнување на договор-сопственост, по тужба на ту-
жителот Исмаили Џабир од село Челопек, против ту-
жениот Мустафи Бајрам од село Челопек, сега со не-
позната адреса во Германија и Таири Аќим. 
Се повикуваат тужените Мустафи Бајрам од татко 

Мустафа од село Челопек и Таири Аќим од село Нова-
ке, сега со непозната адреса, да се јават во Основниот 
суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот, да достават свои адреси или да одредат полно-
мошник. 
Во спротивно, судот на тужените ќе им постави 

привремен старател кој ќе ги застапува до окончување-
то на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 514/2003. 
            (16801) 

___________ 
 

Пред овој суд се води постапка за сопственост, по 
тужба на тужителот Демирали Кадри од Тетово, про-
тив тужениот Лика Енвер од Тетово, сега со непозната 
адреса во СР Германија. 
Бидејќи тужениот Лика Енвер од Тетово, е со не-

позната адреса во СР Германија, се повикува да се јави 
во рок од 30 дена пред Основниот суд во Тетово или да 
назначи свој полномошник кој ќе ги застапува негови-
те права и интереси во оваа постапка се до окончува-
њето на истата или до нивно евентуално јавување пред 
судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 497/2003. 
                                                                            (16803) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 800/2003 од 19.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 01006592?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на одлуката за зголе-
мување на основна главница на Фабриката за прерабо-
тка на овошје и зеленчук �ВИТАПЕЛЛА� АД Битола, 
ул. �Новачки пат� бб, Битола. 
Се врши запишување на Одлука за зголемување на 

основна главница на ФПОЗ �ВИТАПЕЛЛА� АД Бито-
ла бр. 02-331/3 од 30.05.2003 година. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

800/2003.                         (16986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2013/2003, од 10.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017442?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за промет на стоки на голе-
мо и мало во внатрешен и надворешен промет ДЕНД-
РО Петре и други ДОО Скопје, ул. �Ленинова� бр. 33а. 
Се брише Лидија Типевска - Богданоска - управи-

тел без ограничување. 
Се запишува Гоце Богдановски - управител без 

ограничувања во Друштвото за промет на стоки на го-
лемо и мало во внатрешен и надворешен промет 
ДЕНДРО Петре и други ДОО Скопје, ул. �Ленинова� 
бр. 33а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2013/2003.                                   (16191) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1650/2003, од 12.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006526?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност во 
ВТП на Друштвото за производство, угостителство, 
промет на големо и мало СТАРС Славчо ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �Костадин Кирков� бр. 20, Скопје. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешното 

трговско работење на друштвото.  
Друштвото врши проширување на дејноста во вна-

трешниот трговски промет и тоа:  
- Дејноста се проширува со: 74.70, 45.45, 93.01, 

01.41 и 01.41/3. 
- Пречистен текст: 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 20.40, 

19.20, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 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, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
74.12, 93.05, 74.70, 45.45, 93.01, 01.41 и 01.41/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1650/2003.                                   (16193) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 643/03, од 04.03.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02045996?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги БИОМЕДИУМ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Никола Грчето� бр. 4/24. 
Со Одлука од 14.02.2003 година содружниците на 

Друштвото за производство, трговија и услуги БИО-
МЕДИУМ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Никола Грче-
то� бр. 4/24, одлучија да извршат промена на лице ов-
ластено за застапување и претставување на друштвото 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Врз основа на Одлука од 14.02.2003 година се бри-

ше Кирил Филев, досегашен управител на друштвото и 
се запишува Митко Цветков - управител со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

643/03.                                   (16195) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1816/03, од 27.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02016522?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште на Трговско-
то друштво за производство, промет и услуги на голе-
мо и мало ХЕМОМАК Урош и др. увоз-извоз ДОО 
Скопје, ул. �Никола Вапцаров� бр. 2/4. 
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Новото седиште на друштвото е на ул. �11 Октом-

ври� бр. 23 2/1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1816/03.                                   (16196) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1997/2003, од 05.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003170?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги на големо и 
мало ХЕМОМАК ХЕМ Урош и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Никола Вапцаров� бр. 2/4. 
Седиштето се менува и ќе гласи: Трговско друштво 

за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕ-
МОМАК ХЕМ Урош и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�11 Октомври� бр. 23 2/1. 
Се брише Горан Јовановиќ, а се запишува Гане Ко-

чов, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1997/2003.                                   (16198) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 541/03, од 11.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02001124?-000-09, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив на Друштвото за ту-
ризам, промет и услуги во сообраќајот ГОЛДЕР Пе-
шевски и др. ДОО Скопје, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 
19, згр. Градски зид, кула 3. 
Новиот назив на друштвото е Друштво за туризам, 

промет и услуги во сообраќајот СИМ СЕРВИС Пешев-
ски и други ДОО Скопје, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 19, 
згр. Градски зид, кула 3. 
Од друштвото истапува содружникот: ГОЛДАИР 

Претпријатие за авионски услуги, Претпријатие со огра-
ничена одговорност Атина панепистимис 15, Р. Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

541/03.                                   (16200) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5534/2002, од 13.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045547?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник на Друштво-
то за производство и промет на земјоделски и сточарски 
производи ГЕН БРИД ИНЖЕНЕРИНГ ЦЕНТАР ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Вич� бр. 28/19, Скопје. 
На ден 20.09.2002 година пристапила Никица Пано-

ва Ѓоргевска, а на истиот ден истапил Драгослав Ко-
цевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5534/2002.                                   (16201) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 865/2003, од 24.04.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013386?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и содружник 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИ-
НЕР Драган ДООЕЛ Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 
67, локал 9, Скопје. 
Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за произ-

водство, трговија и услуги ВИНЕР ДООЕЛ Скопје, 
бул. �Јане Сандански� бр. 67, лок. 9, Скопје. 
На ден 07.03.2003 година пристапил Роберт Мој-

совски, а на истиот ден истапил Санден Драган. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

865/2003.                                   (16202) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2032/03, од 09.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02019129?-8-03-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на седиште на Друштвото 
за производство, услуги и трговија Д.Н.Т. ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 30. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Илинден-

ска� бр. 76. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2032/03.                                   (16203) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2031/2003, од 12.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023176?-4-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за надворешен и внатрешен промет и услуги МАНЕКС 
КОРПОРЕЈШН АД Скопје, ул. �164� бр. 46а. 
Промена на претседател на Управен одбор на АД 

МАНЕКС КОРПОРЕЈШН во Скопје со седиште на ул. 
�164� бр. 46 а. 
Се разрешува Маневска Вера од функција претседа-

тел на МАНЕКС КОРПОРЕЈШН АД на Управниот од-
бор на друштвото со стан на ул. �Маркс и Енгелс� бр. 
1/8-3, Скопје. 
Се именува лицето Љубомир Маневски за претседа-

тел на Управниот одбор на МАНЕКС КОРПОРЕЈШН 
АД Скопје со стан на ул. �Маркс и Енгелс� бр. 1/8-3, 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2031/2003.                                   (16204) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2082/03, од 10.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029709?-8-09-000, го запиша 
во трговскиот регистар проширувањето на дејности 
на Друштвото за козметички услуги ШУРИЈЕТЕ 
Шурете Лила ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Атин-
ска� бр. 23. 
Дејности во внатрешен промет се проширува со: 

71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2082/03.                                   (16205) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1868/2003, од 03.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02048082?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на фирмата на Тргови-
ја на мало СТЕФАНИЈА ТП Зорица Сокол Доневска, 
ул. �Теодосиј Синаитски� бр. 9-А, Скопје. 
Се запишува бришењето на фирма Трговец поеди-

нец на Трговија на мало СТЕФАНИЈА ТП Зорица Со-
кол Доневска, ул. �Теодосиј Синаитски� бр. 9-А. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1868/2003.                                   (16206) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1619/2003, од 12.05.2003 година, во ре-
гистарската влошка бр. 7-02001896-09-020, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување на Јавното претпријатие за сто-
панисување со шуми �Македонски шуми� п.о. Скоп-
је, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15-а, Подружница шум-
ско стопанство �Преспадрво� Ресен, ул. �Корчулан-
ска� бр. 40. 
Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише Тановски Симеон - раководител - ди-

ректор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари 
дневно, а над тој износ потребна е согласност од дире-
кторот на ЈП. 
Да се запише: Веловски Томче - раководител - ди-

ректор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари 
дневно, а над тој износ потребна е согласност од дире-
кторот на ЈП. 
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Пречистен текст: Веловски Томче - раководител - 

директор со ограничени овластувања на износ до 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1619/2003.                                   (16207) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1620/2003, од 12.05.2003 година, во ре-
гистарската влошка бр. 7-02001896-004-09, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување на Јавното претпријатие за сто-
панисување со шуми �Македонски шуми� п.о. Скоп-
је, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15-а, Подружница шум-
ско стопанство �Црн Бор� - Прилеп, ул. �Моша Пи-
јаде� бб. 
Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише Биџоски Костадин - раководител - ди-

ректор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари 
дневно, а над тој износ потребна е согласност од дире-
кторот на ЈП. 
Да се запише Лесноски Ратко - раководител - дире-

ктор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари 
дневно, а над тој износ потребна е согласност од дире-
кторот на ЈП. 
Пречистен текст: Лесноски Ратко - раководител - 

директор со ограничени овластувања на износ до 
60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1620/2003.                                   (16208) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 299/03, од 06.06.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-480-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на директор на Основното училиште 
�Коле Неделковски� - Скопје, ул. �Антоние Грубишиќ� 
бр. 8. 
Се брише досегашниот застапник Лепосава Дох-

чева, а се запишува како нов застапник лицето Ме-
ри Шеќерова, на должност директор без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 299/03.      

                   (16209) 
                   

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

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 321/2003, од 12.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-50028-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Централното Основно училиште �Александар 
Урдаревски� с. Сандево, Скопје. 
Се брише досегашниот застапник Алексов Нико-

ла - директор, а се запишува како нов застапник ли-
цето Андоновски Живе - вд директор без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

321/2003.                                   (16212) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 291/2003, од 05.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Ј.У. Завод за 
рехабилитација на деца и младинци Скопје, ул. �II Ма-
кедонска Бригада� бб. 
Се брише досегашниот застапник - директор 

Ермонд Мифтари. Се запишува новиот застапник 
Велковски Драган - вд директор без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

291/2003.                                   (16216) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

16/03 од 12.06.2003 година, го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации основањето на 
Здружението на граѓани Организација на жени �ХА-
РИЗМА� с. Другово. 
Здружението ќе се залага за ублажување на пробле-

мите на жената, женските права, подигање на свеста на 
жените за сопствената улога во општеството и семејс-
твото, влијание кон позитивните промени на јавното 
мислење, влијание врз јавната политика, грижа за сопс-
твеното здравје, грижа за правилен развој и едукација 
на младите и децата во сите сегменти на животот и 
друго. 
Седиштето на здружението е во ЦСУ �Христо Узу-

нов� с. Другово. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Снежана Штерјоска од с. Другово. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 12.06.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. ЗГФ. бр. 16/03.  
                                                                            (16713) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.449/02 од 21.05.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот �Гради-
нар Лоза� АД - Скопје, со седиште на ул. �Никола Вап-
царов� бр. 2-4, со сметка број 40100-601-34868 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на РМ. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, со адреса на ул. �Владимир Комаров� 
бр.40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката (извештајно рочиште) за 02.07.2003 година во 
8,45 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот 
суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15199) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 280/03 од 19.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги КИКО И 
САШО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Тодор Чангов� бр. 8/3, жиро сметка бр. 300000000024771 
при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска вло-
шка бр. 02039318?-8-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I � Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за производство, трговија и услуги 
КИКО И САШО ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 
Од Основниот суд во Скопје I -  Скопје.        (16562) 
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Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 272/03 од 19.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги МЕДИТЕРАН КОМЕРЦ 
79 Васка ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Беласица� 
бб, жиро сметка бр. 40110-601-346350 при Агенција за 
работа со блокирани сметки, и регистарска влошка бр. 
02010865?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I � Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за трговија и услуги МЕДИТЕРАН 
КОМЕРЦ 79 Васка ДООЕЛ. 
Од Основниот суд во Скопје I -  Скопје.        (16563) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 279/03 од 16.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ДЕНПЕКС Емилија и 
Жарко ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. 
�Милан Мијалковиќ� бр. 30, и регистарска влошка бр. 
02029262?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I � Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, трговија и услуги ДЕНПЕКС Емили-
ја и Жарко ДОО увоз-извоз- Скопје, се заклучува. 

  По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I � Скоп-
је. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (16585) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 281/03 од 16.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги ОГРАЖДЕН КОМЕРЦ 
Стоил и Драган ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште 
на ул. �Душко Поповиќ� бб, со жиро сметка 30000000-
0223718 и регистарска влошка бр. 02016122?-3-03-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, промет и услуги ОГРАЖДЕН КО-
МЕРЦ Стоил и Драган ДОО увоз-извоз - Скопје, се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (16636) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 116/03 од 

21.05.2003 година над стечајниот должник Трговец-пое-
динец Данче Александар Котевска за трговија Битола 
ТП, со седиште во Битола на ул. �Стив Наумов� бр. 72, 
запишан во регистарска влошка бр. 01013193, на Ос-
новниот суд во Битола со жиро сметка при Стопанска 
банка АД Битола, бр. 500-000000231760 со дејност со 
шифра 52.11, отвори стечајна постапка не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (16712) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.401/03 од 19.06.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство и трговија ТЕХНО МАРК Техно-
метал Вардар и Марк Капитал импорт-експорт ДОО - 
Скопје, со седиште на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 11, со 
сметка број 300000000259705 при Комерцијална банка 
АД - Скопје и регистарска влошка број 02026274?-3-
03-000, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и трговија ТЕХНО МАРК 
Технометал Вардар и Марк Капитал импорт-експорт 

ДОО - Скопје, со седиште на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 
11, со сметка број 300000000259705 при Комерцијална 
банка АД - Скопје и регистарска влошка број 
02026274?-3-03-000, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (16762) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.54/03 од 18.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претприја-
тие КАПРИКОРН КОМПАНИ експорт-импорт ДОО - 
Скопје, со седиште на ул. �Трајко Китанчев� бр. 48, со 
жиро сметка 40100-601-400743 и регистарска влошка 
1-41801-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие КАПРИКОРН КОМПАНИ екс-
порт-импорт ДОО - Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (16771) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, со решение на овој суд 
Ст.бр.43/2003 од 20.06.2003 година, објавува дека е 
отворена стечајна постапка над должникот З.К. �Про-
грес� од Дебар. 
За стечаен управник се определува лицето Миодраг 

Ѓорѓески од Тетово, ул. �Маршал Тито� бр. 15/3, со те-
лефон 070-756644. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по об-

јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижности на должникот, во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавени побарувања и ро-
чиште за Собрание на доверители, на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник доверителите одлу-
чуваат за понатамошниот тек на постапката, кое ќе се 
одржи на 15.07.2003 година во 11,00 часот, сала број II 
на овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.                       (16778) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 
постапка над Македонка �Предилница� АД во стечај - 
Штип, Ст.бр.3/2000, ги известува доверителите на 
должникот дека на 3.07.2003 година во 10 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи 
седница на Собрание на доверители по повод предло-
гот на доверителот Фонд за ПИО на Македонија за по-
ништување на претходно објавените тендери за про-
дажба на имотот на стечајниот должник �Предилница� 
АД во стечај - Штип и објавување на нов. 
Од Основниот суд во Штип.                       (16784) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 
постапка над должникот �Врсаково� ДОО во стечај - 
с.Врсаково, Ст.бр.6/02, ги известува доверителите на 
должникот дека на 04.07.2003 година во 10 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи 
извештајно рочиште на должникот ДОО �Врсаково� во 
стечај с.Врсаково. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16789) 
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Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 

постапка над должникот �Лозарство� ДОО во стечај - 
с.Таринци Ст.бр.13/01, ги известува доверителите на 
должникот дека на 07.07.2003 година во 10 часот во 
просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи 
седница на Собрание на доверители заради усвојување 
програма за финансиска консолидација и сопственичка 
трансформација на �Лозарство� ДОО с.Таринци. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16790) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет, градежништво и услуги КАТ-ТРЕКС 
ДООЕЛ експорт-импорт од Радовиш, со седиште на ул. 
�Маршал Тито� бр. 170, со жиро сметка под бр. 
220671100366037 што се води при Македонска банка 
АД од Скопје, регистрирано во Основниот суд во 
Штип со решение под Трег.бр.443/02 од 10.05.2002 и 
број на регистарска влошка 030010009?-8-12-00. 
За стечаен управник се определува Оливер Чола-

ков, дипл.ек. од Струмица, ул. �24 Октомври� бр. 6. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаа разлачни права на недвиж-
ности на должникот што не се запишани во јавните 
книги (катастар) во рок од 30 дена да ги пријават свои-
те побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители - испи-

тување и утврдување на пријавените побарувања и рочи-
ште на Собрание на доверители на кое врз основа на изве-
штајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат 
за понатамошниот тек за постапката кое ќе се одржи на 
10.07.2003 година во 10,30 часот, во судница бр.3. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја на Основниот суд во Штип поради запишување во 
трговскиот регистар и земјишните книги. 
Решението да се објави на огласната табла на овој 

суд и во �Службен весник на РМ�. 
Жалбата против ова решение не го задржува извр-

шувањето на решението. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (16791) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.141/03 
од 19.06.2003 година, отвори стечајна постапка над Тр-
говецот поединец за трговија на мало Кире Боривој Ог-
неновски ОВОРЕЦ с.Кутретино, Демир Хисар ТП, за-
пишан во регистарска влошка бр. 01015571?-6-01-000 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
220701100513718 при Македонска банка АД Скопје, 
експозитура Демир Хисар, со дејност трговија на мало 
со облека. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (16792) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет под Ст.бр.71/03 од 22.04.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ТДПТ Ацо и Стојан �АМС-УПЕКС� ДОО увоз-извоз од 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59577 што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие да се брише од регистарот на претприја-
тија. 

 Од Основниот суд во Струмица.                    (16793) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.96/2003 

од 10.06.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, промет и услуги, 
трговија на големо и мало Игор Петрески и др. МЕДО 
увоз-извоз Прилеп ДОО, со седиште на ул. �Јане Сан-
дански� бр. 10, Прилеп, запишано во регистарска вло-
шка 01007289?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, 
со основна дејност трговија на мало со леб, печива, ко-
лачи и слатки, со жиро сметка 41100-601-46652 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки, Филијала 
Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради немање на имот за покривање на трошоци-
те на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16796) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Ст.бр.59/02 од 
25.04.2003 година, констатира одлука за ликвидација 
на должникот АД �Лакавица� во стечај - Штип, донесе-
на на седница на Собрание на доверители. 
Стечајниот управник е задолжен да го претвори 

имотот, предметите и други имотни права во пари што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот да се одвива по упатство на 

Одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16797) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Ст.бр.53/02 од 
23.05.2003 година, констатира одлука за ликвидација на 
должникот АД �14-ти Септември� во стечај - Свети Нико-
ле, донесена на седница на Собрание на доверители. 
Стечајниот управник е задолжен да го претвори 

имотот, предметите и други имотни права во пари што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот да се одвива по упатство на 

Одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16798) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Ст.бр.7/99 од 
16.05.2003 година, констатира одлука за ликвидација 
на должникот ДОО �Блажо Сандев� во стечај - Штип, 
донесена на седница на Собрание на доверители. 
Стечајниот управник е задолжен да го претвори 

имотот, предметите и други имотни права во пари што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот да се одвива по упатство на 

Одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16800) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Ликвидаторот Љилјана Милошевска од Скопје, со 
стан на ул. �Никола Киров-Мајски� бр. 19-а, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег.бр.5638/03 од 24.03.2003 го-
дина, објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
НИКИТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште 
во Скопје на ул. �Михаил и Ефтихиј� бр. 11, со број на 
жиро сметка 300000000819783, депонент Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                      (16802) 

___________ 
 

Ликвидаторот Марјан Дичоски од Скопје, ул. �Ко-
зара� бр. 26, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.1033/2003, 
објавува дека Друштвото за производство, промет и ус-
луги ИНТЕРТЕКС 98 Павлина и други ДОО извоз-увоз 
Скопје, со број на жиро сметка 200000027000233 отво-
рена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16829) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1381/03, од 21.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044740?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на 
Друштвото за производство и трговија НЕНА С ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, н. Колонија, ул. �120� бр. 43. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Натка Мартиновиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1381/03.                                   (16308) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Над подвижни предмети - систем за ладење и за-

мрзнување, кој за сметка на заложниот должник Друш-
тво за производство, трговија и угостителство ДАР-
САН ДОО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. �Ѓу-
ро Ѓаковиќ� бр. 24, БДС 5062128, се набавува од про-
давачот Друштво за производство и трговија БИБО 
КОМЕРЦ Данчо ДООЕЛ увоз-извоз Велес, по профа-
ктура бр. 04-1202 од 04.12.2002 година, со следните ка-
рактеристики: потекло-Италија, систем на палети - кан-
џа, долга 500 центиметри, широка 350 центиметри, ви-
сока 255 центиметри, две врати, дебелина на панел 10 
центиметри, дворежимски мотор од три и пол килова-
ти, марка Доринг - Италија, панел патос обложен со ро-
сфрај плех, максимална температура минус дваесет 
степени целзиусови, режим за одржување по потреба, 
од нула до десет степени целзиусови и купопродажна 
цена од еден милион и петстотини илјади денари. 
Воспоставен е регистриран невладетелски залог од 

прв ред, во корист на Стопанска банка АД Скопје, за-
ради обезбедување на побарување по основа долгоро-
чен кредит, во износ од 8 000 ЕУР, со нотарски акт 
ОДУ бр. 123/03 од 17.06.2003 година, изготвен од но-
тарот Марјан Коцевски од Куманово.                  (16435)   

___________ 
 
Над подвижен имот сопственост на Трговското 

друштво за производство, промет и услуги К и К ДОО 
Скопје: 

- Климатизери Вирпул АДП 532 ВХ, количина 89, 
по поединечна цена од 18.600,00 денари односно вкуп-
на цена од 1.655.400,00 денари; 

- Климатизери Панасоник ЦС/ЦУ-СА 12БК, коли-
чина 100 по поединечна цена од 31.000 денари односно 
вкупно 3.100.000,00 денари; 

- Климатизери Елите АС 12ЕР3, количина 300, по 
поединечна цена од 18.990,00 денари, односно вкупно 
5.697.000,00 денари; 

- Климатизери НЕО АЦС ХЦ12 ЛЦД, количина од 
500, по поединечна цена од 18.990,00 денари, односно 
вкупно 9.495.000,00 денари; 

- Климатизери НЕО АЦС ХЦ09 ЛЦД, количина од 
300, по поединечна цена од 17.990,00 денари, односно 
вкупно 5.397.000,00 денари; 

- Климатизери Самсунг СХ 123СГ, количина 220, 
по поединечна цена од 28.000,00 денари или вкупно 
6.160.000,00 денари. 
Вкупната цена за заложените предмети изнесува 

31.504.400,00 денари.  
Над недвижноста деловна зграда со магацини во 

Скопје на КО Злокуќани според Поседовен лист бр. 
420 на КП 159/4 сопственост на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги К и К ДОО Скопје, зас-
новани се залог-хипотека со Анекс Договор за хипоте-
ка ОДУ бр. 198/03 од 18.06.2003 година и Договор за 
регистриран залог на подвижни предмети ОДУ 199/03 
од 18.06.2003 година и двете кај нотарот Поповски 
Слободан од Скопје во корист на заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје за 1.500.000,00 евра, кои 
произлегуваат од договорот за рамковен кредит 09-736 
од 16.04.2002 и негов анекс 1287 од 16.06.2003 година, 
склучени помеѓу Тутунска банка АД Скопје и Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги К и К 
ДОО Скопје за износ од 1.500.000 евра.               (16426)  

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека во форма на но-

тарски акт, изготвен од нотарот Матилда Бабиќ под 
ОДУ бр. 112/03 од 05.06.2003 година, е востановено за-
ложно право - хипотека од прв ред во корист на хипо-
текарниот доверител Тутунска банка АД Скопје, над 
недвижност - деловен објект/погон за преработка на 
месо, кој се наоѓа во КО Трубарево и е построен на КП 
136 место викано �Јурија�, земјиште под објект 7.358 
м2 и нива со површина од 16.812 м2 или вкупно 24.170 
м2, евидентиран во Поседовен лист бр. 474 за КО Тру-
барево, сопственост на хипотекарниот должник Друш-
тво за трговија на големо и мало МЕГА Зоран ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје.                                         (16524) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ 
бр. 233/03 од 11.06.2003 година, заложниот должник 
Друштво за градежништво и трговија ОМЕГА Стевче 
Ѓурѓа и други ДОО увоз-извоз Скопје со седиште во 
ТЦ капиштец, лок. 19, МБ 4457676, има заложено свој 
недвижен имот опишан во потврдената приватна ис-
права, во корист на заложниот доверител Комерцијал-
на банка АД Скопје, кој залог е запишан во јавната 
книга што се води при Државниот завод за геодетски 
работи - Сектор за премер и катастар Скопје во Имотен 
лист бр. 16105 за КО Центар 2.                             (16487) 

___________ 
 
Над недвижниот имот деловен простор во Струми-

ца на ул. �Климент Охридски� изградена на КП бр. 
107/9, зграда 1 влез пр. со намена 00570 место викано 
�К. Охридски� во КО Струмица со површина од 942 
м2; со право на сопственост на 7/20 идеален дел земји-
ште на КП бр. 107/9 во КО Струмица план 009, скица 
310 м.в. �К. Охридски� со вкупна површина 12116 м2 
од кои 9626 м2 двор, 1041 м2 земјиште под зграда 1, 396 
м2 земјиште под зграда 2; 344 м2 земјиште под зграда 3; 
117 м2 земјиште под зграда 4 и 592 м2 земјиште под 
зграда 5 видно во Имотен лист бр. 9553 за КО Струми-
ца на ДЗГУ-Струмица сопственост на заложниот долж-
ник Друштво за превоз, трговија и услуги СУПЕРРА-
ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. �Климент 
Охридски� бр. 53 а, со БДС 5537517 е заснован залог 
со нотарски акт ОДУ бр. 119/03 од 09.06.2003 година 
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во корист на заложниот доверител Бранов Јован и Ара-
пов Љупчо од Струмица за обезбедување на парично 
побарување во износ од 80.000 евра (осумдесет илјади 
евра).                                                                         (16489) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог на недвижен имот - 

хипотека на недвижен имот: деловен простор кој се на-
оѓа во приземјето на станбена зграда на ул. �Маршал 
Тито� бр. 49 во Богданци и тоа 1/2 - источна страна од 
локал бр. 3 (преден дел) со површина од 22,60 м2 и по-
друмски простор под локалот од 16,56 м2 или вкупна 
површина од 39,16 м2 сопственост на заложниот долж-
ник Друштво за производство, трговија ХРОМА-ИН-
ЖЕНЕРИНГ Ристо ДООЕЛ Богданци во корист на за-
ложниот доверител Комерцијална банка востановена со 
Договор за залог на недвижен имот со сила на извршна 
исправа потврдена под ОДУ бр. 87/03 од 21.05.2003 го-
дина, кај нотарот Нада Прочкова-Гевгелија.         (16301) 

___________ 
 
Сопственикот Попов Војче на другите сосопствени-

ци како на лица со приоритетно право на купување им 
ги нуди на продажба своите 2/6 идеален дел од нива 6 
класа устроена на КП 277 - трансформирана, план 2, 
скица 4, со вкупна површина од 8022 м2 во место вика-
но �Долни Рид Сливче�, упишана во ПЛ бр. 49 за КО 
Визбегово за купопродажна цена од 180,00 денари за 1 
метар квадратен. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотарот. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за преносот на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска 
со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб. Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа по-
нуда.                                                                         (16280) 

___________ 
  
Се продава недвижен имот земјоделско земјиште бр. на 

парцела 4070, план 017, скица 072, место викано �Крапчеви 
Ливади�, катастарска култура 13000, класа 1, површина 14 
71 м2, бр. на парцела 4070, зграда 1, план 017, скица 072, 
место викано �Крапчеви Ливади�, катастарска култура 
60000, површина 30 м2, бр. на парцела 4070, зграда 1, наме-
на на зградата 00691,  место викано �Крапчеви Ливади�, 
собност 002, површина 23 м2 евидентиран во имотен лист 
бр. 2688 за КО ВАРОШ на име на Јорданоски Богдан Здра-
вко од Прилеп, ул. �Јоска Јорданоски� бр. 36. 
Купопродажната цена на недвижниот имот изнесу-

ва 120.000,00 денари.  
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце 
Делчев� зграда Македонија, локал 14.                  (16508) 

___________ 
 
Се продава 2/9 идеален дел од недвижен имот зем-

јоделско земјиште и тоа: КП бр. 4594, место викано �Г. 
САДОВО�, катастарска култура 11000, класа 3, повр-
шина 88 29 м2, евидентиран во имотен лист бр. 261 за 
КО Прилеп на име на радевска Жаклина од Прилеп, ул. 
�Климент Охридски� бр. 2/8. 
Купопродажната цена на недвижниот имот изнесу-

ва 30.000,00 денари.  
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-

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

ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце 
Делчев� зграда Македонија, локал 14.                 (16506) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

818-6-15 ливада од 5 класа на место викано �РАВИТ�, 
во површина од 2829 м2, заведена во ПЛ бр. 21 за КО 
Горјане, сопственост на Селмани Шаип Селман и Дур-
миши Шаип Риза, двајцата од с. Требош, за купопро-
дажна цена од 60.000,00 (шеесет илјади) денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/1998) имаат право на 
првенствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудите. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (16509) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Маринковиќ Радмила и Маринковиќ Боривоје, нива во 
КО Визбегово, заведена во Поседовен лист бр. 406 на 
КП 410/3, план 5, скица 8 во место викано �Јурија� 
култура нива, класа 5, со вкупна површина од 1020 м2, 
од кои се продаваат 510 м2 сопственост на Маринковиќ 
Боривоје, за купопродажна цена од 200 денари по м2.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување.  
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. �Ниџе Планина� бр. 
16, нас. Драчево - Скопје, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. Во спротивно го губат право-
то на првенство.                                                      (16645) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот Незири Усеин им ја нуди на про-
дажба својата 8/15 идеален дел од нива 3 класа од 
вкупно 1410м2 и нива 2 класа со вкупно 2840м2, или 
вкупно 4234м2, се устроено на К.П. бр. 177/1, план 2, 
скица 4, во м.в. �Долна Ограда� упишани во ПЛ 835 за 
КО Идризово (цела или во делови), за вкупна купопро-
дажна цена од 620.000,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотарот. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска 
со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа по-
нуда.                                                                         (16769) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-
мети (со својство на извршна исправа), составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски 
од Охрид под ОДУ книга II реден број 306/03 од 
09.06.2003 година, склучен помеѓу Охридска банка АД 
Охрид, со седиште на бул. �Македонски Просветите-
ли� бр. 19 во Охрид, како заложен доверител и Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги 
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�ДИКО-КОМЕРЦ� с. Велгошти ДООЕЛ Охрид, со се-
диште во с. Велгошти, Охрид, како заложен должник, 
засновано е заложно право-регистриран залог од прв 
ред врз подвижниот предмет сопственост на заложниот 
должник, кое заложно право е регистрирано во Цен-
тралниот регистар на ден 16.06.2003 година со деловен 
број 10320030000073.                 (16788) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за регистриран залог врз 
подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо 
Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 79/03 од 12.06.2003 
година, склучен помеѓу Инвест банка АД Скопје, со се-
диште на ул. �Македонија� бр. 9-11 во Скопје, како за-
ложен доверител и Друштвото за преработка, произ-
водство, услуги, трговија и увоз-извоз Фруктана ДОО, 
с. Аргулица, општина Карбинци, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право-регистриран залог од 
прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 13.06.2003 година со деловоден идентифи-
кационен број 10720030000075.         (16786) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КО Ваташа, К.П. 
бр. 1720, дел 1, план 005, скица 008, м.в. �Желков Дол�, 
култура лозје, класа 3, со вкупна површина од 623м2 и КО 
Ваташа, К.П. бр. 1720, дел 7, план 005, скица 008, м.в. 
�Желков Дол�, култура пат, со вкупна површина од 98м2, 
што е заедничка сопственост, односно сопственост на 
Марјан Марковски од Кавадарци, евидентирано во Имо-
тен лист бр. 2498 и Имотен лист бр. 1979, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи-Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.            (16805) 

___________ 
   
Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел од 

КО Кавадарци 1 (вон), К.П. бр. 6605, план 013, скица 013, 
м.в. �Ушите�, култура лозје, класа 5, со вкупна површина 
од 2189м2, сопственост на Митко Вирлиос од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 4664, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи-Одделени за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.            (16807) 
_______________________________________________ 

   
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1703863 издаден од СВР-Тетово на име 
Танески Стојан, с. Фалиште, Тетово. 
Пасош бр. 701903 издаден од СВР-Скопје на име 
Мејреме Агај, ул. "Павле Илиќ" бр. 11/1-4, Скопје. 

                                                                    (16757) 
Пасош бр. 1735971 издаден од СВР-Скопје на име 
Рахим Агај, ул. "Павле Илиќ" бр. 11/1-4, Скопје. 

                                                                    (16758) 

Пасош бр. 1287961 издаден од СВР-Скопје на име 
Цветков Борис, ул. "Наум Чакаров" бр. 72, Скопје. 

                                                                    (16764) 
Пасош бр. 1833712 издаден од СВР-Скопје на име 
Бујар  Елези, ул. "Маџари" бр. 28-2/2, Скопје.    (16768) 
Пасош бр. 648851 издаден од СВР-Скопје на име 
Чамински Блаже, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 33/1-81, Ско-
пје.                                                                    (16776) 
Пасош бр. 1325764 издаден од СВР-Скопје на име 
Митровиќ Александар, ул. "Виа Игнасиа" бр. 6-а, Ско-
пје.                                                                    (16814) 
Пасош 1661097/01 издаден од СВР-Скопје. на име 
Владимир Рабасовиќ, ул."Михаил Чаков" бр. 9/6-22, 
Скопје.                                                            (16846) 
Пасош бр.1584487 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибраим Мемеди, с.Глумово, Скопје.        (16863) 
Пасош бр. 0689865 на име Стоичова Сузана, ул.  "М. 
Тито" бр. 16, Делчево.                              (16865) 
Пасош бр. 553345 на име Јовановски Стојанче, ул.  

"П. Караѓзов" бр. 83, Штип.                       (16866) 
Пасош бр. 1500307 на име Граждани Бјондин, Дебар.

                                                                    (16869) 
Пасош бр. 186479 на име Фазлиовски Нијазија, 
Дебар.                                                                    (16870) 
Пасош бр. 1254474 на име Атанасов Кирчо, ул. 

"Лазар Андонов"мбр. 2, Кочани.                               (730) 
Пасош 321866 издаден од СВР-Скопје на име Ленче 
Тошевска, ул. " АВНОЈ" бр.  46/1-15, Скопје.     (16873) 
Пасош 1474942 издаден од СВР-Тетово. на име 
Хајдари Бурим, ул. "Благоја Тоска" бр. 235, Тетово.                                

       (16874) 
Пасош бр. 444425 издаден од СВР-Скопје на име 
Саша Драшковиќ, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 3/20, 
Скопје.                                                            (16878) 
Пасош бр. 764279 издаден од СВР-Скопје на име Ли-
мани Демирали, с.Страчинци, Скопје.        (16879) 
Пасош бр.1807736 издаден од СВР-Скопје на име 
Тодор Ношпал, ул. "Џумајска" бр.8-а, Скопје.    (16951) 
Пасош бр.87223 издаден од СВР-Гостивар на име Ха-
сани Нафи, с.Сенокос, Гостивар.              (16968) 
Пасош бр. 0061405 на име Ачкоски Трајко, с. Мало 
Коњари, Прилеп.                                             (16987) 
Пасош бр. 368283 на име Салиу Мустафа, Кичево. 
                                                                               (16988) 
Пасош бр. 1787521 на име Козаров Коле, с. Колеши-
но бр. 198, Струмица.                                      (16990) 
Пасош бр. 1068671 на име Бошковски Борче, ул. 

"Крушевска Република" бр. 4, Куманово.            (16991) 
Пасош бр. 1585084 на име Бошковска Марија, ул. 

"Крушевска Република" бр., Куманово.        (16992) 
Пасош бр. 266301 на име Бошковски Марјан, ул. 

"Крушевска Република" бр. 4, Куманово.            (16993) 
Пасош бр. 1561483 на име Дика Флореша, с. Ливада, 
Струга.                                                             (16995) 
Пасош бр.1267430 издаден од СВР-Тетово. на име 
Насер Абди, ул. "29-ти Ноември." бр.  45, Тетово. 

                                                                    (17001) 
Пасош бр. 0863238 на име Исаку Весил, Дебар. 
                                                                               (17054) 
Пасош бр. 1500426 на име Стафа Бесник, Дебар. 
                                                                               (17055) 
Пасош бр. 1658765 на име Мојсоски Александар, ул. 

"С. Војвода" бр. 36, Охрид.                                  (15954) 
Чекови од тековна сметка бр. 02644312 од бр. 00020-

01286767 до бр. 0002001286770 издадени од Комер-
цијална банка на име Јосифовска Танка, Скопје.(16561) 
Чек од тековна сметка бр. 13404703 со бр. 0016000-

196673 издаден од Комерцијална банка на име Васи-
лева Лефа, Скопје.                                     (16697) 
Чек од тековна сметка бр. 04218008 со бр. 00030-06-

742256 издаден од Комерцијална банка на име Алек-
сандар Ношпал, Скопје.                              (16760) 
Работна книшка на име Џамбазовска Дијана, с. Жван, 
Демир Хисар.                                             (16617) 
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Работна книшка на име Тодоровски Миле, ул. "Го-
лачка" бр. 10, Делчево.                              (16622) 
Работна книшка на име Даниела Калајџиска Кочоска, 
Охрид.                                                             (16631) 
Работна книшка на име Хајрула Садики, Скопје. 
                                                                    (16632) 
Работна книшка на име Смилевска Елка, Скопје. 
                                                                    (16633) 
Работна книшка на име Трајкоски Лазар, ул. "Б. 
Талески" бр. 214, Прилеп.                              (16639) 
Работна книшка на име Лекова Валентина, ул. "8-ми 
Септември" бр. 14, Охрид.                              (16643) 
Работна книшка на име Ислам Адеми, Тетово.(16647) 
Работна книшка на име Стоиловска Јана, Кочани. 
                                                                    (16649) 
Работна книшка на име Амедов Мустафа, с. Конче, 
Радовиш.                                                     (16655) 
Работна книшка на име Минир Мехмети, Скопје. 
                                                                    (16661) 
Работна книшка на име Арсов Љубен, Делчево.  (16662) 
Работна книшка на име Васил Макаровски, ул. "Или-
ја Миов" бр. 4, Гевгелија.                              (16666) 
Работна книшка на име Здравески Душко, ул. "Д. 
Димевски" бр. 4, Прилеп.                              (16667) 
Работна книшка на име Димов Горан, ул. "4-ти Јули" 
бр. 9, Штип.                                             (16675) 
Работна книшка на име Голомеов Влатко, ул. "С. 
Георгиев" бр. 47, Штип.                                      (16677) 
Работна книшка на име Петрушевски Тихомир, Ско-
пје.                                                                    (16696) 
Работна книшка на име Станка Трајковска, Скопје.                                                                     Свидетелство од 5 одделение на име Вељковска Ива-

на, Куманово.                                             (16672)        (16766) 
Работна книшка на име Николовска Валентина, 
Скопје.                                                                    (16780) 
Работна книшка на име Мустафа Ферати, Скопје. 
                                                                    (16804) 
Работна книшка на име Татјана Илиоска, кеј "1-ви 
Мај" бр. 47, Прилеп.                                      (16808) 
Работна книшка на име Стојанов Јове, с. Чифлик, 
Кочани.                                                                    (16842) 
Работна книшка на име Ибраим Бафтијаров, Скопје.

                                                                    (16882) 
Работна книшка на име Седат Селами, Скопје.(16890) 
Работна книшка на име Северџан Јусуф, Скопје. 
                                                                    (16905) 
Работна книшка на име Трајковски Љупчо, Скопје.                                                                     Свидетелство од 6 одделение на име Дурмоски Ра-

мадан, Прилеп.                                             (16681)        (16912) 
Работна книшка на име Петрески Илија, Скопје. 
                                                                    (17002) 
Воена книшка на име Јованоски Оливер, Куманово.                                                                         Свидетелство на име Ѓорѓиоски Владимир, Прилеп.

                                                                    (16683)        (16670) 
Воена книшка на име Чакалиќ Драги, Скопје. (16999) 
Свидетелство на име Ферат Асани, Куманово. 
                                                                    (16618) 
Свидетелство од 5 одделение на име Рејхан Љатифи, 
Куманово.                                                     (16619) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ковачка Еми-
лија, Делчево.                                            (16620) 
Свидетелство од 6 одделение на име Гоцевски 
Златко, Делчево.                                             (16621) 
Свидетелство на име Мустафа Шпетим, Струга. 
                                                                    (16623) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Димо 
Хаџи Димов" на име Петровски Виктор, Скопје.(16624) 
Свидетелство на име Мустафа Бурим, Струга.(16625) 
Свидетелство дупликат од 8 одделение на име Хама-
ме Ризвани, Гостивар.                                      (16626) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Куз-
ман Јосифовски Питу" на име Елена Додевска, Скопје.
                                                                    (16627) 
Свидетелство од 6 одделение на име Халиме Риз-
вани, Гостивар.                                                     (16628) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ацо 
Шопов" на име Елена Додевска, Скопје.              (16629) 

Свидетелство од 5 одделение и диплома на име Ха-
маме Ризвани, Гостивар.                              (16630) 
Свидетелство од 5 одделение на име Рушаноски Џеј-
лан, Прилеп.                                                     (16637) 
Свидетелство од 6 одделение на име Димеска Габ-
риела, Прилеп.                                                     (16640) 
Свидетелство на име Бајрами Дрита, Струга.   (16641) 
Свидетелство на име Фикри Асани, Струга.     (16642) 
Свидетелство од 6 одделение на име Елдин Ходаи, 
Тетово.                                                            (16644) 
Свидетелство на име Ханифе Рушани, Тетово.(16646) 
Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Шабани 
Феџрије, Куманово.                                      (16648) 
Свидетелство од 8 одделение на име Назми Сулиман, 
Штип.                                                             (16651) 
Свидетелство од 5 одделение на име Емел Еминова, 
Штип.                                                            (16652) 
Свидетелство од 5 одделение на име Стојан Тодоров, 
Радовиш                                                             (16654) 
Свидетелство за 1 година гимназија издадено од ДСУ 

"Никола Карев" на име Стојановска Јана, Скопје.                                
       (16656) 

Свидетелства од 1,  2 и 3 година гимназија на име 
Тодоровска Сања, Делчево.                       (16664) 
Свидетелство од 7 одделение на име Коцев Даниел, 
Радовиш.                                                     (16665) 
Свидетелства од 1,  2, 3 и 4 година на име Горан 
Прангоски, Прилеп.                                      (16669) 
Свидетелство од 5 одделение на име Исмаиловска 
Хасибе, Куманово.                                      (16671) 

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Далибор 
Илиев, Берово.                                                     (16673) 
Свидетелство на име Зекиров Дилбер, Делчево. 
                                                                    (16674) 
Свидетелство од 1 година на име Катерина Доганџи-
ска, Штип.                                                     (16676) 
Свидетелство за 3 одделение издадено од МБУЦ 

"Илија Николовски Луј" на име Марија Бошева, Скоп-
је.                                                                    (16678) 
Свидетелство за 3 одделение издадено од МБУЦ 

"Илија Николовски Луј" на име Елена Максимовска, 
Скопје.                                                             (16679) 
Свидетелство на име Шаќиров Мунир, Велес. (16680) 

Свидетелство од 5 одделение на име Ајдароски Фак-
сун, Прилеп.                                             (16682) 

Свидетелство на име Шамоски Мартин, Прилеп. 
                                                                    (16684) 
Свидетелство од 2 година на име Бојоска Светлана, 
Прилеп.                                                            (16685) 
Свидетелство од 5 одделение на име Трајкоски Ни-
колче, Прилеп.                                             (16686) 
Свидетелство од 5 одделение на име Божиноска Та-
ња, Мак. Брод.                                             (16687) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фисник Нухи, 
Тетово.                                                            (16688) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Неим 
Алии, Тетово.                                                     (16689) 
Свидетелство од 8 одделение на име Назим Зенели, 
Тетово.                                                             (16690) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Самир Мус-
тафи, Тетово.                                             (16691) 
Свидетелство за 2 година економско издадено од 

"Арсени Јовков" на име Хатиџе Тачи,Скопје.     (16754) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимнази-
јата "Никола Карев" на име Нина Петковска, Скопје.                                

       (16755) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо 
Тасевски" на име Димитар Костовски, Скопје.   (16759) 
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Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Лазо 
Ангеловски" на име Ајнур Бајрам,Скопје.           (16761) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Браќа 
Рамиз Хамид" на име Селим Нигрита, Скопје.    (16763) 
Свидетелство за 1 година издадено од ГУЦ "Здравко 
Цветковски" на име Давчева Маргарита, Скопје.   (16765) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "25-ти 
Мај" на име Сара Буњаку, Скопје.              (16767) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име 
Ибраими Исљам, Скопје.                              (16774) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Лири-
ја" на име Хирије Јакупи, Скопје.               (16775) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од "Димитар Влахов" на име Младеновски 
Љубисав, Скопје.                                             (16779) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ДСУ "Цве-
тан Димов" на име Исмани Имран, Скопје.         (16783) 
Свидетелство за 1 година и диплома издадени од 
ДУСО "Орце Николов" на име Тапарчевска Мартина, 
Скопје.                                                             (16787) 
Свидетелства за 2, 3 и 4 година и диплома издадени 
од ГУЦ "Здравко Цветковски" на име Гочевски Стево, 
Скопје.                                                             (16794) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Кочо Рацин" на име Гочевски Стево, Скопје.    (16795) 
Свидетелства за 2, 3 и 4 одделение издадено од ОУ 

"Петар Поп Арсов" на име Светиев Кристијан, Скопје.
                                                                    (16799) 
Свидетелство од 7 одделение на име Цветанова 
Гордана, Струмица.                                      (16810) 
Свидетелство од 1 година на име Симакоски То-
мислав, Струга.                                                     (16812) 
Свидетелство од 6 одделение на име Албрим Врене-
зи, Струга.                                                     (16813) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зуљи Деари, Ст-
руга.                                                                    (16815) 
Свидетелство од 8 одделение на име Феши Жута, Ст-
руга.                                                                    (16816) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Африм 
Бислимовски, Скопје.                              (16817) 
Свидетелство од 7 одделение на име Бардок Винца, 
Струга.                                                           (16818) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Борис 
Кидрич" на име Бислимовски Омер, Скопје.       (16819) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пранвера Шеји, 
Струга.                                                             (16820) 
Свидетелство од 8 одделение на име Миријета Биба, 
Струга.                                                             (16821) 
Свидетелство од 8 одделение на име Синдише Ода, 
Струга.                                                             (16822) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бесиме Шеји, 
Струга.                                                                    (16823) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ветон Речи, 
Струга.                                                                    (16824) 
Свидетелство од 5 одделение на име Аљбрим Винца, 
Стар Дојран.                                             (16825) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шукри Речи, 
Струга.                                                                    (16826) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Феми 
Кипа, Струга.                                                     (16827) 
Свидетелство од 6 одделение на име Џамази Османи, 
Тетово.                                                             (16828) 
Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Нури Ќами-
ли, Тетово.                                                     (16830) 
Свидетелство од 5 одделение на име Бурим Алија, 
Тетово.                                                             (16831) 
Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Влазним Џе-
ладини, Тетово.                                             (16832) 
Свидетелство од 6 одделение на име Илиевски Иван, 
Крива Паланка.                                            (16833) 
Свидетелство од 7 и 8 одделение издадено од ОУ "Б. 
Шабани" на име Исмаили Амире, Куманово.      (16834) 

Свидетелство од 6 одделение на име Авдулхами Зум-
бери, Куманово.                                             (16835) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадено од ОУ 

"М. Тито" на име Фета Мивидете, Куманово.     (16836) 
Свидетелство од 7 одделение на име Раденовска Ма-
кедонка, Берово.                                             (16837) 
Свидетелство на име Стојанова Ленче, Виница. 
                                                                    (16838) 
Свидетелство на име Пантев Даниел, Виница. (16839) 
Свидетелство на име Севда Златкова, Кочани. (16840) 
Свидетелство на име Ѓорѓиев Кристијан, Кочани. 
                                                                    (16841) 
Свидетелство на име Тилева Цветанка, Струмица.                                

       (16844) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Трајкова Ма-
ја, Радовиш.                                                     (16845) 
Свидетелство на име Јанчесвски Дарко, Струмица.                                

       (16847) 
Свидетелство на име Карајанова Ана, Гевгелија. 
                                                                    (16848) 
Свидетелство на име Стојанов Игор, Демир Капија.

                                                                    (16849) 
Свидетелство на име Коцев Мартин, Демир Капија.

                                                                   (16850) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ѓорѓиевска 
Елизабета, Велес.                                             (16851) 
Свидетелства на име Абдиоски Блерим, Крушево.                                

       (16852) 
Свидетелство од 5 одделение на име Сулејманоски 
Севдет, Крушево.                                            (16853) 
Свидетелство на име Јованоски Мице, Прилеп. 
                                                                    (16854) 
Свидетелство на име Стојаноски Бобан, Прилеп. 
                                                                    (16855) 
Свидетелство од 7 одделение на име Пупуноски Бо-
бан, Прилеп.                                                     (16856) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Китаноска 
Наташа, Прилеп.                                             (16857) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ѓоргиевски 
Роберт, Ресен.                                                     (16858) 
Свидетелство на име Умер Даути, Струга.       (16859) 
Свидетелство на име Агрон Алиу, Тетово.       (16860) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Арманд 
Нафију, Тетово.                                                     (16861) 
Свидетелство на име Топузоски Андон, Гостивар. 
                                                                    (16862) 
Свидетелства на име Васко Ѓорѓиев, Виница.  (16864) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДДСГУ 

"Здравко Цветковски" на име Мечалов Марко, Скопје.
                                                                    (16876) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДДСГУ 

"Здравко Цветковски" на име Јордан Гавриловски, 
Скопје.                                                                    (16877) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"26-ти Јули" на име Албон Азири, Скопје.          (16893) 
Ученичка книшка на име Коев Горан, Прилеп.(16638) 
Ученичка книшка издадена од гимназијата "Никола 
Карев" на име Никола Нешкоски, Скопје.         (16872) 
Индекс бр. 12170 издаден од Земјоделски факултет 
на име Стоилковска Снежана, Скопје.             (16657) 
Индекс бр.5215 издаден од Архитектонски факултет 
на име Новачков Хари, Скопје.               (16785) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од ЕМУЦ  "Никола Тесла" на име Антиќ Миомир, 
Скопје.                                              (16777) 
Диплома на име Арсовска Весна, с. Ореше, Велес.                                

       (16811) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Ѓеорѓиев Васко, Виница.                              (16843) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од ЦОКОБ-Скопје на име Халили Љуљзим, Тетово.                                

       (16925) 
Здравствена легитимација на име Тодев Делчо, 
Штип.                                                                    (16653) 
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Здравствена легитимација на име Накова Даниела, 
Пробиштип.                                                     (16809) 
Девизна штедна книшка бр. 9008111 издадена од 
Тутунска банка на име Муратовски Мурат, Скопје. 

                                                                    (16989) 
Даночна картичка бр. 4030996145086 издадена од 
У.Ј.П. на име "МАСТАР" Никола ДООЕЛ, Скопје. 

                                                                    (16773) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име МТ "ПРОМЕТ" ДООЕЛ, Струмица.                                                                     

- начин, услови и рок на плаќање. 

       (16868) 
Даночна картичка бр. 4030993268047 издадена од 
УЈП на име "СМС" Аспарух ДООЕЛ, Скопје.     (16949) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр. 12-8652 издадено од Собрание на општина  Центар 
на име ФЕРАРИ-Имери Фериде, Скопје.         (16770) 

___________ 
 

И С П Р А В К А 
Во огласот бр. 16252 за намалување на основната глав-

нина, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 40/2003 на 
стр. 44, во осмиот ред наместо: �506.480.538,00 денари� 
треба да стои: �509.480.538,00 денари�. 

 
Тетовска банка а.д. - Тетово 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-5035/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е канцелариски материјал - 
рибони и тонери за потребите на Фондот за здравстве-
но осигурување и јавните здравствени организации во 
Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подиг-
не во архивата на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен 
ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 
1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје, со назнака �за тендерска документа-
ција�. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - де-
понент Македонска банка. 

5. Потребата од канцелариски материјал - рибони и 
тонери се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата не е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (подрачна служба на Фондот - Здравствена ор-
ганизација), 

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

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за основните технички карактеристики, 
- сертификат од производителот за квалитетот на 

материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат:  
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
11.07.2003 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 75 бода, 
- рок на плаќање    - 25 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-5035/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите. 
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VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 11.07.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 11.07.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-5037/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е набавка на медицински по-
трошен материјал - скалпели за потребите на јавните 
здравствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 11,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 220524100141921 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака 
�за тендерска документација�. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
скалпели се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови, помошни лековите средства 
и медицински потрошен материјал (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (ЈЗО Здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат, 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековите средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат:  
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик. 
- Копие од решението за пуштање во промет на ма-

теријалот што се нуди (регистрација). 
- Сертификат за квалитет од производителот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
16.07.2003 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 55 бода, 
- квалитет     - 25 бода, 
- рок на плаќање    - 20 бода. 
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VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-5037/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 16.07.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 16.07.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-5039/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е набавка на медицински по-
трошен материјал - кеси за потребите на јавните здрав-
ствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 
11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 де-
нари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје, со назнака �за тендерска документаци-
ја�. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депо-
нент Македонска банка. 

5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
кеси се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови, помошни лековите средства 
и медицински потрошен материјал (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (ЈЗО Здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат, 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековите средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат:  
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик. 
- Копие од решението за пуштање во промет на ма-

теријалот што се нуди (регистрација). 
- Сертификат за квалитет од производителот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
17.07.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
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V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 55 бода, 
- квалитет     - 25 бода, 
- рок на плаќање    - 20 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-5039/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 17.07.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 17.07.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-5041/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е набавка на медицински по-
трошен материјал - игли за потребите на јавните здрав-
ствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подиг-
не во архивата на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен 
ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 
1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигуру-

вање - Скопје, со назнака �за тендерска документа-
ција�. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - де-
понент Македонска банка. 

5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
игли се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови - помошни лековити средс-
тва и медицински потрошен материјал (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (ЈЗО Здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат, 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековите средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат:  
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик. 
- Копие од решението за пуштање во промет на ма-

теријалот што се нуди (регистрација). 
- Сертификат за квалитет од производителот. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
15.07.2003 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 55 бода, 
- квалитет     - 25 бода, 
-  рок на плаќање    - 20 бода. 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-5041/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите.  

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 15.07.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 15.07.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб.  Скопје, сала за состаноци на III кат. - 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Ко-
мисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5080/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката е канцелариски материјал - 
хартија за потребите на Фондот за здравствено осигу-
рување и јавните здравствени организации во Републи-
ка Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 11,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 220524100141921 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака 
�за тендерска документација�. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Потребата од канцелариски материјал - хартија 
се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата не е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

ден т на испораката.  о 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (подрачна служба на Фондот - Здравствена ор-
ганизација), 

-  начин, услови и рок на плаќање. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавани давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- сертификат од производителот за квалитетот на 

материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат: 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
14.07.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
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V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник -    70 бода, 
- квалитет -     10 бода,  
- рок на плаќање -    20 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5080/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

14.07.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

14.07.2003 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�Маршал Тито� бб - Скопје, сала за состаноци на III кат.   

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)-пречистен текст, Комисијата за јавни набавки 
во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-
Скопје, објавува 

 
 ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-5148/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за набавка на: ме-
дицински потрошен материјал за хемодијализа. 

3. Видот и количината со спецификација на матери-
јалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во 
тендерска документација која ќе биде доставена до по-
нудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за 
претквалификација. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековите средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско-финансиски бонитет;  
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки;  
- техничко-технолошки бонитет;  
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка; 
- менаџерски способности;  
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган;  

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност;  

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста производство или промет 
на големо со лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на ограничени-
от повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� бб 
- Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на докуметнацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена до 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 3289 039. 
 

 Комисија за јавни набавки 
 

___________ 
 

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од 
Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)-пречистен текст, Комисијата за јавни набавки 
во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-
Скопје, објавува 

 
 ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-5190/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за набавка на: ме-
дицински потрошен материјал хируршки конци. 
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3. Видот и количината со спецификација на матери-
јалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во 
тендерска документација која ќе биде доставена до по-
нудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за 
претквалификација. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековите средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско-финансиски бонитет;  
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки;  
- техничко-технолошки бонитет;  
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка;  
- менаџерски способности;  
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган;  

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност;  

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста производство или промет 
на големо со лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на ограничени-
от повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб - Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на докуметнацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена до 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 3289 039. 
 

 Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ  (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 
од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Валандово/Партерно уредување на центарот 

на Валандово (Va-WS/WW/Pa-Ce)  
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија.  
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Изведба на атмосферска и фекална канализација во 

вкупна должина од 520 м, реконструкција на водовод 
во должина од 340 м и поплочување на центарот на Ва-
ландово во површина од 3500 м2. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 10/јули/2003 година, до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 
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6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
10/јули/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ  (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Кочани/Изградба на дел од канализационен 

колектор во село Тркање (Ко-WW-Tr) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Изградба на околу 3.550 м канализационен коле-

ктор со цевки Ф200 мм претежно по главните улици во 
селото. Се предвидува изградба на 81 ревизиони-ка-
скадни шахти. Колекторот завршува во Трканјски Дол, 
под патот Штип-Кочани. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 
ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 11/јули/2003 година, до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
11/јули/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ  (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Конче/Изградба на канализациона мрежа/Ли-

повиќ (Ke-WW-Lip) 
 
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Вкупна должина на мрежата е 2.888 м. од ПЕ кана-

лизациони цевки Ф200 мм. Изградба на 65 шахти од 
монтажни елементи. Реката се преминува 3 пати. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 
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3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со 
солиден финансиски статус и дека не е во стечај или 
во процес на ликвидација, (оригинал или копија заве-
рена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пре-
суда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на 
вршење дејности (оригинал или копија заверена на 
нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за 
платени даноци, придонеси и други јавни давачки, 
не постара од 6 месеци (оригинал или копија завере-
на на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 14/јули/2003 година, до 12:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се извр-

ши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, 
на 14/јули/2003 година, со почеток во 12:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понуду-
вачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се доби-
јат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден 
од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 
02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ  (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти о избрани општини.  в 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Неготино/Регулирање на дел од кејот на река-

та Маздрача/село Неготино Полошко (Ne-RR-Maz)  
1. ИНВЕСТИТОР:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија.  
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Вкупна должина на регулацијата на коритото на ре-

ката што ќе се опфати со овој проект е околу 500 м. 
Потпорните зидови се армирано-бетонски, обложени 
со камен од надворешната страна, високи 2м; појасните 
прагови се со дим. 120х120 см од МБ 30. Вкупната по-
вршина на облагање на крилните зидови со речен ка-
мен е околу 2.000 м  

2, а на појасните прагови 300 м2. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи еден ден по објавата на 
поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД 
во готово, кој износ е неповратен. 
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5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 11/јули/2003 година, до 12:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат), 
1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.   

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
11/јули/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.  

     Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  

        Единица за раководење со проекти 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 03-1/2003 е 

Македонската радио-телевизија, бул . �Гоце Делчев� 
бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е 500 играни филмови, за 
емитување на програмата на МТВ (годишна потреба). 

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Податоци за секој филм (наслов, година на произ-

водство на филмот, синопис, времетраење, земја на 
производство); 

- Цена (на секој понуден филм посебно, како и вкупна 
цена, доколку се нуди во пакет. Во цената на понудените 
филмови од странско потекло, задолжително треба да би-
де внесен и износот на царинските и други давачки); 

- Рок на испораката од денот на порачката; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Времетраење на ТВ правото; 
- Доказ за поседување на ТВ права на територијата 

на Република Македонија; 
- ТВ право за емитување на МКРТВ САТ; 
- Испорака на материјалот на БЕТА СП, дијалог ли-

сти и прес материјал; 
- Рокот на важност на понудата е од денот на отво-

рањето. 
2. Понудата е делива. 
3. Реализацијата на набавката ќе се врши сукцесив-

но во текот на годината. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон понудата задолжително доставу-

ваат соодветен документ за бонитетот од Централниот 
регистар на Република Македонија, како доказ за нив-

ната финансиска и економска способност (согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за 
содржината на документот за бонитет). 
Странските понудувачи задолжително доставуваат сер-

тификат за бонитет издаден од професионално репрезента-
тивно тело на индустријата, трговијата или на професио-
нално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седи-
ште односно ревизорски извештај од странска ревизорска 
институција (член 24 од Законот за јавни набавки). 
Понудувачите треба да достават: извод од судската 

регистрација на дејноста на фирма; доказ (извод од 
судска евиденција), дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација; дека со правосилна пресуда не им е 
изречена мерка за безбедност � забрана за вршење на 
дејност; потврда од Управата за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други давачки. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или копија заверена од страна на но-
тар, со исклучок на изводот од судската регистрација 
на дејноста кој може да се достави како копија. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно Законот за јавни набавки) 
1. Цена на набавката  до 30 бода, 
2. Начин и услови на плаќање до 30 бода, 
3. Квалитет   до 20 бода, 
4. Рокот на испорака  до 10 бода, 
5. Времетраење на правото до 10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со 
предавање во архивата на Македонската радио-телевизија 
на бул. �Гоце Делчев� бб, Скопје, со назнака �за Комисија 
за јавни набавки�, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот 
на објавувањето во последното средство за јавно инфор-
мирање или со предавање на Комисијата на лице место, 
на денот и часот на јавното отворање на понудите. 
Понудата и другата документација се доставуваат во 

затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознаката �не отворај� и бројот на повикот. Во средината 
на ковертот треба да биде назначена точната адреса на 
набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува испраќачот-по-
нудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два 
затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиска документација и 
носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја со-
држи техничката документација и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на испраќачот-понудувачот. 

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

 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 14.07.2003 година. 
2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

17.07.2003 година во 10 часот во просториите на Маке-
донската радио-телевизија на IV кат, соба број 402, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање. 
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4. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
За дополнителни информации понудувачите може 

да контактираат на тел: 3 221-248 во МРТ � филмска 
редакција, соба 804, кај Венцислав Димитровски. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 03-2/2003 е 

Македонската радио-телевизија, бул . �Гоце Делчев� 
бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е 750 едночасовни епизоди 
од сериски филмови, за емитување на програмата на 
МТВ (годишна потреба). 

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Податоци за секој сериски филм (наслов, година 

на производство на филмот, синопис, времетраење, 
земја на производство); 

- Цена (на секој понуден сериски филм посебно, ка-
ко и вкупна цена, доколку се нуди во пакет. Во цената 
на понудените сериски филмови од странско потекло, 
задолжително треба да биде внесен и износот на ца-
ринските и други давачки); 

- Рок на испорака од денот на порачката; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Времетраење на ТВ правото; 
- Доказ за поседување на ТВ права на територијата 

на Република Македонија; 
- ТВ право за емитување на МКРТВ САТ; 
- Испорака на материјалот на БЕТА СП, дијалог ли-

сти и прес материјал; 
- Рокот на важност на понудата е од денот на отво-

рањето. 
2. Понудата е делива. 
3. Реализацијата на набавката ќе се врши сукцесив-

но во текот на годината. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон понудата задолжително доставу-

ваат соодветен документ за бонитетот од Централниот 
регистар на Република Македонија, како доказ за нив-
ната финансиска и економска способност (согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за 
содржината на документот за бонитет). 

Странските понудувачи задолжително доставуваат 
сертификат за бонитет издаден од професионално ре-
презентативно тело на индустријата, трговијата или на 
професионално здружение на земјата во која се наоѓа 
неговото седиште односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција (член 24 од Законот 
за јавни набавки). 
Понудувачите треба да достават: извод од судската 

регистрација на дејноста на фирмата; доказ (извод од 
судска евиденција), дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација; дека со правосилна пресуда не им е 
изречена мерка за безбедност � забрана за вршење на 
дејност; потврда од Управата за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други давачки. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или копија заверена од страна на но-
тар, со исклучок на изводот од судската регистрација 
на дејноста кој може да се достави како копија. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно Законот за јавни набавки) 
1. Цена на набавката  до 30 бода, 
2. Начин и услови на плаќање до 30 бода, 
3. Квалитет   до 20 бода, 
4. Рокот на испорака  до 10 бода, 
5. Времетраење на правото до 10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-теле-
визија на бул. �Гоце Делчев� бб, Скопје, со назнака �за 
Комисија за јавни набавки�, во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето во последното средство 
за јавно информирање или со предавање на Комисијата 
на лице место, на денот и часот на јавното отворање на 
понудите. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

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

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

 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 15.07.2003 година. 
2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

18.07.2003 година во 10 часот во просториите на Маке-
донската радио-телевизија на IV кат, соба број 402, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање. 
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3. Содржина и достава на документација: во соглас-
ност со член 46 од Законот за јавни набавки. 

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

3.1. Во придружната документација да се приложи 
предмер-пресметка пополнета со единечни цени и вкупна 
цена, како што е дадено во оригиналот на тендерската до-
кументација со посебна искажана вредност на ДДВ. За дополнителни информации понудувачите може 

да контактираат на тел: 3 221-248 во МРТ � филмска 
редакција, соба 804, кај Венцислав Димитровски. 

3.2. Во придружната документација да се приложат 
општите и посебните услови потпишани од одговорни-
те лица на фирмата.  

 Комисија за јавни набавки 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: ___________ - Понудена цена    60, 

 - Услови за плаќање    30, 
Врз основа на член 45 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/98, 
21/02 и 24/03), ЕЛС - Радовиш - Фонд за уредување на 
градежно земјиште и локални патишта - Радовиш, обја-
вува 

- Рок на извршување    10. 
 
5. Начин и рок на доставување на понудите: 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. Б А Р А Њ Е  БР. 1/03 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 03-132 
 5.3. Рокот на доставувањето на понудата е 10 дена 

од денот на објавувањето на барањето. 1. Предмет на набавка е: асфалтирање, реконструк-
ција и надградба на улици во град Радовиш. 5.4. Понудите се доставуваат лично во архивата на 

Фондот или на адреса на Фондот на ул. �22-ри Октом-
ври� бр. 44, Радовиш. 

Повикот е јавен и анонимен, а право на учество 
имаат сите домашни фирми кои се регистрирани за 
градежна дејност.  
Предметот на набавката е детално опишан во тен-

дерската документација. 
6. Завршни одредби 
Тендерската документација може да се подигне секој 

работен ден од 8,00-14,00 часот во просториите на Фон-
дот по извршена уплата на неповратен износ од 1.000,00 
денари во Фондот или на жиро сметка 210040425900203 
- Тутунска банка - Радовиш. 

 
2. Постапка за прибирање на понуди: во согласност 

со член 45 од Законот за јавни набавки, без јавно отво-
рање. 

                                            Комисија за јавни набавки  
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