
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 24 декември 1999 
Скопје 

Број 83 Год. 

Претплатата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 400 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1957. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96, 
Владата на Република Македонка, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ 
ПЕТКОВ МИСИРКОВ" - ДЕМИР ХИСАР 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Крсте Петков Мисир-
ков" - Демир Хисар, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 26.04.1999 година. 

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

Бр. 23-1062/1 
15 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1958. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со одредбите на Национал-
ната програма за сузбивање на злоупотреба на дрогата 
и недозволената трговија со дрога („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 35/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
МЕЃУРЕСОРСКА^ ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА 
БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА 

1. Нада Естатиева, дипл. фармацевт се разрешува од 
должноста член на Меѓуресорската државна комисија 
за борба против недозволеното производство, трговија 
и злоупотреба на дрога, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Меѓуресорската државна комисија за 
борба против недозволеното производство, трговија и 
злоупотреба на дрога се именува д-р Билјана Ѓорѓеска, 
помошник на министерот за здравство. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-332/11 
9 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1959. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 9 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. За помошник на министерот за внатрешни работи 

се назначува Стевчо Пендаровски, досегашен началник 
на Управата за аналитика и истражување во Министер-
ството за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-5615/2 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година 

Скопје 
1960. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
,;Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 9 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА РАЗВОЈ 
1. За помошник на министерот за развој се назначува 

Јасмина Телевска, диии. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-5654/2 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1961. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник «а Република Македо-
нија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија,, на 
седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Оливера Китанова, самостоен стручен соработник во 
Јавното правобранителство на Република Македонка -
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-5691/1 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 5032 - Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 1999 

1962. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Беса Адеми, стручен соработник во Апелациониот суд 
- Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-5692/1 
9 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1963. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Тетово се именува 
Јованка Ѓорѓеска, стручен соработник во Основниот 
суд - Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1964. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 Декември 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ј Џ Ш к о Т ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА 
1. За заменик на јавниот правобр>анител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Битола се именува* 
Ѓоко Талевски, самостоен стручен соработник во Јав-
ното правобранителство на Република Македонија за 
подрачјето на Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". . 

Бр. 17-5694/1 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1965. 

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 362 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98 и 63/98) и член 
23, став 2 од Статутот на АД за телекомуникации „Ма-
кедонски телекомуникации", во државна сопственост -
Скопје, Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана На 9 декември 1999 година> донесе 

Р Е Ц1Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАСТАПНИК НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СОБРАНИЕТО 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКО-
МУНИКАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ -

СКОПЈЕ 
1. За застапник на Владата на Република Македо-

нија во Собранието на Акционерското друштво за теле-
комуникации „Македонски телекомуникации" . во 
државна сопственост - Скопје се именува Ламбе Арна-
удов, заменик на министерот за стопанство, 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен Весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-5695/1 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-5693/1 
9 декември 1999 година 

Скоше 
1966. 

Врз основа на член 77 став 3, член 165 став 1, член 171 став 1, член 219 став 5 и член 
253 став 4 на Законот за царини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93, 
63/95 и 15/97), министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ И ДРУГИТЕ 

ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
Во Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во 

царинската постапка ("Службен весник на РМ" бр. 2/98), во Кодексот на. шифрите за 
пополнување на исправите во царинската постапка, кој е составен дел на правилникот, 
делот 

I. ЦАРИНАРНИЦА И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 
Ред. Име на царинарницата односно на нејзината Шифра 
број организациона единица 

1.СКОПЈЕ 81000 
1 Царинска испостава Аеродром Петровец Скопје 81019 
2. Царинска испостава Деве Баир 81027 



3. Царинска испостава Куманово 
4. Царинска испостава Скопје 81043 
5. Царинска испостава Пошта Скопје 81051 
6. Царинска испостава Велес 81078 
7. Царинска испостава Штип 81086 
8. Царинска' испостава Гостивар 81094 
9. Реферат за извозно царинење Скопје 81108 
10. Царинска испостава Железничка станица Скопје-Трубарево 81116 
11. Царинска испостава за работи на консигнација и саем 81124 
12. Царинска испостава Јажинце 81132 
13. . Царинска испостава Железничка станица Волково 81159 
14. Царинска испостава Блаце 81167 
15. Царинска испостава Железничка станица Табановце 81175 
16. Царинска испостава автопат Табановце 81183 
17. Царинска испостава Сопот 81191 
18. Царинска испостава Пелинце 81205 
19. Царинска испостава Тетово 81213 
20. Реферат за увоз - "Терминал-Скопје 81221 

2.БИТОЛА 82007 
1. Царинска испостава Битола 82^15 
2. Царинска испостава Охрид 82023 
3. Царинска испостава Меџитлија 82031 
4. Царинска испостава Прилеп 82058 
5. Царинска испостава Ќафасан 82066 
6. Царински испостава Пошта Битола 82074 
7. Царински реферат Аеродром Охрид 82112 
8^ Царински реферат Св. Наум 82139 
9. Царинска испостава Стење 82147 
10. Царинска испостава Блато 82155 
Ич Царински реферат Ресен 82163 
12. Царинска испостава Струга \ 82171 

3. ГЕВГЕЛИЈА 83003 

1. Царинска испостава Железничка станица Гевгелиј а / 83011 
2. Царинска испостава Струмица 83038 
3. Царинска испостава Делчево 83046 
4. Царинска испостава Богородица 83054 
5. Царинска испостава Ново Село 83062 
6. Царинска испостава Кавадарци 83070 
7. Царинска испостава Стари Дојран 83089 
8. Слободна Зона Фени - Кавадарци 83097 
9. Царинска испостава Клепало ' 83119 

се менува и гласи: 

1 ЦАРИНАРНИЦА И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

Ред. Име на царинарницата односно на нејзината Шифра 
број организациона единица 

I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ 1000 
1. Царинска испостава СКОПЈЕ 1010 
2. Царинска испостава ТЕРМИНАЛ УВОЗ СКОПЈЕ 1013 
3. Царинска испостава ТЕРМИНАЛ ИЗВОЗ СКОПЈЕ 1015 
4. Царинска иепосгава КОНСИГНАЦИЈА И САЕМ СКОПЈЕ 1017 
5. Царинска испостава ПОШТА СКОПЈЕ 1025 
6. Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 1030 

ТРУБАРЕВО ' 
7. Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 1040 

8 ВОЛКОВО 
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8. Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ Отсек за 1050 
стоково царинење 

9. Царинска исиостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за 1051 
патнички промет 

10. • Царинска испостава МИЛАДИНОВЦИ 1060 
11. Царинска испостава БЛАЦЕ 1071 

12. Царинска испостава ТЕТОВО 1080 
13. Царинска испостава ЈАЖИНЦЕ 1091 

П. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО 2000 
1. Царинска испостава КУМАНОВО 2010 
2. Царинска изостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 2021 

ТАБАНОВЦЕ 
3. Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ 2031 
4. Царинска испостава ПЕЛИНЦЕ ' 2041 
5. Царинска исцостава ДЕВЕ БАИР - Отсек за за стоково 2050 

царинење 
6. Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - Отсек за патнички 2051 * 

промет 
ЦАРИНАРНИЦА ШТИП 3000 

1. Царинска испостава ШТИП 3010 
2. Царинска испостава КОЧАНИ 3020 
3. Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за за стоково 3030 

царинење 
4. Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за патнички 3031 

промет 
5. Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за за стоково 3040 

царинење 
6. Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за патнички промет 3041 
7. Царинска испостава ВЕЛЕС 3050 

IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА 4000 
1. Царинска испостава БОГОРОДИЦА 4010 
2. Царинска изостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 4020 

ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за за стогово царинење 
3. Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 4021 

ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за патнички промет 
4. Царинска испостава ДОЈРАН 4031 
5. Царинска испостава КАВАДАРЦИ 4040 
6. Царинска испостава СТРУМИЦА 4050 
7. Царинска испостава НОВО СЕЛО 4061 

V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА 5000 
1. Царинска испостава БИТОЛА 5010 
2. Царински и с п о т е а ПОШТА БИТОЛА 5015 
3. Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА 5021 
4. Царинска испостава ПРИЛЕП ; 5030 
5. Царинска испостава ОХРИД 5040 
6. Царински изостава АЕРОДРОМ ОХРИД 5042 
7. Царински испостава СВ. НАУМ 5051 
8. Царинска испостава СТРУГА 5060 
9. Царинска испостава ЌАФАСАН 5071 
10. Царинска испостави СТЕЊЕ 5081 
11. Царинска испостава БЛАТО ^ 5091 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија" а ќе се применува од 01.01.2000 година. 

Бр. 11-16606/1 
22.декември 1999 година Министер за финансии, 
м-р Борис Сојменов , с.р 
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Огласен дел 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 
бр. 26/99, од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над УТП, ,?Нцки-В" Радовиш, со р е ш е н и е . 
бр. 54/98 од 2.12.1999 годиначе отворена ликвидациона 
постапка над „Слива експорт" Делчево, со решение Л. 
бр. 4/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над ППС „Сирис" Радови, се решение Л. бр. 
70/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона по-
стапка над „Дафни" Штип, но поради немање на 'мате-
ријални средства постапките се заклучуваат. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (42674) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 
бр. 8/99, од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над „Денитекс" Радовиш, со решение Л. бр. 
50/99 од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона по-
стапка над „Диди" Пробиштип, со решение Ј1. бр. 30/99 
од 2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка 
над „Росица" Кочани, со решение Л. бр. 56/99 од 
2.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над 
„Асико" Штип, но поради немање на материјални сред-
ства постапките се заклучуваат. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Должниците имаат право на жалба во рок од 15 
дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (42675) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение на 
овој суд Л. бр. 22/99, од 6.12.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка "над ТД „Бреза" ДОО Стру-
мица, ул. „Маршал Тито" бр. 18/2/4. 

За ликвидатор се определува лицето Оливер Чола-
ков дипломиран економист од Струмица, ул. „24-ти Ок-
томври" бр. в. 

Се повикуваат доверителите и должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република" со 
пријава во два примероци со докази, најдоцна во рок од 
3 месеци од денот на последна објава: 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42676) 

На ден 23.11.1999 година над Претпријатието за 
услуги и трговија „СИМАК" ц.о. експорт-импорт Ку-
маново се отвора ликвидациона постапка, со решение 
Л. бр. 1007/99 од 23.11.1999 година. 

За ликвидатор се определува лицето Зденкица Па-
невска од Куманово. 

Се повикуваат сите доверители во рок од 15 дена, по 
објавување на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" да го пријават своето подобрување, 
а должниците да ги подмират своите обврски во истиот Основниот суд Скопје I - Скопје. (42677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 724/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско друштво за трговија на мало „ГОЦ КОМЕРЦ" ЕВТ 
МИКРО МАРКЕТ и др. д.о.о. Скопје, ул. „Ѓорче Пе-
тров" бр. 3/38, со жиро сметка 40100-601-398431. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

«• ^ Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава: 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42603) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 649/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатието за трговија, призводство и услуги „ЕВТ ПА-
ЗАР" д.о.о. Скопје, ул. „Босна и Херцеговина" бр. 55, 
со жиро сметка 40100-601-400306. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава: 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42604) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 725/99 од 23.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Друш-
тво за трговија на мало „ЗАГА 7 ПРОМЕТ" ЕВТ МИ-
К1ЈО МАРКЕТ и др. д.о.о. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" 
бр: лок. 3, кула 10, со жиро сметка 40100-601-398015. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава: 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42605) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 859/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет, посредување и 
услуги „ЗЕКО-КОМ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, со 
стан на ул. „Кримска" бр. 406. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена.по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдолна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава: 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42610) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 1189/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало 
„Ј1ИБИ НАФТА ГАС" експорт-импорт д.о.о. Скопје, 
ул. „Индустриска зона" бб., со жиро сметка 40110-601-
290749. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/88. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират .долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје. (42629) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 893/99 од 14.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „МЕГА-ПОИНТ" п.о. 
Скопје, ул. „Бојмија" бр. 3/38, со жиро сметка 40100-
601-137101. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/88. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпрЈ^атието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1087/99 од 03.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „БОР-
ВЕС" п•о. увоз-извоз Скопје, ул. „Томе Стефановски" 
бр. 46 со жиро сметка 40100-601-102025. 

За ликвидатор се определува лицето Борче Павлов 
со стан на ул. „Томе Стефановски" бр. 46. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1152/99 од 18.11.1999 година 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало „ТОБИБ" 
ц.о. увоз-извоз Скопје, Бул. „АВНОЈ" бр. 58, со жиро 
сметка 40100-601-78667. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
ковски со стан на ул. „Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот , да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42699) 

Основниот; суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1140/99 од 18.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало „ИДЕАЛ ПРОМЕТ" 
ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бр. ЗОба, со 
жиро сметка 40100-601-192237. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
евски со стан на ул. „Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од. 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42700) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1002/99 од 01.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за градежништво и трговија „НЕЛИ-
КОМ ПРОЕКТ" Тања ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
„Пандел Шишков" бр. 14/1, со жиро сметка 40100-601-
416105. 

За ликвидатор се определува лицето Марика Атана-
сова со стан на ул. „Бриселска" бр. 15/3-5. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1252/99 од 07.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на мало „МАРКЕТ КО-
МЕРЦ" ЕВТ ПРОМЕТ и др. д.о.о. Скопје, ул. „Христо 
Татарчев" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-406357. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54-а, тел. 741-545. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1114/99 од 28.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги „САМПЕКС ЕК-
СПОРТ-ИМПОРТ" ц.о. Скопје, ул. Р.Ц. „Карпош" бр. 
скеција 1 локал 9, со жиро сметка 40120-601-26908. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" да ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (42807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1161/99 од 04.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација, самостојна ординација по 
општа стоматологија „ДЕНТАУРУМ" Скопје, ул. 
„Бранислав Нушиќ" бр. 4а, со жиро сметка 40100-601-
21805, 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42808) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 713/3 на 

м.в. „Требаци", нива 2 класа, во површина од 2500 м2 

опишано по ПЛ. бр. 223 на КО Радиовце, за цена од 
115.000,00 денари сопственост на Османи Локман 
Осман од с. Радиовце-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи во земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губа* правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(42634) 

Се продава земјоделско земјиште КП.бр. 763 на м.в. 
„Требаци", нива 3 класа, во површина од 982 м2 опи-
шано по ПЛ. бр. 382 на КО Радиовце, за цена 35.000,00 
денари сопственост на Софревски Боривојев Богослав 
од с. Радиовце-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици7 сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се ~граничи во земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во ^Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите За прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(42635) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП 2233, во м.в. „Лакустово", кл. 7, во површина од 
2599 м2, заведена во ПЛ 114 за КО Довезенце, сопстве-
ност на Крстевски Китан од Куманово, ул. „Титова 
Митровачка" бр. 11, за цена од 30 денари по м2. 

Се повикуваат соседите, чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник ̂ а Р. 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. (42636) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП 1385, во м.в. „Грамада", кл. 2, во површина од 
580 м2, заведена во ПЛ 25 за КО Липково, сопственост 
на Етеми Рефик од с. Липково, Куманово, за цена од 
150 денари по м2. 

Се повикуваат соседите, чие земјиште се граничи во 
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-
ќаното на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Боаинов" бр. 11/3. (42637) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 615, план 
5, скица 7, место викано Маркова Страна, култура 
нива, класа 5, со површина од 1563 м2, КП број 1473, 
план 9, скица 21, место викано Ловчен", култура нива, 
класа 5, со површина од 3938 м , заведени во ПЛ. 322 за 
КО Тромега, Куманово, сопственост на Анѓеловиќ 
Томе и Анѓеловиќ Марика ул. „В. Влахов" бр. 1/16 
Куманово, за вкупна цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи во земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. „11 Октомври" бр. 1а, 
во Куманово. (42638) 

Се продава земјоделско земјиште - 2/13 идеален дел 
од пасиште построено во КО Нова Брезница, на КП 
број 1022, план 15, скица 5, место викано „-Конјарник", 
класа 5, со вкупна површина од 2889 м2, од кои предмет 
на продажба е само 2/13 идеален дел, сопственост на 
Стојко Савевски од Скопје, за цена од 14.080,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во ^спротивно, го 
губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул. „Кузман Јосифовски 
П«ту" број 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (42265) 

Се продава земјоделец земјиште во КО Оморани, 
сопственост на Петковски Томе од Скопје, ул. „Мите 
Богоевски" број 14, култура лозје, класа 3, КП 106 план 
20, м.в. „Под чука" со површина 400 м2, заведена во 
поседовен лист број 60 за КО Оморани, за цена од 
10.000,00 денари. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинте-
ресирани за купување. (42421) 

Се продава 4/14 идеален дел од површина 3533 м2 од 
земјоделско земјиште, култура нива, класа 4, КП 466/1, 
план 5, скица 13, м.в. „Село", заведена во поседовен 
лист број 343 за КО Раштани, сопственост на Ангелов 
Ангел од Велес, ул. „Костурска" број 8, за цена од 
15.000,00 денари. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинте-
ресирани за купување. (42425) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП 2382, во м.в. „Смолница", кл. 1, во површина од 
2440 м2, заведена во ПЛ 321 за КО Слупчане, сопстве-
ност на Камбери Ферит од с. Слупчане, Куманово, за 
цена од 150 ден. м2. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. (42428) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Глишиќ, 
Кавадарци, КП-273, план-002, скица-004, в.место-
„Смолникот", култура-лозје, класа-2 со површина од 
2000 м2 и КП-273, план-002, скица-004, в.место - „Смол-
никот", култура-лозје, класа-1 со површина од 6023 м2 

во сопственост на Ѓорѓи Јовановски од Кавадарци 
видно од Имотен лист бр. 809 за цена од 416.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул.-
„Блажо Алексов" бб Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Р. Македонија". Во спротивно, го губат правото 
на првенство. (42626) 

Се продава земјоделско земјиште - ло^је~во КО Ка-
мендол на КП 1162, класа 2, со површина од 1936 м2, бр. 

на пл. 4, на ек. 3, на в.м. „Грамаѓе", видно од ПЛ број 
221 за КО Камендол сопственост на Врановски Ради-
л а в од Скопје, ул. „Иван Цанкар" број 91 за цена од 
32.000, 00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ", до нотар Кирил Грков од 
Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември" бр. 41. 
Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. (42627) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастарска 
култура нива во место викано „Под браза" на КП бр. 
1006 во вкупна површина од 934 м2 класа 3, нива во 
место викано „Тогата" на КП. бр. 1801 во вкупна повр-
шина од 1483 м2 класа 4 и нива во место викано „Паша-
лица" на КП. бр. 1862 во површина од 963 м2 класа 6 
сите заведени во П.ЈГ. бр. 46 за КО Небрегово, сопстве-
ност на Костадиновски Милан Раде од с. Небрегово 
Прилеп, за цена од 50.000,00 денари. Се повикуваат 
заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30.дена од денот на објавувањето на огдасот во 
„Службен весник на Република Македонија" писмено 
да се изјасни за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават 

?о нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка 
^гиоски" бб, (42628) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тремник. Парцела број 264 во место викано 
„Вардар" нива со површина од 1739 м2 во Катастарска 
општина Тремник, парцела број 265 во место викано 
„Вардар" нива со површина од 1509 м2 во Катастарска 
општина Тремник. Сопственост на Богев Јанче од с. 
Тремник, Неготино. Цена на продажба 31.000,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело ул. „Маршал Тито" број 138, 
Неготино. (42630) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 5/7 од КП. 
бр. 1489 на м.в. „Село", ов. градина, 3 класа, во повр-
шина од 744 м2 опишано по ПЛ. бр. 997 на КО Желино, 
за цена од 75.000,00 денари сопственост на Хасани Ша-
сивар Рефик од с. Желино-Тетово. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

: _ (42632) 
Се продва земјоделско земјиште дел од идеални 1/4 

(една четвртина) од КП број 338, план 2, скица 7, место 
викано „Река", култура нива, класа 1, со површина од 
7711 м2 заведена во ПЈ1. 1247 за КО Доброшане, Кума-
ново, сопственост на Веселиновска Ротка ул. „Перо 
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Чичо" бр. 13, Куманово за вкупна цена од 20.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев ул. „11 Октомври" бр 1, во 
Куманово. (42633) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино-вон. Парцела број 1354 во место 
викано „Главите" Интензивно лозје со површина од 
3931 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, соп-
ственост на Миткова Ката од Неготино улица „Димче 
Мирчев" број 5. Цена на продажба 118.260,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138 Неготино. (42863) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Корешнѓица. Парцела број 973 во место ви-
кано „Историја" Интензивно лозје со површина од 
5036 м во Катастарска општина Корешница. Сопстве-
ност на Ристовски Ристо од Демир Капија улица „Прво-
мајска" бр. 15. Цена на продажба 106.600,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138 Неготино. (42865) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготинецон. Парцела број 1498/1 во место 
викано „Смолникот" Интензивно лозје со површина од 
4175 м2 во Катастарска општина Тимјаник. Парцела 
број 1498/2 во место викано „Смолникот" Интензивно 
лозје со површина од 4025 м2 во Катастарска општина 
Тимјаник. Сопственост на Мишева Злата од Неготино 
улица „Фемо Кулаков" бр. 31. Цена на продажба 
137.512,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138 Неготино. (42867) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Марена, 
Кавадарци, КП-1370, план-007, скица-003, в.место -
„Горни локи", култура-нива, класа-2 со површина од 
1600 м2 и КП-1401, план-007, скица-003, в.место -
„Горни локи", култура-шуми, класа-2 со површина од 
793м2 во сопственост на Ќирил Анѓелов од с. Марена, 
Кавадарци видно од Имотен лист бр. 102 за цена од 
20.000,00 денари. 
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Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во Службен весник на Р. 
Македонија. Во спротивно го губат правото-на првен-
ство. (42869) 

Се продава земјоделско земјиште-нива парцела бр. 
1226, план 8, скица 19, место викано Егленче, класа 4, 
со површина од 4185 м2, во КО Ќојлија, сопственост на 
Ибраим Шабановски од Скопје с. Петровец ул. „К. 
Рацин" бр. 16, за цена од 389.205,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Марковска-Дојчинова Снежана, ул.,, Антон 
Попов" бр. 776 Скопје. (42799) 

Се продава земјоделско земјиште: ниви КП 3401, 
КП 3402, КП 3403, 3404, и КП 3405, план И, скица 25, 
во м.в. „Над падина", во вкупна површина од 15752 м2, 
заведен во ПЛ бр. бб за КО Табановце, на име Цветко-
виќ Надежда. Вкупна купопродажна цена е 200,000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр.4. (42825) 

Се продава земјоделско земјиште: пасиште КП 338, 
план 02, скица 3, м.в. „Лука" во површина од 1333 м2, 
шума, КП 690 план 05, скица 8, во м;в. „Село" во 
површина од 480 м2, под објект КП 690 план 05, скица 
8, м.в. „Село" во површина од 20 м2 сите заведени во 
ПЛ бр. 171 за КО Кучкарево, на име Саздовски Славко 
од Скопје. 

Имотот се продава за 0,5 германски марки по метар 
квадратен во денарска противвредност на ден на ис-
плата. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр.4. (42828) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.910973/96,издаден од УВР-Скопје на име Че-
домир Јовановски,ул/'Македонск Кос.бриг.20"бр15а, 
Скопје. (43289) 
Пасош бр.957894/96. издаден од УВР - Скопје на име 
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Бајрам Елези, ул."А. Цесарец" бр.5/1 -6,Скопје. (43296) 
Пасош бр.428074/94,издаден од УВР - Скопје на име 

СтошиќТони, ул."В.Смилевски Бато1'бр.87/2-16,Скопје. 
Пасош бр.118030,издаден од УВР - Охрид на име 

Усејини Раим, ул."П.П. Арсов"бр.19,Охрид. (43350) 
Пасош бр.1104344,издаден од УВР - Струмица на име 

Коцев Панде, ул."Кузман Јосифовски" бр. 4,Струмица. 
Пасош бр.0067024, издаден од УВР-Прилеп на име 

Тодоров Ацко, ул."Андон Сл абејко"бр.63,Прилеп. ,т 
Пасош бр.636131,издаден од УВР - Штип на име 

Манасиев Зоран, ул."Сремски фронт"бр.20/20,Штип. 
Пасош.бр.0490870/94,издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име Атансоски Момир,Крива Паланка. (43292) 
Свидетелство за 2 година на име Стојановски Горан, 

ул. "Илинденска"бр. 16 »Куманово. (43290) 
Чекови од бр.3810785 до 3810796 и 3946221, од тековна 

сметка бр.4158911,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димова Снежан а,Скопје. (43301) 
Чекови бр.4313335 и 4313336, од тековна сметка бр. 

192-95,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Антеска Ангелина,Скопје. (43334) 
Чекови бр.2775678, 2775679 и 2775680, од тековна 

сметка бр. 7116282,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Зарковска Гена,Скопје. • (43340) 
Работна книшка,издаден а од Скопје на име Раим Аде-

ми, с. Сарај, Скопје. (43267) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Ибиши 

Муадин,Скопје. (43297) 
Работна книшка,издадена од Охрид на име Јован Јова-

носки,Скопје. (43305) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Емин 

Дураку", с. Буковиќ-Скопје на име Селими Сабит, 
Скопје. (43298) 
Решение бр.25-2480,издадено од Секретарјат за сто-

панство Центар - Скопје на име Галевски Никола, 
Скопје. (43302) 

Пасош бр,623386/95 издаден од УВР Скопје на име 
Раим Плакај , ул,"384" бр 5, Скопје. (43516) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за 

јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
образование на Република Македонија објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 16/99 
ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за образование на Република Маке-

донија со седиште на улица „Димитар Чулевски" бр. 9, 
Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право на учество има секое заинтересирано до-

машно и странско правно и физичко лице кое е реги-
стрирано за производство и промет (на големо и мало) 
на информатичка опрема. , 

Понудата, согласно со член 15 став 2 од Законот за 
јавните набавки, може да биде доставена и од група на 
понудувачи. 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 

Набавка и испорака на следната информатичка 
опрема: 

Персонални компјутери 
- процесор 1п1е1 Се1егоп Реп1шт-400 МНг, 
- КАМ меморија 32 МОВ, 

- HDD 6 GB, 
- FDD 1,44 MB 3,5", 
- SVGA-4 MB, 
- 15" колор монитор, 
- Мрежни картичка 10/100 Mb, 
- Глувче, 
- Тастатура, 
- гаранција за компатибилност со 2000 година. 

Количина 717 парчиња, 
ф Ласерски печатачи, А4, бррш, 600x600 
Количина 77 парчиња. 
- Горенаведената информатичка опрема мора да , 

биде со оригинална документација дека е склопена од 
произведувач од Република Кина - Тајван или од нивно 
претставништво во странство. 
- Предметот на набавката е делив. 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 

- Детална техничка спецификација на понудената 
опрема и назив на производителот и земја на производ-
ство, 
- Поединечна цена (по парче) и вкупна цена за целокуп-
ната информатичка опрема, со посебно засметани ца-
рински давачки и данок на промет на производи) изра-
зена во американски долари, 
- Рок на испорака на опремата (искажана во работни 
денови од денот на склучување на договорот), 
- Начин на плаќање (авансно, при што согласно член 59 
став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може 
да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/ 
или одложено по испораката), 
- Гарантен период (времетраење) и податоци за постга-
рантен период (сервис и резервни делови). 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Извод од регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот на платен промет согласно со Правилник за содр-
жината на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ" бр. 32/98 и 55/98), 
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар на претпријатија против 
кои е поведена постапка за стечај - Потврда од надле-
жен Основен суд), 
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција-Уверение од надлежен Осно-
вен суд-Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од регистрација на дејноста кој може да 
се достави како копија. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ (согласно со член 23 од законот за јавните 
набавки задолжително тре«ба да ја приложи): 

- Список на главни испораки во последните 3 години 
со количините на испорачаната опрема и примачите 
(референтна листа), 
- Список на вклучени технички лица (име, презиме и 
степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање и одржување на понуде-
ната опрема, 
- Доказ дека опремата која ја нуди понудувачот е во 
согласност со стандардите за решавање на проблемот 
на 2000 година. 
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7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
-Цена 45 бода, 
-Квалитет 30 бода, 
- Гарантен период 10 бода, 
- Рок и начин на плаќање 5 бода, 
- Рок на испорака 5 бода, 
- Финансиска и економска способност 5 бода. 

Во рамките на критериумот квалитет, а по основ на 
персонални сметачи, ќе се изврши евалуирање на след-
ните компоненти: Матична плоча - 10 поени, ИБО -10 
поени, НАМ меморија - 5 поени и монитор - 5 поени. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи" два затворени коверти. Едниот од вна-
трешните коверти ја содржи понудата и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката „документација". 

На предната страна од ковертот на горниот лев агол 
да биде назначено „не отворај" како и бројот на бара-
њето, а во средина на ковертот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. 

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние 
кои не се изработени според пропозициите на бара-
њето, нема да бидат разгледувани. 

Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда. 

, Понудите можат да се доставуваат до архивата на 
нарачателот: Министерство за образование, по пошта 
на адресагМинистерство за образование ул. „Димитрие 
Чуновски" бр. 9, 91000 Скопје со обврска да се обезбе-
дат докази за датумот на пратката или на лице место на 
денот и часот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.01.2000 година (Петок),во 12:00 часот во простори-
ите на Министерството за образование на Република 
Македонија (ул. „Димитар Чуновски" бр. 9 Скопје), 1 
кат - сала за состаноци. Претставниците на понудува-
чите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на по-
нудите, на Комисијата за јавни набавки на Министер-
ството за образование на Република Македонија треба 
да и предадат писмено овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 33 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/9.8), -Комисијата за 
јавни набавки на „Макметал" АД - Скопје објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е „Макметал" АД -
Скопје, ул. „Железничка" бр^ 37. 
2. Предмет на јавниот повик е прибирање документа-
ција за претходно утврдување на подобноста на понуду-
вачите, како можни носители на набавката - инјекти-
рање на брана „Лисиче" - Велес. 
3. Повикот е јавен, ограничен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица кои вршат деј-
ност во согласност со набавката. 
4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на „Мекметал" АД -

Скопје има потреба преку документација, претходно да 
ја утврди подобноста на понудувачите, кои би биле по-
викани да достават понуди за инјектирање на брана 
„Лисиче" - Велес. 
2. Понудувачите, кои се занимаваат со дејност во со-
гласност со набавката, можат да се пријават на јавниот 
повик за инјектирање на брана „Лисиче" - Велес. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Кон пријавата од дел II, точка 2, понудувачите треба 
да ги приложат следните документи: 

- оригинален документ за економско-финансиски 
бонитет на понудувачот во согласност со член 22 од 
Законот за јавните набавки и Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Сл. весник на РМ" бр. 
32/98), 

- потребен техничко-технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката, 
- мснацерска способност, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност - забрана на врн»ење дејност, 
- имаат документ за регистрација на вршење на нив-

ната дејност. 
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката не отворај, како и бројот на јавниот 
повик. 
3. Рок на прием на документацијата изнесува 15 дена од 
денот на објавувањето на ограничениот повик. 
4. Пријавите се доставуваат на адреса „Макметал" АД -
Скопје, ул. „Железничка" бр. 37, за Комисија за јавни 
набавки. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањето содржани во повикот, нема да се раз-
гледува. 
2. Комисијата за јавни набавки на „Макметал" АД -
Скопје во рок од осум дена од денот на. завршувањето 
на рокот за доставување на документацијата ги изве-
стува сите понудувачи, што доставиле понуда. 

Комисија за јавни набавки 
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ПОНУДА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА НАПЛАТНИ СТАНИЦИ НА 
АВТОПАТОТ Е-65, СКОПЈЕ-ТЕТОВО: НА-
ПЛАТНА СТАНИЦА „ГЛУМОВО" И НАПЛАТНА 

СТАНИЦА „ЖЕЛИНО" 
НАБАВУВАЧ". 
Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје. 
ПОНУДУВАЧИ 
Право да достават понуда имаат сите домашни и стран-
ски правни и физички лица кои што се регистрирани за 
градежно занаетчиска дејност. 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 

Автопатот Стерје•-Тетово, кој се гради со средства -
од меѓу•народни финансиски институции, се планира да 
биде пуштен во сообраќај во текот на 2000 година. На 
автопатот ќе се врши наплата на патарина преку две 
наплатни станици и тоа: наплатна станица „Глумово", 
која е во непосредна близина на клучката Матка (на км. 
3+759) и наплатеа станица „Желино", која е во непо-
средна близина на. с Желино (на•км. 244-086). 
- Вкд на работите: Градел^но-занаетчиски, 
- Планиран почеток на работите: 'Март 2000 година, , 
- Рок за изградб•а•. 6 месе<ц!, 
~ Финансирање: Фонд за магистрални и регионални па-
тишта. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
Понудите треба да ги содржат следните прилози и 
истите треба да бидат нумерирани спрема редоследот 
кој е даден подолу: 
1. Потпишана и заверена писмена изјава од овластено 
раководно лице за учество во преквалификацијата, во 
која меѓу останатото треба да биде точно наведено дали 
понудувачот се пријавува за изведување на работите на 
една (и која) или на двете наплатни станици. 
2. Генерална информација за понудувачот (без про-
спекти, монографии и друг пропаганден материјал), со 
податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен ста-
тус, овластени потписници и сл. 
3. Документ за регистрација за вршење на дејноста. 
4. Доказ дека нема правосилна пресуда со која е изре-
чена мерка за забрана за вршење на дејноста. 
5. Документ со кој се потврдува дека фирмата не е во 
стечај или ликвидација. 
6. Годишни финансиски сметки за последните три го-
дини, заверени од овластен орган или ревизор, (услов: 
минимум 4 милиони германски марки во денарска про-
тиввредност, просечно за последните 3 години). 
7. Изјава за можноста за меѓуфинансирање во висина 
од најмалку 500,000 германски марки во денарска про-
тиввредност, потребни за одржување на динамиката на 
градба до исплата на извршените работи! 
8. Референци за добиено искуство од имплементација 
на проекти од сличен вид и обем во последните 5 го-
дини. 
9. Список на проекти на кои е моментално ангажирана 
фирмата (место, вид на објектот, вредност на објектот, 
име на инвеститорот и сл.). 
10. Податоци за кадровска екипираност: редовно вра-
ботена работна рака, искуство, стручност, квалифика-
ции, предложен стручен тим (со референци) за изведу-
вање на работите и слично. 
11. Податоци за механоопременост, машини, бази, по-
стројки, опрема: по вид, перформанси, старост и сл. 
12. Други информации за кои понудувачот смета дека 
се битни за своето претставување. 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1. Генерални квалификации на понудувачот 5 поени 
2. Искуство на понудувачот на објекти 
од сличен вид и обем 30 поени 
3. Финансиски показатели за понудувачот 25 поени 
4. Искуство, стручност и квалификации 

на работната рака и предложениот стручен 
тим за проектот 15 поени 
5. Расположива механизација , 15 поени 
6. Тековни проекти 10 поени 
ВКУПНО: 100 поени 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 по-
ени ќе бидат преквалификувани и поканети да подиг-
нат тендерска документација и достават своја понуда. 
Ниту една понуда нема да биде прифатена ако: 
- не е доставена на време, 
- не е комплетна, 
- не е потпишана од овластено лице, 
- е изречена мерка забрана за вршење на дејноста, 
- понудувачот е во стечај или ликвидација, 
- просечниот годишен приход во последните 3 години е 
помал од 4 милиони германски марки во денарска про-
тиввредност, 
- изведувачот не достави изјава за меѓуфинансирање во 
висина од најмалку 500,000 германски марки во денар-
ска противвредност, 
- Изнесува неточни податоци. 
Целокупната документација се доставува во затворен и 
запечатен плик на кој на предната страна треба да биде 
напишано: не отворај, понуда за преквалификација за 
изградба на наплатни станици на автопатот Е-65, 
Скопје-Тетово. 

Краен рок за поднесување на понудите за претквалифи-
кација е 20.01.2000 година најдоцна до 11:00 часот на 
следната адреса: Фонд за магистрални и регионални 
патишта, ул. „Даме Груев" бр. 14,91000 Скопје, Репу-
блика Македонија. 

Понудите за претквалификација ќе бидат јавно 
отворени на ден 20.01.2000 година во 12:00 во Фондот за 
магистрални и регионални патишта (сала за состаноци 
на шести кат). 

Отворањето, прегледот и оценката за пристигна-
тите понуди ќе го спроведе Комисија од Фондот за 
магистрални и регионални патишта. Понудувачите кои 
ќе се преквалификуваат ќе бидат поканети да подиг-
нат тендер и да достават своја понуда. Останатите пону-
дувачи ќе бидат известени во писмена форма дека не се 
преквалификувале. 
Посебно укажување до понудувачите: Тендерската до-
кументација за понудување е изработена согласно про-
цедурите и документите на Светската Банка од Ва-
шингтон. 
Понудувачите може да добијат дополнителни информа-
ции во Фондот за патишта - Сектор за автопат: тел. 091 
118-044, Факс 091 220-535. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Акционерското Друштво за телекому-
никации „Македонски Телекомуникации" - Скопје об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 192/99 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачател на повикот е АД „Македонски Телеко-
муникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
„Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- опрема за комуникациска мрежа. 

1.3. Вид и количина: 

Стр. 5042 ' Бр.. 83 
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Бр. ЅЗ-Стр. 5043 

Забелешка: Пожелно е ставките 1 и 2 да бидат комби-
нирани во еден уред. Во тој случај не се потребни 2 или 
3 x 1 Gb/s Ethernet порти (trunk) од ставка 2. ' 

- 10/100 Mb/s Ethernet портите треба да се autosen-
sing, 10/100 Mb/s, full-duplex, наменети за работа по 
UTP Категорија 5 (RJ45-T568B). 

- 1 Gb/s Ethernet портите (desktop/server) треба да се 
во согласност со IEEE 802.3z (1000 ВаѕеЅХ), наменети 
за работа по 50/125 џт мултимодни оптички влакна (ЅС 
Duplex). 

- 1 Gb/s Ethernet портите (trunk) треба да се во * 
согласност со IEEE 802.3z (1000 BaseLX), наменети за 
работа по 9/125 џ т мономодни оптички влакна (ЅС Du-
plex). 

- Сите комутатори треба да ги имаат имплементи-
рано store-and-forward и cut-through модовите на Ether-
net комутација, вклучувајќи го интелегентното префр-
лање на модот на работа. Потребна е и поддршка за 
IEEE 802.1р и IEEE 802.1Q. Trunk портите тр^ба да го 
поддржуваат и IEEE 802. lad. 

- Сите PCI ATM адаптери треба да бидат придру^ 
жени со софтвер за Windows NT 4.0 и Windows 95/98/ 
2000. 

- Сите комутатори треба да бидат модуларна со 
доволно простор за евентуални идни проширувања. 
Освен тоа, главниот коментатор треба да има можност 
за проширување со одреден број порти од различни 
технологии (1 Gb/s Ethernet, 622 Mb/s и 2.5 Gb/s ATM). 

- Сите комутатори мора да има можност за управу-
вање преку SNMP, а пожелно е да постои и функци-
оналност за Web-базирано управување. 

- Системот за управување треба да овозможи посто-
јан надзор на состојбата во мрежата, да овозможува on-
line приказ на критичните информации но и off-line 

ѕ мрежна анализа, да има графички интерфејс и едноста-
вен начин за креирање на рапорти, да овозможи упра-
вување со VLANs и да биде наменет за работа под 
Windows NT. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

- цената на набавката 100 поени; 
- технички карактеристики и квалитет на опремата 

55 поени; 

- техничка способност на производителот/ 
понудувачот 55 поени; 

- начин на плаќање 15 поени; 
- рок и место на испорака 15 поени; 
- естетски и функционални карактеристики 5 поени; 
- постпродажен сервис и техничка помош 5 поени. 
1.5. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.6. Рок на поднесување на понудите: до 17.01.2000 год. 
до 12:00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 

1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавнц набавки („Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
набавката или за дел од набавката. 

2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: документ 
за бонитет чија содржина е пропишана од министерот 
за финансии со Правилник, согласно член 22; доказ 
дека понудувачот не е под стечај; и доказ дека на пону-
дувачот не му е изречена мерка за безбедност - забрана 
за вршење на дејноста, согласно член 2:4 од Законот за 
јавните набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени, од страна на 
нотар. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци од при-
дружната документација се сметаат за некомплетни и, 
нема да се земаат на разгледување. 
2.3. Понудената цена треба да биде DDU и DDP -
магацин на купувачот во Скопје. 
2.4. Понудувачите во придружната документација за-
должително треба да достават банкова гаранција во 
износ од 2% од вкупната вредност на понудата. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите треба да се достават во архивата на Ди-
рекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. „Орце Николов" бб - Скопје. 
3.2. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 
3.3. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и бројот на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да Се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната доку-
ментација и ја носи ознаката „документација". Вториот 
внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи озна-
ката „понуда". 
3.4. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на Отворениот повик и Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 
3.5. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
3.6. За дополнителни информации може да го контак-
тирате Стево Ристовски на телефон (070) 200-332. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 од Законит . за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 193/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУ-

ДУВАЧИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуни-
кации" - Скопје, со седиште во Скопје, на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката 

Имплементација на систем за структурно кабли-
рање. 
1.3. Вид и количина 

Набавка на UTP и оптички кабли, компоненти, 
кабелски прибор и услуги за имплементација на систем 
за структурно каблирање за Дирекцијата и сите реги-
онални центри на АД „Македонски Телекомуникации". 
1.4. Изборот-претквалификација на подобни понуду-
вачи ќе се врши врз база на оценка дали тие имаат: 

- економско-финансиски бонитет; 
- потребен техничко-те^нолошки бонитет (тех-

ничка способност на производителот, референци, иску-
ство и стручни кадри за извршување на набавката и 
неопходна техничка опременост и други капацитети за 
реализација на набавката); 

- гаранција за квалитет и стандард (се докажува со 
добиени атести и сертификати од домашни и меѓуна-
родни институции или администрации и стандарди за 
квалитет (1ЅО 9000, и сл). 
1.5. Рок за доставување на пријавите: Рок за доставу-
вање на пријавите со неопходната документација е до 
17.01.2000 година до 15 часот. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Пријавата треба да ги содржи основните податоци 
за фирмата како што се: името, адресата и седиштето 
на понудувачот, овластено лице, телефон и факс. 
2.2. Документацијата треба исто така да содржи докази 
за техничката способност на понудувачот како гаран-
ција за квалитетно работење: 

- референци - список на главни испораки на опрема 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитет, _ 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 
2.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за регистрација на фирмата за вршење 
на дејноста; 

- документ (Извештај) за бонитет чија содржина е 
пропишана од министерот за финансии со Правилник, 
согласно член 22 од Законот за јавните набавки. 

Странско правно лице кое се јавува како понудувач 
доставува сертификат за бонитет со извештај и ми-
слење издаден од професионално репрезентативно тело 
на индустријата, трговијата или на професионално 
здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорски извештај од странска ревит 
зорска институција и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

Ш. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Пријават^ со документацијата се доставува во еден 
оригинален примерок, потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 
3.2. Пријавите се испраќаат во затворен плик кој во 
горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај" 
како и бројот на јавниот повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 
3.3. Документацијата се доставува со предавање во ар-
хивата или по пошта на адреса: АД „Македонски Теле-
комуникации" - Дирекција, Комисија за јавни набавки, 
Ррце Николов*бб, 91000 Скопје, Македонија најдоцна 
до 17.01.2000 год. до 15 часот, со задача да се обезбедат 
докази за датумот на предавањето на понудата. 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Пријавите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на јавниот повик и Законот за јавните набавки, нема да 
бидат разгледувани. 
4.2. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат со г-дин Васко Најков на тел. +389 
(0)91 НО 182 или e-mail: najkov@mt. com.mk. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 027828/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е набавка на цитостатици за 
потребите на здравствените организации. 
3. Спецификацијата со количините и видот на материја-
лите што се предмет на набавката дадени се во тендер-
ска документација (преглед). 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фондот за 
здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 40100 - 640 - 37 - Фонд 
за здравствено осигурување - Скопје со назнака за тен-
дерска документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 
5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековите средства и медицин-
ска опрема' (Сл.. весник на РМ" бр. 21/98). 
6. Постапката на повикот се спроведува со отвореа 
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повик, согласно одредбите на Законот за јавните на-
бавки. 
7. Рокот на ражењето на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Понудата е делива. 
9. Потребата од цитостатици што е предмет на набавка 
е искажана на годишно ниво, а испораката на материја-
лите ќе се врши сукцесивно според потребите на купу-
вачот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата -Треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- список на материјалите што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето 
да не е пбмал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет согласно член 22 од Законот за јавните набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца), на главни и слични испораки во 
претходниот период , 
- опис на технички постројки на понудувачот (магацин-
ски простор и расположиви средства за транспорт), 
- посочувана на вклучени технички (стручни) лица за-
должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција Или друг соодветен 
документ дека не се во стечај или во процес на ликвида-
ција и дека со правосилна пресуда не им е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 
4. Документ (решение) за регистрација за вршење на 
дејноста издадено од Министерството за здравство. 
5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
со чиј производи учествуваат. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен Примерок или во заверена копија од нотар. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправноста и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавните набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во, архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на лице место , 
најдоцна до 24.01.2000 година до 11,00 часот. 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
, НУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник, 
начин, услови и рок на плаќање. 

ГАРАНЦИЈА 

Понудувачот заедно со понудата мора да достават 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 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здрав-
ствено осигурување - Скопје со назнака „за учество на 
повик бр. 02-7828/1". 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

РОКОВИ 

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 24.01.2000 
година: 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 24.01.2000 
година во "11,30 часот, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
- Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот пбвик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 
3. Заради полесна обработка на податоците, сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-
ментација (преглед), што е подигнат од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈП „Чистота и зеленило" од Куманово 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1; Нарачател на повикот е ЈП „Чистота и зелени-

ло" од куманово, ул. „Братство Единство" бр. 30, тел. 
фах. 21-371. 

1.2. Предмет на набавка се комунални возила и тоа: 
- Комунално возило автоподигач (корпар), марка 
на возило Ивеко, тип 120 Е 14 со носивост од 7-10 
тони парче (1) 
- Комунално возило автосмеќар, марка Ивеко, 
тип 65.9 со носивост 7+1 м3 парче (1), 
- Комунално возило автосмеќар, марка Ивеко, 
тип 85.10 со носивост 8+1 м3 парче (2). 

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

1.4. Постапка на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 

2. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- Цена, поединечно и за повеќе возила, 
- Квалитет, 
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- Начин, услови и рок на плаќање, 
- Рок на испорака на возила. 

2.1. Рок на доставување на понуди - 15 (петнаесет 
дена), од денот на објавувањето на повикот во дневен 
печат и во „Сл. весник на РМ". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата може да се достави за целиот предмет 

на набавката или за дел од набавката. 
3.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: Документ 
за бонитет, извод од регистрација и писмена изјава на 
понудувачот дека не' е под стечај. 

3.3. Горенаведените придружни документи по-
требно е да бидат доставени во оригинален примерок 
или фотокопија заверена од нотар. 

3.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
од придружната документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема. да се земаат за разгледување. 

3.5. Понудената цена треба да биде франко ТТ мага-
цин со сите давачки, со данок на промет, а ако е од 
странско потекло во цената задолжително се внесува и 
износот на царинските и други давачки. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите треба да се достават до дирекцијата на 

ЈП „Чистота и зеленило" од Куманово. 
4.2. Отворање на понудите ќе се изврши во прису-

ство на овластени претставници на понудувачите на 
18.01.2000 година во 12 часот во просториите на дирек-
цијата на ЈП „Чистота и зеленило" на ул. „Братство 
Единство" бр. 30. 

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворни лица на понудувачот. 

4.4. Понудите треба да се достават согласно член 52, 
53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

4.5. Понудите кои се предадени после рокот и се со 
некомплетна документација според повикот и Законот 
за јавните набавки нема да бидат разгледувани. 

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

Комисија за јавни набавки 

ЈП за поштенски сообраќај „Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје, објавува дека е направена техничка грешка 
во текстот на отворените повици објавени на ден 
15.12.1999 година во „Службен весник на РМ" и тоа: 

1. Во Отворениот повик бр. 21/99 за изработка на 
обрасци: 

во точка 3.3. да се избрише: Извод од регистрација 
на дејноста. 

2. Во текстот на повикот број 20/99 за набавка на 
технолошка опрема објавен на ден 15.12.1999 година во 
„Службен весник на РМ" да се изврши исправка: 

во точка 3.3.: да се избрише Извод од регистрација 
на дејноста. 

Служба за правни и општи работи 

С О Д Р Ж И Н А . 
Страна 

1957. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Државното средно училиште 
„Крсте Петков Мисирков" - Демир Хи-
сар 5029 

1958. Решение за разрешување и именување 
член на Меѓуресорската државна коми-
сија за борба против недозволеното 
производство, трговија и злоупотреба 
на дрога 5029 

1959. Решение за4 назначување помошник на 
министерот за внатрешни работи . . . . . 5029 

1960. Решение за назначување помошник на 
министерот за развој. 5029 

1961. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за цодрачјето на Скопје 5029 

1962. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Скопје 5030 

1963. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Тетово 5030 

1964. Решение за именување заменик на јав-
ниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Битола 5030 

1965. Решение за именување застапник на 
Владата на Република Македонија во 
Собранието на Акционерското друштво 
за телекомуникации „Македонски теле-
комуникации" во државна сопственост -
Скопје 5030 

1966. Правилник за изменување на Правилни-
кот за единствениот царински документ 
и другите исправи во царинската по-
стапка 5030 

Меѓународни договори 

Издавач: ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29. Директор и одговорен 
уредник Марија Лел>охин. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. Жиро сметка 40100-603-12498. 

ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: Печатница „Нова Македонија'' - Скопје. 

58. Закон за ратификација на Протоколот 
кој се однесува на амандманот на член 
50 (а) од Конвенцијата за меѓународно 
цивилно воздухопловство ,. . . 

59. Закон за ратификација на Спогодбата 
за културна соработка меѓу Владата на 
Република Македонија и Владата на Ре-
публика Кина 

60. Закон за ратификација на Договорот за 
слободна трговија меѓу Република Ма-
кедонија и Република Бугарија 19 

61. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македонија 
и Влагата на Обединетото Кралство на 
Велика Британија и Северна Ирска за 
воздушен сообраќај 213 

62. Закон за ратификација на Договорот за 
слободна трговија меѓу Република Ма-
кедонија и Република Турција 240 

63. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Република Унгарија за со-
работка на полето на здравјето на жи-
вотните 369 

64. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Република Унгарија за со-
работка во областа на заштитата на ра-
стенијата . . . . . 378 

65. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македонија 
и Швајцарскиот Федерален Совет за 
техничка и финансиска соработка . . . . 388 


