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

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

Четврток, 26 октомври 2000 
Скопје 

Број 87 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2889. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА РО ЦЕНТАР ЗА РАДИО, ПЕЧАТ 

И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ - НЕГОТИНО 

1. За вршител на должноста директор на РО Цен-
тар за радио, печат и издавачка дејност - Неготино, се 
именува Горѓи Горчев, со виша економска школа. 

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

-Бр. 17-3292/1 
05 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2890. 
Врз основа на член 23 од Законот за начинот и 

постапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по, кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 32/2000), министерот за финансии, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИ-
ЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ 
ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Обврзниците за намените утврдени во член 17 од 
Законот за начинот и постапката на исплатување на 
депонираните девизни влогови на граѓаните по кои га-
рант е Република Македонија, ќе се користат на след-
ниот начин: 

- при плаќање на со закон пропишаните обврски со 
член 109 став 2 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал за промена на 
интерните акции во обични акции, при купување и от-
плата на акции и удели од претпријатијата со опште-
ствен капитал во трансформација и при купување и 
отплата на државен капитал, врз основа на однапред 
склучен договор со Агенцијата за приватизација, сопс-
твеникот на обврзниците дава налог (кој се изработу-
ва во три примерока и е составен дел на оваа упат-
ство) на Агенцијата дека со обврзниците ќе изврши 
плаќање на купените акции и удели, односно на купе-
ниот државен капитал, односно на промената на ин-
терни во обични акции. По заверување на налогот од 
страна на Агенцијата за приватизација, сопственикот 
го доставува налогот до овластената институција за 
отплата на обврзниците; 

- при плаќање на надоместок за концесија и долго-
рочен закуп и при купување на земјоделско земјиште 
во сопственост на Република Македонија, сопствени-
кот на обврзниците, врз основа на купопродажен до-
говор или договор за концесија или долгорочен закуп, 
дава налог за исплата со обврзниците до надлежната 
институција која ја врши продажбата на земјоделско-
то земјиште, односно која дава долгорочен закуп или 
доделува концесија. По заверување на налогот од 
страна на надлежната институција, сопственикот го 
доставува налогот до овластената институција за от-
плата на обврзниците; 

- при плаќање на откуп на денарски побарувања, 
кои со Законот за санација и реконструирање на дел 
од банките во Република Македонија и се пренесени 
на Агенцијата за санација на банка, сопственикот на 
обврзниците дава налог за откуп на ненаплатеното де-
нарско побарување на Агенцијата за санација на бан-
ка, со која однапред има склучено договор за купува-
ње на денарско побарување. Агенцијата за санација го 
заверува налогот, а сопственикот потоа го доставува до 
овластената институција за отплата на обврзниците; 

- при купување и отплата на станови во општестве-
на сопственост сопственикот на обврзниците дава на-
лог на деловната банка, врз основа на договор за купу-
вање на општествени станови, кој што се заверува од 
страна на банката. По заверката сопственикот го дос-
тавува налогот до овластената институција за отплата 
на обврзниците; 

- при купување на деловен простор во сопственост 
на РепубликаМакедонија, сопственикот на обврзници-
те, врз основа на пред-договор за деловен простор, да-
ва налог на надлежната институција дека плаќањето 
на деловниот простор, ќе го изврши со обврзниците. 
Налогот, заверен од надлежната институција, сопстве-
никот на обврзниците го доставува до овластената ин-
ституција за отплата на обврзниците; 

- при плаќање за доделување и купување градежно 
земјиште во сопственост на Република Македонија, 
сопственикот на обврзниците дава налог на надлежна-
та подрачна единица на Министерството за транспорт 
и врски, кое со договор му доделило градежно земјиш-
те, дека плаќањето на градежното земјиште ќе го из-
врши со обврзниците. 

По заверката сопственикот го доставува заверени-
от налог до овластената институција за отплата на об-
врзниците. 

2. Доставувањето на налогот до овластената ин-
ституција за отплата на обврзниците се врши во ист 
ден кога е заверен налогот од страна на надлежната 
институција. 

3. Овластената институција за отплата на обврзни-
ците ќе достави извештај за извршената исплата до 
надлежната институција назначена во налогот и до 
сопственикот на обврзниците. 

4. Надлежните институции месечно го известуваат 
Министерството за финансии за извршените уплати 
по основ на ова упатство најдоцна до петнаесеттиот 
ден во месецот за претходниот месец. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-16024/1 
24 октомври 2000 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

Никола Груевски, с.р. 
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2891. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Тресонче - Оп-
штина Ростуша. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4894/1 
25 октомври 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

Огласен дел 
Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Управата за Цивилна Воздушна 
Пловидба, објавува: 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 4 

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

за транспорт и врски, Управа за Цивилна Воздушна 
Пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1 - Скопје. 

2. Предмет на набавката се: опрема и услуги за ТС 
ОБКЛ - ВИ постројка, трансформација и приклучок, 
и тоа: 

1 (едно) разводно построена 10 кВ со пет полиња; 
5 (пет) НН ормари; 
2 (два) енергетски трансформатори 10/0,4 кВ, во 

сува изведба; 
високонапонски кабли; комплет ХТЗ опрема ин-

сталирање, испитување и пуштање во работа на г/н 
опрема. 

3. Количина и технички карактеристики: дадени во 
тендерската документација; 

4. Критериуми за избор: дадени во тендерската до-
кументација; 

5. Место на извршување: аеродром Скопје; 
6. Рок на испорака и изведба, како и начинот на 

плаќање: дадени во тендер документација: 
7. Рок за поднесување на понудите: 06.12.2000 годи-

на до 10,00 часот, на адресата на набавувачот: 
8. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со постап-

ка на прибирање на понуди со јавно отворање ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98), од Закон за јавните на-
бавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација може да се подигне 

на адресата на набавувачот, секој работен ден од 08.00 
до 14.00 часот. Износот на надоместокот што треба 
да се плати пред подигање на тендер документацијата 
е неповратен износ од 1.000 денари, уплатен со вирман 
(образец 40), на жиро сметка 40100-788-2603, корис-
ник: Управа за Цивилна Воздушна Пловидба, цел: от-
куп на тендер документација за ТС ОБКЛ-ВН пос-
тројка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок (и една копија), што треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на субјек-
тот. 

2. Понудите треба да бидат придружени со осигу-
рителна тендер гаранција во износ од најмалку 5% од 
вредноста на понудата во валута на понудата, со важ-
ност од најмалку 60 дена. 

3. Понудата треба да биде со важност 60 дена од 
денот на јавното отворање. 

4. Останатите детали и услови за содржината на 
пратката-понуда се дадени во тендер документација. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои се предадени по истекот на рокот, 

како и оние кои не се изработени според пропозиции-
те и програмата на јавниот повик, не ќе бидат разгле-
дувани; 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда; 

3. Јавното отворање на понудите ќе биде извршено 
во присуство на понудувачите, на 06.12 2000 година во 
10.30 часот во просториите на УЦВП; 

4. Сите дополнителни информации во врска со јав-
ниот повик можат да се добијат од УЦВП на тел. 114-
046, кај Марјан Лозановски. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 146/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕ-
ЖА КРАТОВО (С. ШЛЕГОВО И С ПРИКОВЦИ) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градеж-
но-земјани работи за полагање на телефонска кабел-
ска месна мрежа Кратово (с. Шлегово и с. Приковци). 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката, спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање' 
- цена на набавката до 60%, 

начин на плаќање до 5%,' 
- рок на извршување на работите до 5%, 
- техничка способност-референци до 10%, 
- кадровска структура до 10%, 
- техничка опременост . до 10%. 
1.5. Рок за доставување на понудите е до 14.11 2000 

година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавното отво-
рање на понудите. 

1.6.Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и, фи-
зички лица. 

/ 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, 
Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216, секој ра-
ботен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е не-
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повратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депо-
нент на Стопанска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објек-
ти) во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

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

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие 
податоци не се доставени понудата ќе се смета за не-
комплетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ja носи ознаката "не отворај" како и бројот на отворе-
ниот повик. 

26 октомври 2000 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во, среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вале во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 14.11.2000 година до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 14.11.2000 година, во 10 часот, во просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112003 или 070 200332. 

Комисија за јавни набавки 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 
ДО ЦЕНЕТИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ НА " СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" 

ЈП "Службен весник на РМ", Ц.О. - Скопје, ги известува сите претплатници дека: 
ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПОДМИРАТ СВОИТЕ ДОЛГОВИ ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК ДО 

КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА ИСТИТЕ ЌЕ БИДАТ ТУЖЕНИ, А ИСПОРАКАТА НА 
ВЕСНИКОТ ПРЕКИНАТА. 

Уплатата на заостанатите долгови да се изврши на жиро сметка 40100-603-12498 бр. ддв 4030987108771, 
депонент Комерцијална банка А.Д. - Скопје. Информации на телефон: 129-036; 117-460; факс: 112-267. 

Со почит ЈП "Службен весник на Република Македонија" Ц.О. - Скопје. 
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