
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 19 август 2003 
Скопје 

Број 54                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1241. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-
ја за 2003 година, во раздел 04001 - Влада на Република 
Македонија, сметка 637, во Програма 13 - Национален 
безбедносен авторитет на Република Македонија во НА-
ТО контекст, потставката 424113 - Ленти, касети и друго 
за АОП се намалува за 100.000,00 денари, потставката 
424115 - Копирање, печатење и издавање се намалува за 
50.000,00 денари, потставката 425219 - Одржување на 
софтверска и хардверска опрема се намалува за 50.000,00 
денари, потставката 426511 - Семинари и конференции се 
намалува за 100.000,00 денари, потставката 426513 - Обу-
ка и преквалификација на вработени се намалува за 
30.000,00 денари, потставката 463111 - Купување на кан-
целариски мебел се зголемува за 330.000,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-3666/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1242. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-
ја за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 36008 Ос-
новно јавно обвинителство Кичево, Програма 12 - Судска 
администрација, потставката 421111 - Електрична енерги-
ја се намалува за 32.067 денари, потставката 424111 - Кан-
целариски материјали се зголемува за 12.067 денари, пот-
ставката 424713 Други материјали се зголемува за 20.000 
денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

        Бр. 23-3635/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

1243. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
14003 Управа за хидрометеоролошки работи, Програма 
11 - Администрација, потставката 420111 - Патување 
во земјата - дневници се намалува за 220.000 денари, 
потставката 420112 Патување во земјата патни расходи 
се намалува за 110.000 денари, потставката 420113 Па-
тување во земјата - сместување се намалува за 60.000 
денари, потставката 420122 Патување во странство - 
патни расходи се намалува за 50.000 денари, потставка-
та 420123 Патување во странство - сместување се нама-
лува за 60.000 денари, потставката 422112 Дрва се зго-
лемува за 71.000 денари, потставката 422114 Течни го-
рива се зголемува за 429.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-3634/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1244. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
09001 Министерство за финансии, Програма 11 - Ад-
министрација, потставката 420112 - Патување во земја-
та - патни расходи се намалува за 500.000 денари, пот-
ставката 420121 - Патување во странство - хранарина 
(дневници) се намалува за 400.000 денари, потставката 
420122 - Патување во странство - патни расходи се на-
малува за 600.000 денари, потставката 427117 - Репре-
зентација се намалува за 300.000 денари, потставката 
427122 Други оперативни расходи се намалува за 
700.000 денари и потставката 425215 - Сервисирање на 
опрема се зголемува за 2.500.000 денари. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

        Бр. 23-3669/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1245. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/2002) и член 36 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/00 
и 12/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Одлуките на Владата на Република Македонија за 

пренесување на правото на користење на недвижен имот 
од атарот на општина Кисела Вода, а под катастарска 
општина Кисела Вода место викано Топтеш КП 13908/9 
и недвижен имот од атарот на општина Кисела Вода, а 
под катастарска општина Кисела Вода КП 1716 на буле-
вар �Видое Смилевски Бато� - Скопје, КП 1716/1 на бул. 
�Видое Смилевски Бато� - Скопје, КП 1716/2 на булевар 
�Видое Смилевски Бато� - Скопје - број 23-3665/1 од 
09.01.2002 година и бр. 23-3665/2 од 09.07.2002 година, 
објавени во �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 52/2002 престануваат да важат. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-3603/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1246. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за отуѓување на деловен простор бр. 
02-1072/4 од 09.07.2003 година, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
�Македонија�, на седницата одржана на 08.07.2003 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 23-3339/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

1247. 
Врз основа на член 165 став 1 точка 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 4/95, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 
50/01), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за дополнување на Одлуката за орга-
низација на работата и систематизација на работните 
места во стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, бр. 02-
3403/2 од 11.08.2003 година, донесена од директорот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 23-3415/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1248. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ  
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. За учество на НАТО/ПзМ вежбата �Кооперати-

вен клуч 2003� (во натамошниот текст: Вежбата), која 
ќе се одржи од 1-ви до 13-ти септември 2003 година во 
Пловдив - Република Бугарија, се испраќа единица во 
состав од четириесет и пет припадници од постојаниот 
состав на Армијата на Република Македонија, со воз-
духоплови, оружје и опрема што ќе се носи на Вежба-
та, по спецификација која е приложена кон оваа одлука 
и е нејзин составен дел. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежба-
та ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Ма-
кедонија. 

3. Подготовките и организацијата за учеството на 
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. За овластени потписници на Меморандумот за 
разбирање, со кој е регулиран статусот на единицата за 
време на Вежбата, и пропратните технички документи 
од македонска страна се определуваат Заменикот на на-
чалникот на Генералштабот на Армијата на Република 
Македонија за борбена готовност и операции, генерал-
мајор Мирослав Стојановски и Државниот советник во 
Министерството за одбрана, г-дин Васил Зимбаков. 

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

 
        Бр. 23-3696/1      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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1249. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА  
ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - 

СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Статутарната одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Јавното претпријатие за просторни и урбани-
стички планови - Скопје бр. 0302-86 од 22.07.2003 година, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
просторни и урбанистички планови - Скопје, на седница-
та одржана на 22.07.2003 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 23-1762/3      Претседател на Владата 
11 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1250. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАОСТАНАТИ-
ТЕ НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВА НА 

ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА  
Член 1 

Обврзниците кои имаат заостанати неплатени при-
донеси од плата, можат заостанатите неплатени придо-
неси од плата да ги платат одложено, на рати. 
Обврзници од став 1 на овој член се работодавците, 

односно правните и физичките лица, согласно пропи-
сите за пензиското и инвалидското осигурување, здрав-
ственото осигурување и вработување и осигурување во 
случај на невработеност. 
Обврзниците, заостанатите неплатени придонеси од 

плата можат да ги платат одложено на рати, доколку не се 
блокирани или се блокирани само по основ на неплатени 
обврски од плата. 

Член 2 
Како заостанати неплатени придонеси од плати се 

сметаат неплатените обврски по основ на придонеси од 
плата за пензиско и инвалидско осигурување, за здрав-
ствено осигурување и за вработување, заклучно со 
30.06.2003 година. 

Член 3 
Заостанатите неплатени обврски по основ на придо-

неси од плата од член 2 на оваа одлука, обврзниците 
може да ги платат најмногу до 36 рати во зависност од 
периодот на неплатениот придонес, со подготвителен 
период од шест месеци. 
Подготвителниот период започнува од 1-ви јули и 

трае до 31-ви декември 2003 година. 
Обврзниците во подготвителниот период редовно 

ги плаќаат тековните обврски. 
Во подготвителниот период обврзниците можат 

истовремено да плаќаат и една рата од заостанатиот 
придонес. 
По истекот на подготвителниот период обврзниците 

заедно со редовната месечна обврска истовремено плаќа-
ат и една рата од заостанатиот придонес, заедно со камата 
утврдена со договорот за плаќање на заостанатите непла-
тени обврски по основ на придонеси од плата. 

Член 4 
Плаќањето на обврските од оваа одлука, обврзни-

ците го вршат со склучување на поединечен договор за 
одложено плаќање со Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Фондот за 
здравственото осигурување и Заводот за вработување 
на Република Македонија, кој го склучуваат во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на одлуката. 
Обврзникот може да склучи договор за плаќање на 

обврските на рати доколку претходно достави потврда 
дека не е блокиран или е блокиран само по основ на 
неплатени обврски од плата, од страна на надлежна ин-
ституција (банки или Агенција за блокирани сметки за 
учесниците во платниот промет). 

 
Член 5 

Доколку обврзниците не ги плаќаат обврските утвр-
дени во договорот, договорот престанува со важност, а 
наплатата на заостанатите обврски ќе ја изврши Упра-
вата за јавни приходи, согласно одредбите на Законот 
за наплата на јавните приходи. 

 
Член 6 

Заради поединечно регулирање на стажот на осигу-
рување на работниците кои ги исполнуваат условите за 
пензија, работниците на кои им престанал работниот 
однос поради економски, технолошки, структурални и 
слични промени за исполнување на услови за оствару-
вање право на надоместок по основ на невработеност 
од Заводот за вработување на Република Македонија, 
обврзниците можат заедно со една заостаната и една 
редовна рата, заостанатиот придонес за пензиско и ин-
валидско осигурување, здравствено осигурување и за 
вработување да го платат поединечно во целост. 

 
Член 7 

Оваа одлука не се применува на осигурениците кои 
имаат или ќе поведат судски спорови за неплатени 
придонеси. 

Член 8 
Договорите за одложено плаќање на заостанатите 

неплатени обврски по основ на придонеси од плата 
склучени до влегувањето во сила на оваа одлука, 
продолжуваат да важат. 

 
Член 9 

Начинот и постапката за извршување на оваа одлу-
ка ќе го уредат Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Фондот за здравствено 
осигурување и Заводот за вработување на Република 
Македонија. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 30.06.2003 година. 

 
  Бр. 23-2261/4                    Претседател на Владата 

11 август 2003 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1251. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДО-
МЕСТОК  ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ 

 
1. На работниците од Текстилниот комбинат �НО-

КАТЕКС� АД - Велес да им се исплати паричен надо-
месток по основ на структурни реформи во износ од: 
9.782.500 денари. 
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2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот 
на Република Македонија, Раздел 09002 - Министерство 
за финансии - функција на државата, Програма 12 - 
функција, Ставка 443, Потставка 443312 - надомест по 
основ на структурни реформи. 

3. Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

  Бр. 23-3667/1                    Претседател на Владата 
11 август 2003 година            на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1252. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.07.2003 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Претприја-
тието за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� експорт-им-
порт - Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на 
ул. �Кузман Јосифовски� бр.  7 во Прилеп. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во 

Буџетот на Република Македонија на сметка број 
40100-840-033-62207. 
Потврда за уплатениот износ од алинеја 1 корисни-

кот на лиценцата ја доставува до Министерството за 
финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 23-3472/1                      Претседател на Владата 

28 јули 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

1253. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(�Службен весник на РМ� бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 
45/2002, 98/2002 и 24/2003), министерот за финансии, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите (�Службен весник на РМ� бр. 40/2001, 72/2001, 
89/2001, 50/2002, 86/2002 и 19/2003), во членовите 34 и 
39, во ставот (5), по зборот �финансии� се додаваат 
зборовите: �- Управата за јавни приходи�. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 08-16963/1                         Министер за финансии, 
5 август 2003 година           м-р Петар Гошев, с.р. 
           Скопје 

___________ 
1254. 
Врз основа на член 49 од Законот за данокот на до-

бивка (�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), 
министерот за финансии, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНО-
КОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ  ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на пресметување и уп-
латување на данокот на добивка и спречување на двој-
ното ослободување или двојното оданочување (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 92/2001 и 51/2002), во член 7 
точката 2 се менува и гласи: 

�Износот на инвестициите во движен и недвижен 
имот, до 100.000 евра во денарска противвредност за 
целиот износ на инвестицијата согласно со членот 31 
став 1 и 2 од Законот, а над 100.000 евра во денарска 
противвредност согласно член 31 став 3 од Законот но 
најмногу до 30% од основата утврдена со овој член, и.� 

 
Член 2 

Во членот 13 став 2 точката 2 се менува и гласи: 
�Износот на инвестициите во движен и недвижен 

имот, согласно со член 31 став 1 и 3 од Законот и член 
7 точка 2 од овој правилник. 
Месечните износи на намалување на инвестициите 

во движен и недвижен имот до 100.000 евра во денар-
ска противвредност  претставуваат еднакви делови, до-
биени со поделба на износот на инвестициите со бројот 
на месеците што преостануваат до истекот на даночни-
от период (годината). 
Правото за користење на даночно ослободување на 

инвестициите во движен и недвижен имот над 100.000 
евра во денарска противвредност се утврдува на тој на-
чин што од даночната основа утврдена на ред. бр. 1 од 
�МДБ� се одзема износот од 100.000 евра во денарска 
противвредност и на така добиената основа се пресмету-
ва износ до 30%, но не повеќе од остатокот на неискори-
стениот дел од инвестицијата. Даночното ослободување 
во висина до 30% се однесува само за тековната година 
без право на пренесување во наредните периоди. Месеч-
ните износи на намалување на инвестициите претставу-
ваат еднакви делови, добиени со поделба на износот на 
инвестициите со бројот на месеците што преостануваат 
до истекот на даночниот период (годината).� 
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Член 4 Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њет  во �Службен весник на Република Македонија�. 
Обрасците �ДБ� - Даночен биланс, �МДБ� - Дано-

чен биланс за месец-------- и �КДБ� - Консолидиран да-
ночен биланс за даночен период од_______до_______ 
година, се заменуваат со нови обрасци, кои се составен 
дел на овој правилник. 

о 
     Бр. 08-16939/1 
5 август 2003 година         Министер за финансии, 

     Скопје           м-р Петар Гошев, с.р. 
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1255. 
Врз основа на член 27, став 3 од Законот за данокот 

на додадена вредност (�Службен весник на РМ� бр. 
44/99... до 21/2003), член 58 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/2001... до 24/2003), 
член 24 од Законот за акцизите (�Службен весник на 
РМ� бр. 78/93... до 24/2003), член 183, став 3 од Царин-
скиот закон (�Службен весник на РМ� бр. 21/98... до 
42/2003) и член 47, став 2 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2003), министерот за 
финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД 
ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ, АКЦИЗА И ДАНОК 
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ), ПРИ УВОЗ НА 
ДОБРА-СТОКИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДС-
ТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АКЦИЗА И ДДВ ЗА ПРОМЕТОТ 
НА ДОБРА И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА, ПОТРЕБНИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СО 
ПАРИЧНИ  СРЕДСТВА  НА СТРАНСКИ  ДОНАТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува спроведување на ос-
лободувањето од царина и други давачки, акциза и 
ДДВ при увоз на добра-стоки и за обезбедување на 
средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на 
добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на 
проекти финансирани со парични средства на странски 
донатори, за кои постои договор помеѓу Владата на Ре-
публика Македонија и странскиот донатор, во кој стои 
клаузула дека донираните средства не можат да се ко-
ристат за плаќање на јавни давачки во Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Начин на поведување на постапка 
 
(1) Постапка за ослободување од царина и други да-

вачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки, како и 
постапка за обезбедување на средства од Буџетот на 
Република Македонија за плаќање на акциза и ДДВ за 
прометот во земјата при реализирање на проекти од 
член 1 на овој правилник, поведува субјектот задолжен 
за реализирање на проектот-имплементаторот (корис-
ниците на средства од Буџетот на Република Македо-
нија, фондовите, невладини организации регистрирани 
во Република Македонија). 

(2) Постапката од став 1 на овој член, единките ко-
рисници на средства од Буџетот на РМ, кои се задол-
жени за реализирање на проектот - имплементатори, ја 
поведуваат преку корисникот на средства од Буџетот 
на РМ во чиј состав се. 

(3) Постапката од став 1 на овој член единиците на 
локалната самоуправа кои се задолжени за реализира-
ње на проектот - имплементатори, ја поведуваат преку 
Министерството за локална самоуправа. 

(4) Постапка од став 1 на овој член може да поведе 
странскиот донатор или субјект (странско правно или 
физичко лице кое нема деловна единица во Република 
Македонија) - имплементатор, кој има склучено пис-
мен договор со странскиот донатор или со негов овла-
стен претставник за реализирање на проектот. 

 
Член 3 

Увоз на добра-стоки за реализирање на проекти 
 

(1) Заради издавање на потврда за остварување на 
ослободувањето од царина и други давачки, акциза и 
ДДВ, при увозот на добра-стоки за реализирање на 

проекти финансирани со парични средства на странски 
донатори, до Министерството за финансии се поднесува 
барање на Образец А1-П кој е составен дел на овој пра-
вилник. Образецот А1-П се доставува во два примероци. 

(2) Со барањето се приложуваат следните документи: 
1. Фактура или профактура од странскиот испора-

чател или договор за купопродажба (или друг комерци-
јален документ за купопродажба); 

2. Копија од потврдата за регистрација на проектот 
во Владата на Република Македонија - Генерален секре-
таријат - Сектор за европска интеграција - Одделение за 
координација на странска помош, која ги содржи след-
ните податоци: 

- називот на проектот на македонски и англиски јазик; 
- вредноста на донацијата за соодветниот проект; 
- име на имплементаторот кој е задолжен за реали-

зирање на проектот и  
- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и странскиот донатор (со наведу-
вање на неговото име), во кој има клаузула дека дони-
раните средства не можат да се користат за плаќање на 
јавни давачки во Република Македонија. 

 
Член 4 

Обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на акциза и ДДВ, за проме-
тот на добра и услуги во земјата за реализирање на 

проекти 
 
(1) Заради обезбедување на средства за плаќање на 

акциза и ДДВ од Буџетот на Република Македонија за 
прометот на добра и услуги во земјата, за реализирање 
на проекти, до Министерството за финансии се подне-
сува барање на Образец А3-П кој е составен дел на овој 
правилник. Образецот А3-П се доставува во два приме-
роци. 

(2) Со барањето се приложуваат следните документи: 
1. Фактура (ситуација, или др. документ) во ориги-

нал, од испорачателот на доброто или вршителот на ус-
лугата упатена кон проектот под име под кое е регистри-
ран проектот во Владата на Република Македонија, а во 
која е назначен и субјектот за спроведување на проектот 
(имплементаторот). Во фактурата мора да е посебно 
искажан износот на ДДВ и акцизата во денари; 

2. Копија од потврдата за регистрација на проектот 
во Владата на Република Македонија-Генерален секре-
таријат - Сектор за европска интеграција - Одделение 
за координација на странска помош, која ги содржи 
следните податоци: 

- називот на проектот на македонски и англиски јазик; 
- вредноста на донацијата за соодветниот проект; 
- име на имплементаторот кој е задолжен за реали-

зирање на проектот и странскиот донатор (со наведува-
ње на неговото име), во кој има клаузула дека донира-
ните средства не можат да се користат за плаќање на 
јавни давачки во Република Македонија. 

 
Член 5 

Завршна одредба 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-17074/1 

7 август 2003 година       Министер за финансии, 
     Скопје         м-р Петар Гошев, с.р. 
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

23. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 

1 од Законот за здравственото осигурување (�Службен 
весник на РМ� број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001 
и 11/2002), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
23.07.2003 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВО-
РИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТА- 
ТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 
склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените 
установи на осигурените лица во специјалистичко-кон-
султативната и болничката здравствена заштита на то-
вар на средствата за задолжително здравствено осигу-
рување. 

Член 2 
Како здравствени услуги во специјалистичко-кон-

султативната и болничката здравствена заштита, во 
смисла на овој правилник, се сметаат основните здрав-
ствени услуги од член 9 став 1 точка б) специјалистич-
ко-консултативната здравствена заштита и точка в) 
болничката здравствена заштита од Законот за здрав-
ственото осигурување (во натамошниот текст: Закон). 

 
Критериуми за склучување на договор 

 
Член 3 

За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во специјалистичко-консултативната и бол-
ничката здравствена заштита Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
Фонд) склучува договори со здравствените установи. 
Договорите од став 1 на овој член се склучуваат до-

колку здравствената установа ги исполнува следните 
критериуми:  

1) да укажува здравствени услуги што се во рамки-
те на дејноста за која е регистрирана согласно со Зако-
нот за здравствената заштита; 

2) да постојат услови за вршење на соодветната деј-
ност (простор, опрема и кадри); 

3) да има утврден план и програма за обезбедување 
на здравствени услуги на осигурените лица и 

4) да има утврден финансиски план на потребните 
средства за обезбедување одреден вид и обем на здрав-
ствени услуги на осигурените лица. 

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 

 
Појдовни основи за утврдување на надоместокот 

 
Член 4 

Надоместокот за вршење на здравствените услуги 
од член 2 на овој правилник за секоја деловна година 
се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и 
здравствената установа. 
Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува 

врз основа на: 
1) планираните средства за специјалистичко-кон-

султативната и болничката здравствена заштита утвр-
дени во Буџетот на Фондот; 

2) трошоците на здравствената установа и видот и 
обемот на здравствените услуги на осигурените лица 
остварени во последните три години; 

3) планираниот вид и обем на здравствени услуги 
на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената 
установа, во согласност со потребите на населението 
на подрачјето на здравствената установа; 

4) планираните средства на здравствената установа 
за обезбедување на видот и обемот на здравствени ус-
луги за осигурените лица; 

5) целите што треба да се постигнат низ резултати-
те од извршената работа. 

 
Утврдување на трошоците на здравствената устано-

ва и видот и обемот на здравствените услуги 
 

Член 5 
Како трошоци на здравствената установа за здрав-

ствени услуги, во смисла на член 4 точка 2 од овој пра-
вилник, се сметаат остварените трошоци во претходни-
те три години за пружените здравствени услуги на оси-
гурените лица искажани според аналитички ставки и 
потставки за:  

1) плати и надоместоци на вработените во здрав-
ствената установа кои учествувале во вршење на дејно-
ста, според нивната квалификациона структура; 

2) трошоци за лекови, помошни медицински мате-
ријали кои служат за примена на лековите и санитетски 
материјал потребен за лекување (лекови, вакцини, сто-
матолошки материјали, ортопедски справи и помагала, 
санитетски материјали, други медицински материјали: 
потрошни материјали за дијализа, лабораториски и фо-
толабораториски материјали, рендген филмови, кон-
трастни средства, катетри и водичи, вградени материја-
ли кај болни - имплантанти, материјали за терапија и 
рехабилитација и други медицински материјали потро-
шени за лекување на болни); 

3) трошоци за стоки и услуги (патни и дневни трошо-
ци, комунални услуги, трошоци за затоплување, трошоци 
за комуникација и транспорт, трошоци за тековно одржу-
вање, договорни услуги, други оперативни трошоци и 
трошоци за материјали: административни материјали; ра-
ботна облека, обувки и постелнина; храна за болни и дру-
ги материјали потрошени за лекување на болни); 

4) каматни плаќања и отплата на главнина по дома-
шен долг и 

5) други трошоци за вршење на дејноста. 
Средствата за набавка, изградба и реновирање на 

објекти, како и за набавка на мебел, медицинска и кан-
целариска опрема за тие објекти и за санитетски и дру-
ги моторни возила не се сметаат како трошоци на 
здравствената установа утврдени во смисла на став 1 
на овој член. 

Член 6 
Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла 

на член 4 точка 2 на овој правилник, се сметаат извр-
шените здравствени услуги на осигурените лица во 
здравствената установа според вид и обем во послед-
ните три години, групирани по случаите кои се трети-
раат според нивната дијагностичка група (во натамош-
ниот текст: дијагностички сродни групи). 
До утврдувањето на дијагностички сродни групи 

според став 1 на овој член, видот и обемот на здрав-
ствени услуги се групираат по групи на дијагнози по 
МКБ-10 со слични дијагностичко-терапевтски проце-
дури (во натамошниот текст: терапевтски процедури), 
дефинирани во Ценовникот на здравствените услуги во 
Република Македонија. 

 
Планирање на видот и обемот на здравствените  

услуги 
 

Член 7 
Планирањето на видот и обемот на здравствените 

услуги за тековната година во однос на претходните 
години се врши врз основа на стапката на морбидите-
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тот и на бројот на населението на подрачјето на здрав-
ствената установа, односно на поширокото подрачје од 
кое гравитира населението за одреден вид на здрав-
ствени услуги. 
По утврдувањето на цените според дијагностички 

сродни групи, планирањето на средствата на здравстве-
ната установа за обезбедување на планираниот вид и 
обем на здравствени услуги се утврдува врз основа на 
цените на здравствените услуги според дијагностички 
сродни групи. 
До утврдувањето на цените на здравствените услу-

ги според дијагностички сродни групи, планирањето на 
средствата за обезбедување на планираниот вид и обем 
на здравствени услуги се врши врз основа на трошоци-
те на здравствената установа остварени во последните 
три години, коригирано со трошоците на планираното 
зголемување односно намалување на видот и обемот на 
здравствените услуги, групирани по групи на дијагнози 
по МКБ-10 со слични дијагностичко-терапевтски про-
цедури утврдени со Ценовникот на здравствените ус-
луги во Република Македонија. 
Во случаи кога планираниот вид и обем на здрав-

ствени услуги за тековната година е значително пого-
лем од видот и обемот на истите здравствени услуги во 
претходните години, индексот на зголемувањето на 
средствата за тековната година по тој основ се утврду-
ва од просечниот број на тој вид на услуги во Републи-
ка Македонија во минатата, во однос на планираните 
услуги во тековната година. 

 
Цели што треба да се постигнат низ резултатите  

од извршената работа 
 

Член 8 
Како цели што треба да се постигнат низ резултати-

те од извршената работа, во смисла на овој правилник, 
се зголемување на продуктивноста, ефикасноста, ква-
литетот, достапноста и финансиското управување. 

 
Член 9 

Оценувањето на продуктивноста во здравствената 
установа се врши преку следните индикатори: 

- количник (однос) на бројот на првите и повторе-
ните амбулантски прегледи, 

- број на специјалистички прегледи просечно по ле-
кар, 

- број на хоспитализирани пациенти просечно по 
лекар. 
Оценувањето на ефикасноста во здравствената 

установа се врши преку следните индикатори: 
- број на лекувани пациенти во дневна болница, 
- број на остварените болнички денови, 
- број на хоспитализирани пациенти, 
- просечно време на престој во болница, 
- број на пациенти упатени во други здравствени 

установи, 
- просечни трошоци за лекови по пациент, 
- просечни вкупни трошоци по пациент. 
Оценувањето на квалитетот во здравствената уста-

нова се врши преку следните индикатори: 
- број на повторно примени пациенти за иста дијаг-

ноза во период од еден месец по отпуштањето,  
- број на повторни операции за иста дијагноза (рео-

перации), 
- број на инфекции предизвикани во болница, 
- број на пациенти со декубитуси, 
- број на жалби и поплаки на работата во здравстве-

ната установа. 
Оценувањето на достапноста во здравствената уста-

нова се врши преку следните индикатори: 
- просечно време на чекање за дијагностички испи-

тувања, 
- просечно време на чекање за закажување на прег-

леди и операции, 

- просечно време на чекање во ординацијата, 
- број на пациенти кои со свои средства набавиле имп-

лантанти, медицински потрошен материјал и лекови. 
Оценувањето на финансиското управување во здрав-

ствената установа се врши преку следните индиктори: 
- долгови за здравствената установа, 
- дефицит на здравствената установа, 
- количник (однос) на бројот на немедицинскиот и 

медицинскиот кадар во здравствената установа. 
 

Член 10 
Индикаторите за целите што треба да се постигнат 

низ резултатите од извршената работа се утврдуваат со 
договорот склучен помеѓу Фондот и здравствената 
установа, во зависност од дејноста што ја врши здрав-
ствената установа и видот и обемот на договорените 
здравствени услуги. 

 
Пресметување на надоместокот 

 
Член 11 

Надоместокот пресметан врз основа на член 5 до 7 
од овој правилник се смета како договорен износ на на-
доместокот за тековната година. 
Надоместокот од став  1 на овој член се состои од: 

основен надоместок (фиксен дел); надоместок според 
извршувањето на договорениот вид и обем на здравстве-
ни услуги (променлив дел) и надоместок според ис-
полнувањето на целите што треба да се постигнат низ 
резултатите од извршената работа (променлив дел). 
Структура на надоместоците од став 2 на овој член 

се остварува на следниот начин: 
 

 
2003 и 
2004 
година 

% 

2005 
година 

% 

2006 
година 

% 

2007 
година

% 

2008 
година и   
натаму 

% 
1) Основен надоместок 

(фиксен дел) 90 80 60 30 _ 

2) Надоместок според 
извршувањето на до-
говорениот вид и обем 
на здравствени услуги 
(променлив дел) 

5 15 30 50 80 

3) Надоместок според  
исполнувањето на це-
лите што треба да се  
постигнат низ резулта-
тите од извршената ра-
бота (променлив дел) 

5 5 10 20 20 

 
Доколку пред роковите утврдени во став 3 на овој 

член, за одредени дејности на здравствената установа, 
се утврдат цени на здравствените услуги според дијаг-
ностички сродни групи, надоместокот за тие здравстве-
ни услуги се пресметува според тие цени според стру-
ктурата утврдена за 2007 година. 
Пресметаните износи на надоместокот врз основа 

на став 3 на овој член, за секоја деловна година, се 
утврдуваат во договорот помеѓу Фондот и здравствена-
та установа. 

 
Надоместокот според исполнувањето на целите што 
треба да се постигнат низ резултатите од извршената 

работа 
 

Член 12 
Надоместокот според исполнувањето на целите што 

треба да се постигнат низ резултатите од извршената ра-
бота за зголемување на продуктивноста, ефикасноста, 
квалитетот, достапноста и финансиското управување во 
пружањето на здравствените услуги утврден според член 
11 став 3 точка 3 на овој правилник се состои од: 

- продуктивност  10% 
- ефикасност   30% 
- квалитет   40% 
- достапност   10% 
- финансиско управување 10% 
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Начин на плаќање 
 

Член 13 
Договорениот надоместок за здравствени услуги 

на здравствената установа, според член 11 на овој 
правилник, за деловната година се дели на 12 една-
кви месечни износи, доколку со договорот не е пои-
наку определено. 

 
Член 14 

Износот на надоместокот според член 11 став 3 точ-
ка 2 и точка 3 на овој правилник се исплатува доколку 
здравствената установа ги извршила договорениот вид 
и обем на здравствени услуги и ги остварила договоре-
ните цели што треба да се постигнат низ резултатите 
од извршената работа. 

 
Член 15 

Износот на надоместокот според извршувањето на 
договорениот вид и обем на здравствени услуги утвр-
ден според член 11 став 3 точка 2 на овој правилник, 
по утврдување на цените според дијагностичко сродни 
групи, во текот на годината се коригира со индексот на 
вкупно пресметаните износи на извршените здравстве-
ни услуги според цените по дијагностички сродни гру-
пи во однос на планираните, врз основа на остварените 
резултати во претходното тримесечје. 
До утврдување на цените по дијагностички сродни 

групи, износот на надоместокот според извршувањето 
на договорениот вид и обем на здравствени услуги 
утврден според член 11 став 3 точка 2 на овој правил-
ник, во текот на годината се коригира со индексот на 
вкупно пресметаните бодови на извршените здрав-
ствени услуги во однос на планираните, пресметани 
според бодовите во Ценовникот на здравствените ус-
луги во Република Македонија, по терапевтски проце-
дури, врз основа на остварените резултати во прет-
ходното тримесечје. 

 
Член 16 

Износот на надоместокот по основ на остварување-
то на целите од член 11 став 3 точка 3 на овој правил-
ник, се коригира со просечниот индекс на индикатори-
те за секоја од утврдените цели според член 12 на овој 
правилник, врз основа на остварените резултати во 
претходните три месеци, односно шест месеци, однос-
но година. 
Видот на индикаторите и роковите од став 1 на овој 

член, се утврдуваат со договорот помеѓу Фондот и 
здравствената установа. 

 
Склучување на договорот 

 
Член 17 

Договорот за укажување на здравствените услуги и 
за надоместокот утврден врз основа на овој правилник 
помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува 
во почетокот на секоја тековна година, по извршеното 
усогласување. 
Во првата година од влегувањето во сила на овој 

правилник, договорите помеѓу Фондот и здравствените 
установи се склучуваат за преостанатите месеци од го-
дината. 
Составен дел на договорот се: извештајот за трошо-

ците на здравствената установа и видот и обемот на из-
вршените здравствени услуги во последните три годи-
ни; извештајот за бројот и структурата на вработените; 
извештајот за видовите, количините и износите на ле-
ковите, медицинските материјали и другите материјали 
потрошени во претходната година; планот на здрав-
ствените услуги за тековната година; планот и структу-
рата на вработените за тековната година; планираните 
средства за тековната година и пресметките на надоме-
стокот според член 11 на овој правилник. 

Користење на средствата во здравствената установа 
 

Член 18 
Со средствата остварени според овој правилник и до-

говорот, здравствената установа располага самостојно. 
Остварените средства според овој правилник и дого-

ворот не можат да се пренаменат за исплата на плати и 
надоместоци на плати на вработените, ниту за други на-
мени со кои ќе се предизвика намалување на правата и 
квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица. 
Средствата остварени од заштеди можат да се кори-

стат за унапредување на дејноста на здравствената 
установа. 

 
Решавање на спорови 

 
Член 19 

Споровите помеѓу Фондот и здравствената устано-
ва што ќе настанат во постапката на усогласување и 
договарање и при спроведување на договорот ги реша-
ва Арбитражна комисија. 
Арбитражната комисија од став 1 на овој член е со-

ставена од три члена од кои по еден член на Фондот и 
здравствената установа и еден член од Министерството 
за здравство. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Договорите за начинот на плаќањето склучени меѓу 
Фондот и здравствените установи за вршење на здрав-
ствените услуги од специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита ќе се усогласат со одредбите на 
овој правилник најдоцна до 31.12.2003 година. 
За здравствените установи кои имаат склучено до-

говори со Фондот, до усогласувањето од став 1 на овој 
член, продолжува да се применува постојниот начин на 
плаќање. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-6338/5                        Претседател на  

24 јули 2003 година               Управниот одбор на  
          Скопје                Фондот за здравствено осигурување 
             на Македонија, 

             проф. д-р Софија Тодорова, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1812/03 од 09.06.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02051349?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за ортопед-
ски помагала услуги со физикални процедури и аку-
пунктура МЕДИКА АЛТЕРНАТИВА ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. �Б.Богдански Гуцман� бр. 6-2-8, Куманово. 
Основач е Марко Спасовски од Куманово, ул. 

�Октомвриска Револуција� бр. 15а-3/19 Куманово. 
Дејности: 19.30, 33.10/2, 51.31, 51.33, 51.36, 51.38, 

51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.71, 60.24, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешно-трговскиот промет е Властимир Спасов-
ски, управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1812/03.                                                                    (16133) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1957/2003 од 05.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051494?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги КАЧАР ДООЕЛ увоз-извоз 
с.Тромеѓа - Куманово. 
Основач е Љубиша Станојковиќ од с.Тромеѓа - Ку-

маново. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 

15.61, 15.71, 15.86, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, компензациони работи, 
посредување, малограничен промет со Бугарија, Грци-
ја, СР Југославија и Албанија, меѓународен превоз на 
стоки и патници во патен сообраќај, застапување на 
странски лица, привремен увоз и извоз, долгорочна 
производствена кооперација, закуп-лизинг, работи на 
облагородување на стоките (преработка, доработка и 
обработка). 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Љубиша Станојко-
виќ, управител, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1957/2003.                                                                (16134) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2157/03 од 06.06.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02051694?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ИВМИ-МИКИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. �Перо Стојмановски� бр. 24. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.13, 
74.40, 74.84, 93.05, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 

трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
привремен увоз односно извоз на стоки, суровини и 
опрема заради доработка, производство и давање на ус-
луги, меѓународен превоз на стока и патници, реекс-
порт, работи на меѓународна шпедиција, консигнацио-
на продажба, застапување и посредување во надвореш-
но трговски промет, туристички работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. 
За преземените обврски во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Гоце Младеновски - 
управител со неограничени овластувања. 
Основач на друштвото е Гоце Младеновски од Ку-

маново. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2157/03.                                                                    (16136) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 270/2003 од 12.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70201-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена орга-
низација - ординација по општа медицина ГЕРИМЕ-
ДИКАЛ, ул. �Владимир Комаров� бб Скопје. 
Ординацијата е основана со Акт за основање од 

12.05.2003 година, а основач е Димитар Павловски од 
Скопје. 
Називот е Приватна здравствена организација - ор-

динација по општа медицина ГЕРИМЕДИКАЛ, ул. 
�Владимир Комаров� бб, Скопје, а скратен назив ГЕ-
РИМЕДИКАЛ. 
Дејноста која ќе ја обавува е 85.12 - медицинска 

пракса (ординација по општа медицина). 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка.  
Директор на ординацијата е Димитар Павловски од 

Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

270/2003.                                                                  (16137) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2443/2003 од 11.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051980?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Книговодствено 
биро КЕФАЛО Владимир Атанас Настовски Тетово, 
ул. �М.Тито� бр. 122/7. 
Основач е Владимир Атанас Настовски од Тетово, 

ул. �М.Тито� бр. 122/7. 
Фирма: ТП Книговодствено биро КЕФАЛО Влади-

мир Атанас Настовски. 
Седиште: Тетово, ул. �М.Тито� бр. 122/7. 
Дејности: 74.12, 74.14, 74.83. 
За управител на ТП се одредува Владимир Настов-

ски од Тетово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица пре-

земени во текот на работењето одговара ТП лично со 
целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2443/2003.                                                                (16138) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2118/2003 од 11.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051655?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП Продавница за 
алати и машинерија БАУ ХАУС - ПРОФИ Рахим Ха-
лим Куќи Тетово, комплекс Шипад, бб. 
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Основач е Рахим Куќи од Тетово, ул. �115� бр. 12. 
Фирма: ТП Продавница за алати и машинерија БАУ 

ХАУС Рахим Халим Куќи. 
Седиште: Тетово, комплекс Шипад, бб. 
Дејности: 52.46, 52.48, 52.50. 
За управител на ТП се одредува Рахим Куќи од Те-

тово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица пре-

земени во текот на работењето одговара ТП лично со 
целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2118/2003.                                                                (16139) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2413/2003 од 05.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051950?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, производство, градежништво, проектирање и инжи-
неринг НИКОБ-ИНЖИНЕРИНГ ДОО експорт-импорт 
ул. �Каирска� бр. 4, Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.96, 
15.97, 15.98, 16.00, 17.40, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.22, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 
26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.71, 29.72, 
30.01, 30.02, 31.61, 31.62, 32.10, 33.10, 33.10/1, 33.20, 
33.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.41, 
35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45, 45.1, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.32, 63.23, 63.40, 65.12/3, 70.11, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во промет на стоки 
и услуги, застапување на странски фирми, приредување 
на меѓународни саеми и изложби, реекспорт, консигна-
ција, меѓународни и сообраќајно агенциски работи, ту-
ристички услуги, шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со СР Југослави-
ја, Бугарија, Албанија и Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2413/2003.                                                                (16140) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1622/03 од 09.05.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02051159?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар друштвото со ограничена одговорност 

едно лице на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ИВЕ ТРЕЈД Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново, ул. �Пиринска Македонија� бр. 25. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги ИВЕ ТРЕЈД Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. �Пиринска Македонија� бр. 25. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.23, 
18.24, 19.30, 36.40, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 
50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.53, 51.61, 51.62, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.10, 74.81, 74.82, 
74.83, 92.33, 92.34, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител е Томислав Величковски - со неограни-

чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1622/03.                                                                    (16141) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 

75/99 од 21.07.2003 година ги запиша промените во ре-
гистарот на Здруженија на граѓани што се води при 
овој суд на Здружението на родителите на деца заболе-
ни од церебрална парализа од Гевгелија. 
Се менува Одлуката од 16.7.1999 година донесена 

од Собранието на Здружението на родители на деца за-
болени од церебрална парализа од Гевгелија со која ли-
цето Џалева Ватрослава од Гевгелија е именувана за 
претседател на здружението и како нов претседател на 
здружението се запишува лицето Василка Јаневска од 
Гевгелија, ул. �Илија Миов� бр. 47. 
Се менува Одлуката од 16.7.1999 година донесена 

од Собранието на Здружението на родители на деца за-
болени од церебрална парализа од Гевгелија со која ка-
ко овластено лице за застапување и претставување на 
Здружението под реден број 1 е именувана Џалева Ва-
трослава, ул. �Ристо Јанев� бр. 37 од Гевгелија, па како 
лице овластено за претставување и застапување на 
здружението под реден број 1 се запишува лицето Ва-
силка Јаневска од Гевгелија, ул. �Илија Миов� бр. 47. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 75/99. 

       (21318) 
___________ 

 
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 9/03 

од 15.07.2003 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани што се води при овој суд Спортското 
риболовно друштво �ЕЛИТА� од Богданци. 
Име на субјектот: Спортско рекреативно друштво 

�ЕЛИТА� од Богданци со скратено име СРД �ЕЛИТА� 
од Богданци. 
Седиште на субјектот: ул. �Првомајска� бр. 13 во 

Богданци. 
Цели и задачи на здружението се: унапредување на 

спортскиот риболов, одгледување, размножување и за-
штита на рибите, обезбедување на услови за унапреду-
вање на спортскиот риболов, за стопанисување и за-
конско користење на риболовните ревири, создавање 
услови за спорт и рекреација на граѓаните-членови на 
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друштвото, поттикнување и унапредување на спортска-
та, стопанската и научно-истражувачка дејност во 
спортскиот риболов, активна соработка со соодветните 
органи на власта во изградувањето на риболовното за-
конодавство и риболовната политика и друго. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Тодоров Бранко од Богданци со стан на ул. �Првомај-
ска� бр. 13  во Богданци. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 9/03. (21319) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 

10/03 од 15.07.2003 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани што се води при овој суд Здру-
жението на граѓани �БИБЛИСКА ЛИГА� од Гевгелија. 
Име на субјектот: Здружение на граѓани �БИБЛИ-

СКА ЛИГА� од Гевгелија, со скратено име �БИБЛИ-
СКА ЛИГА� - Гевгелија. 
Седиште на субјектот: ул. �Коле Неделковски� бр.  

14 во Гевгелија. 
Цели и задачи на здружението се: популаризирање 

и дистрибуција на Библијата меѓу граѓаните, набавка и 
дистрибуција на книги, брошури, филмови, видео-касе-
ти, музика, слики и друг материјал со христијанска со-
држина, превод и публикување на странска литература 
од областа на христијанството, остварување на сорабо-
тка со сите институции и поединци во земјата и во 
странство со кои ова здружение има заеднички инте-
рес, организирање на предавања, семинари, советува-
ња, трибини и други форми за едукација на граѓаните, 
вклучување во активностите на Меѓународната христи-
јанска организација �Библиска лига� од САД и др. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Зоран Илиевски со стан на ул. �Коле Неделковски� бр. 
14 во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 10/03.   (21320) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 38/03 од 08.07.2003 година е отворена стечај-
на постапка над стечајниот должник Друштво �КАМЕ-
КОМЕРЦ� Каме ДООЕЛ од Валандово, со седиште на 
ул. �Бојмија� бр.  14 и жиро сметка бр. 41301-601-37688 
при ЗПП Валандово, сега Агенција за работа со блоки-
рани сметки, но истата не се спроведува заради немање 
на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната 
постапка, и се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (21317) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 284/03 од 07.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто 
такси ТП Шкорпион Маријан Душан Аврамовски 
Скопје, со седиште на ул. �Волтерова� бр. 12-б, жиро 
сметка бр. 300000001195852 при Комерцијална банка 
АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02029409?-6-06-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (21634) 

___________  
Основниот суд во Штип со решение Ст. бр. 26/03 

од 08.07.2003 година, констатира одлука за ликвидаци-
ја на должникот АД �Пуздерци� во стечај - Пробиштип 
донесена на седницата на собрание на доверители. Сте-
чајниот управник е задолжен да го претвори имотот, 
предметите и други имотни права во пари што претста-
вуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да се од-
вива по упатство на одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.         (21685) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2275/2003 од 07.08.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020415?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДОО на Трговското друштво СМС 
ТРАДЕ Сабедин ДОО експорт-импорт Скопје ГТЦ Ма-
вровка ламела Ц/1-4. 
Се врши запишување на престанок на друштвото со 

Одлука од 10.06.2003 година и запишување на ликвидатор. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21546) 

___________ 
 
Ликвидациониот управител од Скопје-Дејан Трај-

ковски, с. Марино - Скопје, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I- Скопје, со решение 
П.трег. бр. 1168/03 објавува дека Друштвото за тргови-
ја на големо и мало, производство и услуги ФУ-ГА 
ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. �Сава 
Ковачевиќ� бр. 23, Скопје, ж-ка: 300000001306238 при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од три (3) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21473) 

___________ 
 
Ликвидаторот Сабедин Салиовски од Скопје со 

стан на ул. �Зефљуш Марку� бр. 14, Скопје, објавува 
дека Трговското друштво СМС ТРАДЕ Сабедин ДОО 
експорт-импорт Скопје со сметка бр. 3000000000527231 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21559) 

___________ 
 
Ликвидаторот Настева Дара од Скопје, запишана во 

трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I- Скопје 
со решение П.Трег. бр. 1727/03 од 10.06.2003 гoдина, об-
јавува дека Трговското друштво за финансиски и инве-
стициони услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Ни-
кола и други ДОО Скопје, ул. �Стив Наумов� бр. 22, ло-
кал бр. 2, со сметка бр. 330000026000162 при Интерна-
ционална приватна банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21603) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. �Ки-

ро Кикенски� бр.  13 запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип со решение П. трег. 
1030/02 од 25.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ 
Кочани, ул. �210� бр. 29, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21604) 

___________ 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. �Ристо 

Ќурчиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 454/03 
од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за трго-
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вија, услуги и производство СОНИКОМ ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица, ул. �Крушевска Република� бр. 52 со 
жиро сметка 20000002180142 Стопанска банка-Стру-
мица, е во ликвидација-трета објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21645) 

___________ 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. �Ристо 

Ќурчиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 442/03 
од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за уго-
стителство, производство и трговија Манче ДООЕЛ 
увоз-извоз Ново Село, ул. �Јане Сандански� бр. 31, е во 
ликвидација-трета објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21646) 

___________ 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. �Ристо 

Ќурчиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 569/03 
од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија на големо и мало увоз-извоз ЛИ-
ЛИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица, ул. �11-ти Октомври� 
бр. 19, е во ликвидација-прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21647) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Нада Палиќ, Центар Скопје под ОДУ. бр. 152/03 
од 07.08.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје како заложен доверител; Ѓорѓи Казанков ка-
ко должник и Друштво за трговија и услуги АУТО-
ЦОММЕРЦЕ ДОО Скопје, со седиште на ул. �Мито 
Хаџивасилев Јасмин� бр.  20 како заложен должник 
засновано е заложно право-регистриран залог од прв 
ред врз подвижен предмет патничко моторно возило, 
сопственост на заложниот должник, кое заложно право 
е заведено под единствен деловоден идентификацио-
нен број 10120030000890 од 08.08.2003 година во Цен-
тралниот регистар на РМ - Регионална регистрациона 
канцеларија во Скопје број 1.                                (21636) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог со својство на из-

вршна исправа, потврден под ОДУ бр. 209/03 од 
08.08.2003 година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевге-
лија, склучен помеѓу заложниот доверител Тутунска 
банка АД Скопје, БДС БДС 4664531, и заложните 
должници: Друштво за градежништво, проектирање и 
трговија ЕУРОИНГ, Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија, со седи-
ште на ул. �Титоградска� бр. 35, Гевгелија, со БДС 
4263138 и Друштво за градежништво, проектирање и 
инженеринг МАК-ИНЖЕНЕРИНГ Трајков ДООЕЛ 
увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. �Панде Дуга-
нов� бб, Гевгелија, со БДС 5175038, засновано е залож-
но право од прв ред за обезбедување на побарување во 
износ од 130.000,00 евра, над следните предмети: за за-
ложниот должник Друштво за градежништво, проекти-
рање и трговија ЕУРОИНГ Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија: 

деловен простор кој се наоѓа во Гевгелија, на бул. �Ге-
вгелија� бб, Деловен Центар, простор бр. 11, приземје-
исток, површина 28,41 м2, сопственост врз основа на 
Договор за купопродажба на деловен простор заверен 
во Основниот суд во Гевгелија на 26.09.1996 година 
под ЗАВ НД бр. 293/96, како и над подвижни предмети 
возила: 1. товарно, КИПЕР, регистарски таблици VE-
281-VD  и 2. вид ТОВАРНО, КИПЕР, регистарски таб-
лици VE-283-VD, а Друштво за градежништво, прое-
ктирање и инжињеринг МАК-ИНЖЕНЕРИНГ Трајков 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, 1. КАТЕРПИЛАР вери-
жен (зупчест); ТИП 330 LN. сериски број ОСК00120, 
М-основа 89860, со длабока црпалка (лажица) 1800 мм 
ХАМЕРХИДРАУЛИК ГРАЈФЕР ХИДРАУЛИК. 

                                                                            (21686) 
___________ 

 
Над подвижниот имот - деловна опрема, сопстве-

ност на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги - ЛИНЕА ТРИО ДОО Охрид, со матичен број 
БДС 5752493, ул. �Стив Наумов� бр. 116, сопственост 
по основ на Ф-ра бр. 434-03 од 21.07.2003 година и Фа-
ра бр. 00261/03 од 17.07.2003 година е заснован невла-
детелски регистриран залог врз подвижни предмети со 
Договор заверен кај нотарот Станка Горичан од Охрид, 
под ОДУ бр. 126/03 од 06.08.2003 година, и записник 
од попис на заложени предмети и опрема УЗП бр. 
2618/03 од 06.08.2003 година заверен од нотарот Стан-
ка Горичан од Охрид, регистрирани во заложниот реги-
стар под единствен деловоден идентификационен број 
10320030000105, во корист на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, филијала Охрид, за 
обезбедување на парично побарување од 70.497,00 
евра.                                                                          (21687) 

___________ 
 
Врз основа на потврда (солемнизација) на Договор 

за залог заверен од нотарот Васил Кузмановски од 
Охрид под ОДУ книга II реден број 481/03 од 
06.08.2003 година, склучен помеѓу Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги Глигор Пљакоски 
�СТАРТ� д.о.о.е.л. Охрид со седиште во нас. Св. Ераз-
мо во Охрид како заложен доверител и �Тутунски ком-
бинат� АД Прилеп со седиште на ул. �Марксова� бр. 
101 Прилеп како заложен должник, засновано е залож-
но право-регистриран залог од прв ред врз подвижен 
предмет сопственост на заложниот должник, кое за-
ложно право е регистрирано во Централниот регистар 
на ден 11.08.2003 година со деловниот број 
10320030000107.           (21688) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на заложниот 

должник-ТДПУП Скок Трејд ДОО увоз-извоз Скопје, 
кој се наоѓа во КО �Росоман�, К.П. бр. 1937, дел 5, 
зграда 1, влез 1, кат 01, в.м. �Лаките�, собност 004, со 
вкупна површина од 275 м2, КО �Росоман�, К.П. бр. 
1937, дел 5, зграда 1, влез 1, кат-МА, в.м. �Лаките�, 
собност 002, со вкупна површина од 85 м2, КО �Росо-
ман�, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 1, влез 1, кат-призем-
је, в.м. �Лаките�, собност 009, со вкупна површина од 
7.650 м2, КО �Росоман�, К.П. бр. 1937, дел 3, зграда 1, 
влез 1, кат-приземје, в.м. �Лаките�, собност 001, со 
вкупна површина од 42 м2, КО �Росоман�, К.П. бр. 
1937, дел 5, зграда 4, влез 1, кат-МА, в.м. �Лаките�, 
собност 004, со вкупна површина од 387 м2 и КО �Ро-
соман�, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 4, влез 1, кат-при-
земје, в.м. �Лаките�, собност 006, со вкупна површина 
од 745 м2, заведен во Имотен лист бр. 2342 издаден од 
ДЗГР- Одделение за премер и катастар Кавадарци, е 
заснован залог-хипотека на недвижен имот од прв ред, 
со солемнизација на Договор за залог на недвижен 
имот со својство на извршна исправа, кај нотарот Ри-
сто Самарџиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 227/03 од 
08.08.2003 година, во корист на заложниот доверител - 
Комерцијална банка а.д. Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 2.609.000 евра, кое про-
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излегува од Договорот за рамковен револвинг кредит - 
лимит врз основа на заложно право на недвижен имот 
од 04.08.2003 година.                                      (21689) 

___________ 
 
Над подвижни предмети сопственост на ТДПТИО 

ФИОРД-ТЕХНОЛОЏИС експорт-импорт ДООЕЛ �До-
лина на никелот� - Слободна економска зона, Кавадар-
ци, кои се заведени во Централниот регистар под бр. 
11420030000392, заснован е залог со солемнизација на 
Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, 
со својство на извршна исправа, кај нотарот Ристо Са-
марџиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 223/03 од 
07.08.2003 година, во корист на заложниот доверител - 
Комерцијална банка а.д. Скопје, за обезбедување на па-
ричен износ од 316.800,00 евра, кое произлегува од До-
говорот за рамковен револвинг кредит - лимит врз ос-
нова на заложно право бр. 02-1640-4984.        (21690) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштво за 

производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП Петар и др. 
ДОО увоз-извоз, Гевгелија, БДС 5052254, кој се наоѓа 
на К.П. 3892, дел 1, згр. 1, влез 2, ПР, 00570, Негорци, 
собност 002, површина 466 м 2, видно од Имотен лист - 
Лист В, број 1513 за КО Негорци, е заснован залог со 
Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под 
ОДУ број 208/03 од 08.08.2003, од нотарот Ѓорѓи Ни-
колов, Гевгелија, во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, со БДС 4065549, за обез-
бедување на парично побарување од 65.000,00 евра.  

                                  (21691) 
___________ 

 
Се продава недвижност: К.П. 905 на м.в. �Село�, 

пасиште, класа 6 во површина од 502 м2, кој имот по-
дробно е опишан во Поседовен лист 358 за КО Смиле-
во, сопственост на Анета Јаковлевска од Битола за 
вкупна купопродажна цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на пре-
димство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000  Битола.                        (21692) 

___________ 
 
Се објавува продажба на недвижен имот на сопс-

твеникот Ќировска Станка од Скопје со стан на ул. 
�Коста Веселинов� бр. 3, кој изнесува 9/24/идеален 
дел/од недвижноста на ул. �Коста Веселинов� бр. 3 и 3 А 
објект, зграда 1, влез 1, кат 1, стан 2 трисобен во повр-
шина од 82 м2; зграда 1, влез 1, ходник и скали во повр-
шина од 57 м2; зграда 1, влез 1, подрум во површина од 
85 м2; зграда 1, влез 1, приземје стан 1, трисобен во по-
вршина од 82 м2; зграда 1, влез 2, кат 2, стан 1 трисо-
бен во површина од 82 м2; зграда 1, влез 2 ходник и 
скали во површина од 57 м2; зграда 1, влез 2 мансарда, 
стан 2 трисобен во површина од 82 м2 сите на К.П. 
9663 за КО Центар 1 според имотен лист бр. 11048 со 
право на користење на градежно изградено земјиште 
во вкупна површина од 440 м2 на К.П. 9663 за КО Цен-
тар 1 според имотен лист бр. 11048 издаден од ДЗГР 
Катастар-Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците на катастарската 

парцела која се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губи правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Дончева, ул. �Даме Груев� бр. 28, 
Скопје.            (21881) 

Врз основа на Договор за хипотека во форма на но-
тарски акт, изготвен од нотарот Матилда Бабиќ под 
ОДУ бр. 152/03 од 22.07.2003 година, е востановено за-
ложно право-хипотека од прв ред во корист на хипоте-
карниот доверител МОЖНОСТИ ДОО Скопје, над нед-
вижност-деловен простор во Скопје построен на К.П. 
2475, зграда 1, влез 2, кат ПР стан 22Б, намена на згра-
да 570 во мини трговски центар �Лисиче�, со површина 
од 39м2, во КО Кисела Вода 2, видно од Имотен лист 
број 40578 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и ката-
стар Скопје под бр. 1120/15600, сопственост на хипоте-
карниот должник Друштво за производство, трговија и 
услуги БАИВА Марјан Ивчевски ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје.                  (21512) 

___________ 
 
Над недвижниот имот на ДПТУ �КВЕРКУС� Сре-

тко ДООЕЛ Гостивар кој се состои од: два стана во 
станбена зграда П+1+Пк. на ул. �Исаја Мажовски� бр.  
11-а, населба Хром-Скопје и тоа: стан број 5, кат-по-
ткровје, влез I со нето станбена површина од 55.14 м2, 
балкони лоѓе 1.49 м2 или вкупно 56.63 м2 и подрум 
7.02 х 50% = 3.51 м2 се вкупно 60.14 м2, опишан во 
Соинвеститорска спогодба-договор склучен помеѓу 
ДПТУ �КВЕРКУС� Сретко ДООЕЛ од Гостивар и 
Друштво за градежништво �Новоградба� Владимир и 
други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Па-
пазов од Ѓорче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1, ре-
ден број 30/03 од 31.01.2003 година, стан во станбена 
зграда П+1+Пк. на ул. �Исаија Мажовски� бр. 11-а на-
селба Хром-Скопје и тоа стан 2, кат I, влез I, со нето 
станбена површина од 53.04 м2, балкони лоѓе 1.25 м2 
или вкупно 54.29 м2 и подрум 8.25х50% = 4.12 м2 се 
вкупно 58.41 м2, опишани во Соинвеститорска спо-
годба-договор склучен помеѓу ДПТУ �КВЕРКУС� 
Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштво за градеж-
ништво �Новоградба� Владимир и други ДОО од 
Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Ѓорче 
Петров-Скопје под ОДУ Книга 1, реден број 29/03 од 
31.01.2003 година; гаража во населба Хром-Скопје на 
ул. �Исаија Мажовски� бр. 44, станбена зграда 
П+4+Пк., гаража бр. 21 и 22, површина 30.00 м2, опи-
шани по Договор за купопродажба склучен помеѓу 
ДПТУ �КВЕРКУС� Сретко ДООЕЛ од Гостивар и 
Друштво за градежништво �Новоградба� Владимир и 
други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Па-
пазов од Ѓорче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1 реден 
број 31/03 од 31.01.2003 година, е заснован залог со 
Договор број ОДУ 208/03 заверен кај нотарот Ристо 
Папазов од Ѓорче Петров-Скопје, во корист на дове-
рителот Тетовска банка а.д.-Тетово за обезбедување 
на парично побарување во износ од 40.000 евра. 

                (21541) 
___________ 

 
Над подвижниот имот сопственост на АД СТРУ-

МИЧКО ПОЛЕ с. Василево, Василево, кој се состои 
од: идно производство на вински сорти грозје од родот 
во 2003 година посадено на површина од 422 ха од ло-
зовите насади од следните економски единици: �Мез-
дра�, �Метла�, �Магалиново�, �Шапкар�, �Ташли Ба-
ир� и �Каба Топрак�, на катастарски парцели, опишани 
во Поседовен лист број 251 за КО с. Добрешинци заве-
рен под број 1217-01/1811 од 29.07.2003 година, Посе-
довен лист број 236 за КО с. Чанаклија заверен под 
број 1217-01/1811 од 25.07.2003 година Поседовен лист 
број 465 за КО с. Градашорци, заверен под број 1217-
01/1811 од 29.07.2003 година, Поседовен лист број 171 
за КО с. Нова Маала заверен под број 1217-01/1811, 
Поседовен лист број 543 за КО с. Василево заверен под 
број 1217-01/1811  од 29.07.2003 година, сите издадени 
од ДЗГР-Одделние за премет и катастар-Струмица, е 
заснован залог со Договор за засновање на залог врз 
идни подвижни предмети од нотарот Соња Божинкоче-
ва од Струмица под ОДУ бр. 148/03 од 07.08.2003 го-
дина, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 10.000.000,00 денари.          (21544) 
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Се продава нива на К.П. 1718, план 005, скица 020 

во м.в. �Салиште�, катастарска класа 4 во површина од 
3058 м2 заведена во Имотен лист бр. 30 за КО Дреново 
издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, сопственост на Здравевска Камче Марија од Ка-
вадарци, бул. �Македонија� бр. 36/3-13 за купопродаж-
на цена од 25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено право 
на купување, како и сите заинтересирани лица во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија� писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.               (21542) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Криволак: парцела број 565/7 во м.в. �Гора� 
овошна градина со површина од 3633 м2 во Катастар-
ска општина Криволак, сопственост на Јованов Бранко 
од Неготино, ул. �Ѓорѓи Димитров� бр. 8. Цена на про-
дажба 48.850,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                         (21543) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 

673, м.в. �Белик�, нива кл. 5, површина 1212 м2, К.П. 
бр. 673, м.в. �Ѓуфка�, нива кл. 4, површина 1320 м2, 
К.П. бр. 1441, м.в. �Трска�, нива кл. 3, површина 3137 
м2 заведено во И.Л. 94 за КО Алданци, сопственост на 
Мемеди Камиш од с. Алданци-Крушево, по цена од 
50.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-

јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Соња Грца од Крушево, ул. �Илинденска� бб.  
                          (21545) 

___________ 
 
На 01.08.2003 година, засновано е заложно право 

хипотека од втор ред, на недвижен имот деловни обје-
кти, сопственост на ИНТЕРНА ДООЕЛ Скопје, во ко-
рист на заложниот доверител Дахленбург Љубица од 
Берлин-Германија Хилдбургхаусер стр. 126, заради 
обезбедување на побарување во висина на 1.500.000,00 
ЕУР во денарска противвредност според средниот курс 
на НБМ на денот на плаќањето. 
Заложното право од втор ред е засновано на недви-

жен имот-деловни објекти во вкупна површина од 6338 
м2 со право на користење на градежно изградено земји-
ште во вкупна површина од 22695 м2, опишани во Имо-
тен лист број 15222 на КО Центар 2, како КП бр. 
2617/2, 2617/3, 2617/4, 2617/5 на КО Центар 2, на кои 
парцели е лоциран и недвижниот имот на друштвото - 
деловни објекти со намена под шифра 00514.     (21561) 

___________ 
 
На 05.08.2003 година, засновано е заложно право 

хипотека од трет ред, на недвижен имот деловни обје-
кти, сопственост на ИНТЕРНА ДООЕЛ Скопје, во ко-
рист на заложниот доверител Манојил Јаковлески од с. 
Зубовце-Гостивар заради обезбедување на побарување 
во висина на 3.000.000,00 денари. 

Заложното право од трет ред е засновано на недви-
жен имот-деловни објекти во вкупна површина од 6338 
м2 со право на користење на градежно изградено земји-
ште во вкупна површина од 22695 м2, опишани во Имо-
тен лист број 15222 на КО Центар 2, како КП бр. 
2617/2, 2617/3, 2617/4, 2617/5 на КО Центар 2, на кои 
парцели е лоциран и недвижниот имот на друштвото - 
деловни објекти со намена под шифра 00514.     (21562) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1241340 издаден од СВР Тетово на име 
Злате Ристоски, с. Лешок, Тетово.         (21987) 
Пасош бр. 406534 издаден од СВР Гостивар на име 
Ибраими Јетмир, ул. "Белградска"бр. 14, Гостивар. (21466) 
Пасош бр. 0541768 издаден од СВР Скопје на име 
Милчо Велески, ул. "Алекса Демниевски" бр. 21/8, 
Скопје.                                                                      (21468) 
Пасош бр. 1222854 издаден од СВР Гостивар на име 
Балиу Гајур, ул. "ЈНА" бр. 202, Гостивар.         (21469) 
Пасош бр. 301795 издаден од СВР Гостивар на име 
Адеми Шехап, ул. "Томо Шумски" бр. 4, Гостивар. (21470) 
Пасош бр. 1481531 издаден од СВР Гостивар на име 
Адеми Едо, ул. "Томо Шумски" бр. 4, Гостивар.(21471) 
Пасош бр. 878966 издаден од СВР Гостивар на име 
Фатбарда Адеми, ул. "Томо Шумски" бр. 4, Гостивар.                               

       (21472) 
Пасош бр. 1665550 издаден од СВР Скопје на име 

Самаков Скендер, ул. "Севастополска" бр. 47, Скопје.                               
       (21497) 

Пасош бр. 0388376 издаден од СВР Скопје на име 
Али Марина, ул. "376" бр. 89-а, Скопје.               (21499) 
Пасош бр. 1123289 издаден од СВР Скопје на име 
Ристески Ристе, ул. "Демир Трајко" бр.34, Скопје. (21500) 
Пасош бр. 1783876 издаден од СВР Велес на име 
Сашко Стојанов, ул."Андон Шурков" бр. 29-1/3, Велес.                            

       (21501) 
Пасош бр. 146627 издаден од СВР Тетово на име 
Рустеми Садри, ул."Димо Гавроски Кара" бр. 3, Тетово.                           

       (21507) 
Пасош бр. 1636665 издаден од СВР Тетово на име 
Ибадете Абдији, с. Жеровјане, Тетово.                (21508) 
Пасош бр. 793561 издаден од СВР Скопје на име 
Пановска Марика, ул. "Волгоградска" бр. 3/32, Скопје.                             

       (21510) 
Пасош бр. 1170437 издаден од СВР Скопје на име 
Иљјаса Шакири, с. Арачиново, Скопје.                (21537) 
Пасош бр. 1823077 издаден од СВР Тетово на име 
Ајрис Абди, с. Седларево, Тетово.                        (21538) 
Пасош бр. 0738766 издаден од СВР Тетово на име 
Имер Ислами, с. М. Речица, Тетово.                     (17167) 
Пасош бр. 1238910 издаден на име Акимовски Зоран, 
ул. "Јорго Османот" бр. 14/1, Битола.             (20823) 
Пасош бр. 841957 издаден од СВР Скопје на име 
Илиќ Љубица, бул. "Јане Сандански" бр. 76/32, Скопје.                           

       (21557) 
Пасош бр. 841958 издаден од СВР Скопје на име 
Илиќ Милорад, бул. "Јане Сандански" бр. 76/32, 
Скопје.                                                                      (21558) 
Пасош бр. 1514392 издаден од СВР Скопје на име 
Хашин Растодер, ул. "3" бр. 4 с.Љубин, Скопје. (21560) 
Пасош бр. 1729909 издаден од СВР Тетово на име 
Мамути Јасир, с. Г. Речица, Тетово.                     (21563) 
Пасош бр. 1271990 издаден од СВР Скопје на име 
Сејфулов Џавит, ул. "Плачковица" бр. 14, Скопје. (21565) 
Пасош бр. 1243041 издаден од СВР Куманово на име 
Груевски Роберт, ул. "Васко Карангелевски' бр. 43, 
Куманово.                                                          (21581) 
Пасош бр. 1657446 издаден на име Браимоска 
Шевилет, с. Дебреште, Прилеп.                            (21587) 
Пасош бр. 396893 издаден на име Азески Ацо, 
Охрид.                                                                      (21588) 
Пасош бр. 1385543 издаден на име Владо Златанов, 
ул. "1 Мај" бр. 140, Кочани.                               (21590) 
Пасош бр. 1241156 издаден на име Јусин Османов, 
ул. "Радански пат" бр. 197, Штип.                        (21591) 
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Пасош бр. 0712537 издаден на име Митринов Сто-
ица, Пехчево.                                                           (21593) 
Пасош бр. 122292 издаден на име Стојанов Јанко, с. 
Мокрино 207, Струмица.                                        (21594) 
Пасош бр. 122294 издаден на име Стојанова Мира, с. 
Мокрино 207, Струмица.                                        (21595) 
Пасош бр. 1181216 издаден од СВР Тетово на име 
Идризи Ќемал, с. Милетино, Тетово.                    (21596) 
Пасош бр. 1809962 издаден од СВР Скопје на име 
Сулимани Маир, ул. "Рифат Бурџевиќ" бр. 101, Скопје.                                                                     

Пасош бр.1808384 издаден од СВР Скопје на име 
Мазлами Пајазит, с. Рашче, Скопје.                      (21680) 

       (21598) 
Пасош бр. 1653352 издаден од СВР Куманово на име 
Авдиљи Ндерим, с. Ваксинце, Куманово.        (21599) 
Пасош бр. 329993 издаден на име Бошковска Ката, 
ул."Петар Поп Арсов" 13а, Скопје.                   (21601) 
Пасош бр. 1517438 издаден на име Зариф Сулејмани, 
с. Бузалково, Велес.                                          (21602) 
Пасош бр. 1172019 издаден од СВР Скопје на име Са-
шо Блажевски, бул. "АСНОМ" 18-2/8, Скопје.    (21605) 
Пасош бр.1701596 издаден на име Стоиловски Гоце 
ул. "М.М. Брицо" бр. 18/3, Мак. Каменица.         (21453) 
Пасош бр. 1716774 издаден на име Георгиева Вања 
ул. "В. П. Јорданова" бр. 96, Штип.                   (18200)  
Пасош бр. 1298008 издаден на име Тања Стаменков-
ска, ул. "Никола Карев" бр. 88, Гевгелија.         (20826)  
Пасош бр. 719778 издаден од СВР Скопје на име Ши-
пинкоски Богоја, ул. "Антон Попов" бр. 88, Скопје.                                                                     Пасош бр. 1766614 издаден од СВР Скопје на име 

Мемети Аднан, с. Огњанци, Скопје.                     (21713)        (21625) 
Пасош бр. 1357071 издаден од СВР Скопје на име 
Ферук Нуиши, с Грчец, Скопје.                             (21626) 
Пасош бр. 1376055 издаден од СВР Скопје на име 
Александар Антониќ, бул. "Партизански одреди" бр. 
85-1/10, Скопје.                                                       (21627)         

Пасош бр. 1417350 издаден на име Садри Ибиши, ул. 
"Браќа Реџепагиќ" бр.63, Скопје.                      (21716)                                                                        

   
Пасош бр. 0231361 издаден на име Бунјамин Реџепи, 
с. Врапчиште, Гостивар.                                       (21717) Пасош бр. 1397633 издаден од СВР Скопје на име 

Јонузи Селим, ул. "Маршал Тито" бр. 1/3 Сарај, Скопје.                                                                  Пасош бр. 1177380 издаден на име Реџепи Фатон, ул. 
Маршал Тито" бр. 76 с. Сарај, Скопје.              (21719)        (21630) 

Пасош бр. 1397637 издаден од СВР Скопје на име 
Јонузи Магбуле, ул. "Маршал Тито" бр. 1/3 Сарај, 
Скопје.                                                                      (21631) 
Пасош бр. 535623 издаден од СВР Скопје на име 
Мехо Календер, с. Средно Коњаре, Скопје.         (21633) 
Пасош бр. 1678804 издаден од СВР Скопје на име 
Ракип Агуши, с. Грчец бб, Скопје.                        (21635) 
Пасош бр. 1129524 издаден од СВР Скопје на име 
Шеваљ Реџепи, с. Буковиќ, Скопје.                      (21638) 
Пасош бр.0568055 издаден од СВР Неготино на име 
Маренчо Тодорчев, с Долни Дисан, Неготино.   (21639) 
Пасош бр. 1375021 издаден од СВР Куманово на име 
Демири Реџеп, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино.                                                                         Пасош бр. 1201917 издаден на име Исмаили Ермира, 

с. Шум, Струга.                                                       (21764)        (21640) 
Пасош бр. 1375020 издаден од СВР Куманово на име 
Селмани Зејнеп, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино.                                                                         

Пасош бр. 1740956 издаден на име Мустафов Елвис, 
ул. "Бошко Буха"бр. 42, Струмица.                 (21765) 

       (21641) 
Пасош бр. 1234383 издаден од СВР Скопје на име 
Зенетије Јаијовска, с. Арачиново, Скопје.            (21642) 
Пасош  објавен во "Сл.весник на РМ" бр. 72/2002 бр. 

1597838 на име Митревска Вера, ул. "Васко Карангеле-
вски" бр. 27/36, Скопје се сторнира.          (21643) 
Пасош бр. 1448177 издаден од СВР Скопје на име 
Селетин Алија, с. Арачиново, Скопје.                  (21658) 
Пасош бр. 139253 издаден на име Имери Шефик, 
Кичево.                                                                     (21660) 
Пасош бр. 525232 издаден на име Стефановска 
Татјана, ул. "Дејан Војвода" 2/28, Охрид.            (21661) 
Пасош бр. 439611 издаден на име Стефановски Тра-
јче, ул. "Дејан Војвода" бр. 2/28, Охрид.          (21662) 
Пасош бр. 0202343 издаден на име Митревска Гера, 
ул. "Марш ал Тито" бр. 119, Делчево.              (21663) 
Пасош бр. 1826665 издаден на име Шајноски Чедо-
мир, Кеј "8 Ноември" 26, Струга.                        (21664) 
Пасош бр. 1826664 издаден на име Шајноска Сера-
финка, Кеј "8 Ноември" бр. 26, Струга.                (21665) 
Пасош бр. 1341706 издаден од СВР Тетово на име 
Амир Абази, ул. "Борче Кочоски" бр. 85, Тетово. 

                                                                               (21667) 
Пасош бр. 1169489 издаден на име Пантелашоски 
Радован, Струга.                                                      (21668) 

Пасош бр. 1221674 издаден на име Велиоски Исеин, 
Струга.                                                                      (21670) 
Пасош бр. 1251765 издаден на име Валмир Леши, ул. 

"22 Декември", Дебар.                                          (21671) 
Пасош бр. 146036 издаден на име Абазоски Сабаир, 
с. Отишани, Дебар.                                                (21674) 
Пасош бр. 1297752 издаден на име Имери Рамадан, 
ул. "Џ. Уштеленца" 83, Дебар.                         (21676) 

Пасош бр. 1179206 издаден на име Фиќири Исени, 
Дебар.                                                                       (21681) 
Пасош бр. 1854449 издаден од СВР Скопје на име 
Фера Бајруш, ул. "Шуто Оризари" бр. 37/34а, Скопје.                                

       (21683) 
Пасош бр. 1618730 издаден од СВР Гостивар на име 
Јусуфи Еџевит, ул. "Димитар Влахов" бр. 1/3, Го-
стивар.                                                                      (21695) 
Пасош бр. 1422356 издаден од СВР Скопје на име 
Зејнули Бесим, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 14/24, Скопје.                              

       (21703) 
Пасош бр. 1062546 издаден од СВР Гостивар на име 
Абдулаи Ибрахим, с. Неготино, Гостивар.         (21708) 
Пасош бр. 1645328 издаден од СВР Скопје на име 
Исмаиљи Реџеп, ул. "18" бр. 39 с. Арачиново, Скопје.                               

       (21712) 

Пасош бр. 1662634 издаден на име Шабани Агим, 
бул. "Македонско Косовска бригада" 3/67, Скопје. 

                                                                               (21715) 

Пасош бр. 787457 издаден од СВР Скопје на име 
Исмаиљи Ајше, с. Никиштани бб, Скопје.           (21730) 
Пасош бр. 1264134 издаден на име Сулејмани Насер, 
с. Падалиште, Гостивар.                                     (21757) 
Пасош бр. 136126 издаден на име Фидани Фејсал, 
Гостивар.                                                                  (21760) 
Пасош бр. 0914399 издаден на име Сипковски Трајан, 
ул. "Борис Стрезов" бр. 5а, Битола.          (21761) 
Пасош бр. 1201220 издаден на име Стоименов Дејан, 
с. Истибања, Виница.                                            (21762) 
Пасош бр. 1412413 издаден на име Маловска Зекија, 
с. Косоврасти, Дебар.                                        (21763) 

Пасош бр. 1184301 издаден од СВР Скопје на име 
Стоилковски Сашо, ул. "1010" бр. 9 - Козле, Скопје.(21771) 
Пасош бр. 1029636 издаден од СВР Скопје на име 
Светлана Кочмановска Петреска, ул. "Михаил Чахов" 
бр .4/2-11, Скопје.                                                (21773) 
Пасош бр. 1833041 издаден од СВР Скопје на име Јо-
товски Зоран, бул "АСНОМ" бр. 30-2/8, Скопје. (21774) 
Пасош бр. 1681183 издаден од СВР Скопје на име То-
мислав Јотовски, бул."АСНОМ" бр. 30, Скопје. (21775) 
Пасош бр. 1172294 издаден од СВР Скопје на име 
Демировски Елизон, ул. "Вашингтонска' бр. 23-б, Ско-
пје.                                                                            (21776) 
Пасош бр. 1172406 издаден од СВР Скопје на име 
Демировски Ќемал, ул. "Вашингтонска" бр. 23-б, Ско-
пје.                                                                            (21777) 
Пасош бр. 1675240 издаден од СВР Скопје на име Де-
мировска Батуша, ул. "Вашингтонска" бр. 23-б, Скопје.                            

       (21778) 
Пасош бр. 1482489 издаден од СВР Тетово на име 
Адем Османи, с. Радиовце, Тетово.                      (21781) 
Пасош бр. 1522441 издаден од СВР Скопје на име 
Фуат Авдији, ул. "Браќа Реџепагиќ" Скопје.       (21784) 
Пасош бр. 1535099 издаден од СВР Скопје на име Д-
ојчиновски Лазо, ул."Цветан Димов" бр. 155/2-28, Ско-
пје.                                                                            (21785) 
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Пасош бр. 720766 издаден од СВР Скопје на име Му-
сли Паљоја, ул. "Чаирска" бр. 99, Скопје.        (21789) 
Пасош бр.1348357 издаден од СВР Гостивар на име 
Невзат Зејнуни, с. Речане, Гостивар.              (21791) 
Пасош бр. 1031034 издаден од СВР Скопје на име Са-
дија Садик, ул."Методија Митевски" бр. 1-6/9, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 172892 издаден на име Митрески Сашо 
Охрид. 

       (21793) 
Пасош бр. 1279200 издаден на име Мухамед Авдули, 
ул. "Методија Митевски" 1/5/9, Скопје.            (21819) 
Пасош бр. 1488661 издаден на име Велиу Фето, с. Ба-
чишта, Охрид.                                                          (21820) 
Пасош бр. 1794533 издаден на име Сејдали Сание, с. 
Прстен, Валандово.                                                 (21829) 
Пасош бр. 407481 издаден на име Лика Изет, ул. "М. 
Рајчевиќ" бр. 16, Тетово.                                    (21831) 
Пасош бр. 1277548 издаден на име Хавзи Исени, с. 
Рогле, Тетово.                                                          (21832) 
Пасош бр. 1666256 издаден на име Захариева Виоле-
та, с. Истибања, Виница.                                        (21833) 
Пасош бр.0653337 издаден на име Петра Блажевска, 
н. "Младина" 7, Кавадарци.                               (21834) 
Пасош бр. 1856552 издаден на име Рамаданоски Се-
дат, с. Подгорци, Струга.                                       (21835) 
Пасош бр. 1492671 издаден на име Лена Гранит, С-
труга.                                                                        (21836) 
Пасош бр. 1153042 издаден на име Шпатим Буна-
рџиу, ул. "Павле Џиковски" бр. 10, Дебар.          (21839) 
Пасош бр. 1790296 издаден на име Енџелуше Буна-
рџиу, ул. "Павле Џиковски" бр. 10, Дебар.        (21840) 
Пасош бр. 1665182 издаден од СВР Скопје на име 
Арсим Арифи, бул. "Македонско Косовска Бригада" 
бр. 44/5а, Скопје.                                                   (21846) 
Пасош бр. 1020268 издаден од СВР Скопје на име 
Вучковски Тихомир, бул. "Јане Сандански" бр. 111-1/2, 
Скопје.                                                                     (21849) 
Пасош бр. 0131092 издаден од СВР Скопје на име 
Тихомир Кондев, ул. "Орце Николв" бр. 122-4, Скопје.                                                                          Работна книшка издадена на име Снежана Толеска, 

Мак. Брод.                                                               (21526)        (21851) 
Пасош бр. 1170711 издаден од СВР Скопје на име 
Рахман Баирамовски, с. Грушино, Скопје.           (21867) 
Пасош бр. 399634 издаден на име Ибраим Билбило-
ски, ул. "Прилепска" бр. 83, Кичево.                    (21869) 
Пасош бр. 1797352 издаден на име Раде Сенат, с. Д-
ебреште, Прилеп.                                                    (21871) 
Пасош бр. 1169617 издаден на име Насуфи Бардул, с. 
Велешта, Струга.                                                (21872) 
Пасош бр.1660591 издаден на име Џила Урим, Ох-
рид.                                                                           (21873) 
Пасош бр. 1169450 издаден на име Реџеп Лејла, ул. "7 
Ноември" бр. 143, Охрид.                                (21874) 
Пасош бр. 1114580 издаден од СВР Скопје на име Б-
ајрами Реџеп, с. Раовиќ, Скопје.                            (21875) 
Пасош бр. 1051337 издаден на име Петровска Мар-
ика, бул. "Маршал Тито" бр. 5/1/5, Струмица.    (21896) 
Пасош бр. 1263299 издаден на име Демир Ајдари, с. 
Франгово, Струга.                                                    (21879) 
Пасош бр. 991640 издаден од СВР Скопје на име Зе-
хиде Демири, ул."Христофор Жефаровиќ" 7/17, Скопје.                                                                     Работна книшка издадена на име Димоска Билјана, 

Охрид.                                                                       (21576)        (21880) 
Пасош бр. 1188061 издаден од СВР Тетово на име Ба-
јрами Емине, с. Челопек, Тетово.                        (21884) 
Пасош бр. 1028557 издаден на име Балдазаров Симе-
он, ул. "Јане Сандански" бр. 8, Кочани.             (21892) 
Пасош бр. 1210188 издаден на име Балдазаров Але-
ксандар, ул. "Јане Сандански" бр. 8, Кочани.      (21893) 
Пасош бр. 1147263 издаден на име Балдазарова Сика, 
ул. "Јане Сандански" бр. 8, Кочани.             (21894) 
Пасош бр. 1560291 издаден на име Селими Гани, с. 
Форино, Гостивар.                                                  (21895)                             

Работна книшка издадена на име Давчев Горанчо, 
Велес.                                                                       (21584) 

Пасош бр. 685664 изаден на име Јакимовска Весна, 
ул. "Антон Попов" бр. 36, Скопје.                     (21906) 
Пасош бр. 1350395 издаден на име Јашари Исни, с. 
Чегране, Гостивар.                                                  (21915) 
Пасош бр. 1232044 издаден на име Авдули Нуредин, 
с. Арачиново, Скопје.                                         (21919) 
Пасош бр. 1382819 издаден на име Јовановски Тони, 
ул. "Максим Горки" бр. 45, Струмица.             (21877) 

Пасош бр. 1425770 издаден  на име Донев Марјан, с. 
Градошорци 35, Струмица.                                    (21878) 
Пасош бр. 1265586 издаден на име Спасовски Борче 
с. Ранковци. Крива Паланка.  

Пасош бр. 75340 издаден на име Шекеровиќ Олгица 
ул. "Галичица" бр. 44/23, Охрид. 
Пасош бр. 100836 издаден на име Шако Весна ул, "К-
иро Крстев" бр. 1, Кавадарци. 
Пасош бр. 1335461 издаден на име Адамов Крсте с. 
Вељуса  бр. 52, Струмица.                                                                     
Пасош бр. 1360522 издаден на име Петреска Марина, 
ул. 15 Корпус� бр. 14, Охрид.          (19475) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Димов-

ски  Никола, Скопје.                                           (21467) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ратко Ма-
џевски, Скопје.                                                        (21498) 
Работна книшка издадена на име Владо Илиевски, 
Куманово.                                                             (21509) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Горан 
Велковски, Скопје.                                                  (21511) 
Работна книшка издадена на име Шаќири Ружди, 
Куманово.                                                                (21515) 
Работна книшка издадена на име Ристов Ристо, Гев-
гелија.                                                                       (21516) 
Работна книшка издадена на име Алимоски Алип 
Струга.                                                                     (21518) 
Работна книшка издадена на име Реџепоски Омер 
Мак. Брод.                                                                (21522) 
Работна книшка издадена на име Вела Маџоска, Мак. 
Брод.                                                                      (21523) 
Работна книшка издадена на име Аце Стојкоски, 
Мак. Брод.                                                                (21524) 
Работна книшка издадена на име Златкко Стојчески, 
Мак. Брод.                                                             (21525) 

Работна книшка издадена на име Валентина Сина-
диноска, Мак. Брод.                                                (21527) 
Работна книшка издадена на име Рацко Златески, 
Мак. Брод.                                                                (21528) 
Работна книшка издадена на име Драган Арсоски, 
Мак. Брод.                                                               (21529) 
Работна книшка издадена на име Бујар Фазлију, Те-
тово.                                                                          (21530) 
Работна книшка издадена на име Жанета Миленков-
ска, Битола.                                                             (21566) 
Работна книшка издадена на име Бајрушка Меди-
нова, Битола.                                                            (21567) 
Работна книшка издадена на име Сулејмани Сеадин, 
Дебар.                                                                    (21568) 
Работна книшка издадена на име Салахи Џезаире, 
Куманово.                                                              (21569) 
Работна книшка издадена на име Сулимани Невзад, 
Куманово.                                                              (21570) 
Работна книшка издадена на име Емини Лулзиме, 
Охрид.                                                                      (21575) 

Работна книшка издадена на име Ническа Ленче, 
Охрид.                                                                      (21577) 
Работна книшка издадена на име Јадранка Милади-
новска, Крива Паланка.                                          (21578) 
Работна книшка издадена на име Васко Стоиловски, 
Мак. Брод.                                                             (21580) 
Работна книшка издадена на име Кучиевски Горги, 
Кочани.                                                                     (21583) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Белинска 
Јорданка, Скопје.                                                (21597) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Цве-
тковски Ќиро, Скопје.                                            (21629) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Хикмете 
Асановска, Скопје.                                             (21632) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Меачи 
Гани, Скопје.                                                            (21637) 
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Работна книшка издадена на име Шојлеска Марина, 
Ресен.                                                                   (21648) 
Работна книшка издадена на име Младеноска Митра, 
Тетово.                                                                   (21651) 
Работна книшка издадена на име Трајанов Зоранчо, 
Штип.                                                                      (21654) 
Работна книшка издадена на име Рошкоска Весна, 
Прилеп.                                                                    (21657) 
Работна книшка бр. 05477 издадена на име Павлоски 
Никола, Битола.                                                    (21659) 
Работна книшка издадена на име Мурати Гулевере, 
Струга.                                                                     (21724) 
Работна книшка издадена на име Петрески Димко, 
Прилеп.                                                                    (21727) 
Работна книшка издадена на име Валентина Тодо-
рова, Свети Николе.                                                (21744) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Макаро-
вска Ленче, Скопје.                                                 (21767) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Оливера 
Пројчевска, Скопје.                                           (21782) 
Работна книшка издадена на име Петкова Трајанка, 
Св. Николе.                                                           (21786) 
Работна книшка издадена на име Фејза Друтан, Ки-
чево.                                                                           (21790) 
Работна книшка издадена на име Максимов Зоки, с. 
Јакимово, Виница.                                                  (21796) 
Работна книшка издадена на име Стоилковски Тр-
ајанче, с.Горобинци, Св. Николе.                        (21797) 
Работна книшка издаден на име Стоилковски Тод-
орче, с. Горобинци, Св. Николе.                            (21798) 
Работна книшка издадена на име Емилија Бала-
банова, Штип.                                                          (21799) 
Работна книшка издадена на име Шарац Весна, Не-
готино.                                                                       (21801) 
Работна книшка издадена на име Џавид Сабри, 
Охрид.                                                                      (21823) 
Работна книшка издадена на име Стефаноски Благој, 
с. Будинарци, Берово.                                        (21824) 
Работна книшка издадена на име Ефтимова Ленка, 
Кочани.                                                                     (21827) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојановска Силвана, Скопје.                               (21852) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бесим 
Ферат, Скопје.                                                         (21853) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Веби 
Сума, Скопје.                                                           (21854) 
Работна книшка издадена на име Алити Нејази, с. 
Опае, Куманово.                                                      (21858) 
Работна книшка издадена на име Макаровски Васил, 
Гевгелија.                                                               (21859) 
Работна книшка издадена на име Вренези Теута, с. 
Велешта, Струга.                                                     (21860) 
Работна книшка издадена на име Горан Радојев, 
Штип.                                                                       (21862) 
Работна книшка издадена на име Илиов Ангел, Ра-
довиш.                                                                      (21863) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Таневска 
Јелена, Скопје.                                                     (21865) 
Воена книшка издадена на име Трајков Андон Миле, 
Гевгелија.                                                           (21748) 
Воена книшка издадена на име Нешкоски Петре, с. 
Врбјани, Прилеп.                                                    (21754) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Даниловски  
Зоран, Скопје.                                                    (21779) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Ешреф Цу-
ри, Скопје.                                                                (21783) 
Чекови од тековна сметка бр. 0003747454 чек бр. 

0010005908053 и 0010005908054 издадени од Комерци-
јална банка на име Кировски Атанас, Скопје.     (21555) 
Чекови од тековна сметка бр. 0009115476 чек бр. 00-

10005868448 и 0010005868449 и 0010005868450 изда-
дени од Комерцијална банка на име Кировска Вера, 
Скопје.                                                                 (21556) 
Чекови од тековна сметка бр. 14954456 од чек бр. 00-

02001335886 до бр. 0002001335889 издадени од Комерцијална 
банка на име Александар Аргировски Скопје.           (21586) 
Чекови од тековна сметка бр. 02382668 чек бр. 0010-

005866880 и 0010005866881 издадени од Комерцијална 
банка на име Полизов Љупчо, Скопје.         (21506) 

Чекови од тековна сметка бр. 11031127 чек бр. 000-
1006051159 и 0001006051160 издадени од Комерцијал-
на банка на име Бојоски Зоре, Скопје.              (21539) 
Чекови од тековна сметка бр. 05594815 чек бр. 0030-

005704898 и 0030005704895 и 0030005704894 издадени 
од Комерцијална банка на име Мемедовски Ше-
рафедин, Скопје.                                                    (21693) 
Чекови од тековна сметка бр.07141740 од чек бр.00-

03006806232 до бр. 0003006806240 издадени од Комер-
цијална банка на име Караџински Александар, Скопје.                            

       (21710) 
Чекови од тековна сметка бр. 02519753 чек бр. 0002-

001361467 и 0002001361468 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Јаневска Драгица, Скопје.(21718) 
Чекови од тековна сметка бр. 10113154 чек бр. 000-

6001048885 и 0006001048886 издадени од Комерција-
лна банка на име Колева Трајанка, Скопје.         (21738) 
Чекови од тековна сметка бр. 15406-74 од чек бр. 00-

00003963963 до бр. 0000003963966 издадени од Комер-
цијално инвестициона банка АД Куманово на име 
Лилјана Георгиевска, Кумново.                        (21766) 
Чекови од тековна сметка бр. 14824746 од чек бр. 00-

03006762611 до бр. 0003006762614 и од бр. 0003006-
793565 до чек бр. 0003006793576 издадени од Комер-
цијална банка на име Ацевски Стојан, Скопје.    (21772)                           
Чековна картичка бр.167359-51 издадена на име 
Предраг Маџовски, Штип.                                     (21585) 

 Чековна картичка бр. 361189 издадена од Комерци-
јална банка АД Скопје-филијала Охрид на име Ло-
заноски Ристо, Струга.                                           (21721)             
Чековна картичка бр. 00240/04 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Стоева Катерина, Скопје.                                     

       (21821) 
Чекови од тековна сметка бр. 00060886 од бр. 50576 
до бр. 50585 издаден од Инвест банка на име Влатко 
Костадинов, Скопје.                                (21850)   
Даночна картичка бр. 4030999358757 издадена од У.Ј.П. 
на име К.Ф.Т.КОНЗУМ ФУД ТРЕИД, Скопје.         (21644) 
Даночна картичка издадена на име Асториа дооел, 
Скопје.                                                                      (21838) 
Даночна картичка издадена на име Кралевски 
Стојанче, Куманово.                              (21870) 
Даночна картичка издадена на име А - Г ПРОЕКТ, 
Гостивар.           (21937) 
Свидетелство од 3 година издадено на име Љуши 
Мурат, Гостивар.                                                     (21513) 
Свидетелство издадено на име Андонов Стевчо, Ко-
чани.                                                                         (21520) 
Свидетелство за 1 година издадено на име Стојанос-
ки Александар, Прилеп.                                         (21521) 
Свидетелства за 1и 2 год. издадени од МУЦ Гоце 
Делчев на име Стојановски Марјан, Скопје.        (21564) 
Свидетелства  за  5, 6, 7 и 8 одделение издадени  на 
име Синани Џемаледин, Гостивар.                     (21571) 
Свидетелства  издадени на име Демири Шатку, Гос-
тивар.                                                                        (21572) 
Свидетелство за 3 година издадено на име Ѓурков 
Златко, Прилеп.                                                       (21574) 
Свидетелство за 6 одделение издадено на име Велко-
вска Јагода, Кочани.                                             (21582) 
Свидетелство за 8 одделение издадено на име Бај-
рами Емрије, Неготино.                                          (21649) 
Свидетелство за 8 одделение издадено на име Нако-
вска Маргарета, Неготино.                                   (21652) 
Свидетелство издадено на име Зиба Агрон, Струга.                                

       (21722) 
Свидетелство издадено на име Трпеска Марија, Те-
тово.                                                                          (21725) 
Свидетелство за 4 година издадено на име Гоцев Јо-
це, с. Зрновци, Кочани.                                           (21728) 
Свидетелство за 4 година издадено на име Ефтимов 
Лазо, с. Зрновци, Кочани.                                   (21729) 
Свидетелство за 4 година издадено на име Драги 
Димитров, с. Зрновци, Кочани.                             (21742) 
Свидетелство за учебна 1980/81 година издадено на 
име Пепелашев Ѓоко, Велес.                                (21749) 
Свидетелство издадено на име Касиноска Ленка, 
Прилеп.                                                                    (21751) 
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Свидетелство за 8 одделение издадено на име Кочо-
ска Соња, Прилеп.                                                   (21752) 
Свидетелство издадено на име Илбер Далипи, Охрид.                                                                           Врз основа на член 16 став 1 и член 18 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002-
пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

       (21794) 
Свидетелство издадено на име Ристов Ристе, Гевге-
лија.                                                                          (21800) 
Свидетелство  за 2 година издадено на име Думбал-
оски Дарко, Прилеп.                                               (21804) 
Свидетелство  с. Велешта за 8 одделение издадено на 
име Емине Берат Речи, Струга.                     (21805) 
Свидетелство за 8 одделение издадено на име Уран 
Каба, с. Велешта, Струга.                                     (21806) 
Свидетелство за 8 одделение издадено на име Теки 
Латиф Истрефи, Струга.                                       (21822) 
Свидетелства за 1, 2, 3, и 4 година издадени на име 
Костевска Христина, с. Русиново, Берово.          (21825) 
Свидетелства од 1 до 4 година издадени на име Су-
зана Николовска, Штип.                                        (21828) 
Свидетелство за 8 одделение издадено на име Насер 
Рушити, Куманово.                                          (21856) 
Свидетелство за 5 одделение издаден на име 
Јашароска Дениза, Прилеп.                             (21864) 
Свидетелство за 4 одделение издадено на име 
Стојковски Симо, Мак. Каменица.                        (21942) 
Свидетелство за 4 одделение издадено на име 
Стојковски Митко, Мак. Каменица.        (21943) 
Диплома издадена на име Лозанкоски Даме, Струга.                                                                            Тендерската документација, заинтересираните пону-

дувачи ќе можат да ја подигаат по објавувањето на 
Повторениот отворен повик бр. 1/03, секој работен ден од 
8:30 - 15:30 часот во Министерството за финансии во 
Скопје (зграда ЕСМ), на седми кат, во канцеларија број 8. 

       (21514) 
Диплома за завршено средно гимназиско образование 
издадено од ДУСО "Орце Николов" на име Александра 
Јашар Миклавчич, Скопје                   (21517) 
Диплома издадена на име Демири Шатку, Гостивар.                                                                           Само понудувачите кои ќе ја подигнат тендерската 

документација ќе имаат право да поднесат понуда.        (21573) 
Диплома издадена на име Панев Ангел Љупчо, Шт-
ип.                                                                             (21628) 
Диплома издадена на име Велкова Јагода, Кочани 
                                                                               (21650) 
Диплома издадена на име Божидар Веселиновски, 
Кочани.                                                                    (21653) 
Диплома издадена на име Драганова Валентина, 
Велес.                                                                       (21655) 
Диплома за завршен 4 степен издадена од Медици-
нско училиште на име Сузана Марку, Гостивар.(21723) 
Диплома издадена на име Русу Валентин, Гостивар.                                                                             

- вкупна цена за идејното решение и услугата за 
приредување на наградната игра, крајна (со засметан 
данок на додадена вредност), фиксна (непроменлива се 
до конечното исполнување на договорот) и искажана 
во денари;  

       (21792) 
Диплома за средно образование издадена на име Си-
надинова Душанка, Делчево.                                (21795) 
Диплома издадена на име Кулески Александар, П-
рилеп.                                                                       (21802) 
Диплома издадена на име Костевска Христина, с. Р-
усиново, Берово.                                                     (21826) 
Диплома за завршен трет степен издаден од УЦСО 
Димитар Влахов на име Стојанова Силвана, Скопје.                                    

- начин и рок на плаќање (авансно, при што соглас-
но со член 59 став 3 од Законот за јавни набавки аван-
сот не може да биде поголем од 30% од вредноста на 
договорот и/или одложено);  

       (21848) 
Диплома издадена на име Ефтимов Лазо, с. Зрновци, 
Кочани.                                                              (21861) 
Диплома за завршен трет степен издадена од ДУЦ 
Лазар Танев на име Таневска Јелена, Скопје.      (21866) 
Диплома издадена на име Чадамовски Петар, 
Прилеп.            (21868) 
Ученичка книшка издадена на име Сашко Трајчев-
ски, Крива Паланка.                                                (21579) 
Ученичка книшка издадена на име Тасеска Еману-

ела, Прилеп.                                                             (21803) 
Здравствена легитимација издадена на име Василев-
ска Цвета, Охрид.                                                    (21519) 
Здравствена легитимација издадена на име Емини 
Ферит, Велес.                                                          (21656) 
Здравствена книшка издадена на име Астарџиева 
Мариче, Охрид.                                                       (21726) 
Здравствена легитимација издадена на име Трајковиќ 
Веселин, Куманово.                                         (21746) 
Здравствена легитимација издадена на име Мачевски 
Симон, Велес.                                             (21787) 
АДР дозвола бр. 2165 издадена од Министерство за 
транспорт и врски-Скопје на име Митев Благе, Св. 
Николе.                                                                   (21807) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 

ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
НАГРАДНА ИГРА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. НАБАВУВАЧ  
Министерство за финансии на Република Македо-

нија, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 
 
2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да достават понуда имаат сите заинтересира-

ни домашни трговски друштва. 
 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Изработка на идејно решение за приредување на на-

градната игра и вршење на услуга за приредување на на-
градната игра во име и за сметка на Република Македонија. 

 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- претставување на трговското друштво (име, адреса, 

седиште, овластено лице, телефон, факс, број на врабо-
тени и сл.); 

- идејно решение за приредување на наградната 
игра и вршење на услуга за приредување на наградната 
игра (правила на играта, извлекување на наградите, води-
тел на наградната игра, атрактивност, креативност и сл.);  

- наградната игра ќе се организира во 3 (три) наградни 
кола кои ќе одат еднаш месечно во текот на 3 (три)  месеци;  

- список на извршени услуги од овој вид во послед-
ните три години со износите и корисници на услугите 
(референтна листа);  

- список на лицата кои се вработени кај понудува-
чот и кои ќе бидат вклучени во приредувањето на на-
градната игра како и список на оние лица кои ќе бидат 
вклучени во извршувањето на услугата (име, презиме и 
степен на стручна подготовка). 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведни по-

датоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклу-
чени од понатамошната постапка, односно нема да би-
дат евалуирани (оценети). 

 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Извод од регистрација на дејност;  
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (�Службен весник 
на РМ� бр. 32/98 и 55/98);  

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај-Потврда од надлежен Основен суд), не постар 
од шест месеци;  
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- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција-Уверение од надлежен Осно-
вен суд-Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат составени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија.  

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Квалитет на идејното решение и услугата    40 поени;  
- Цена на идејното решение и услугата    40 поени;  
- Досегашно искуство и вклучени лица    15 поени;  
- Начин на плаќање        5 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

со член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, 
односно, набавката ќе му се даде на економски најсил-
ниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, начи-
нот и рокот на плаќање.   

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот на Повторениот отворе-
н повик бр. 1/03 (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 
Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Мини-

стерството за финансии по истекот на крајниот рок, не-
ма да бидат разгледувани.  
Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-

шан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од За-

конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-

чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. �Даме Груев� бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15,00 часот секој работен ден) или понудите 
да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице 
место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното 
отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

05.09.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје), III кат-сала за состаноци. 
Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-

твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 
Д ополнителни информации на тел. 3149-639. 

Комисија за јавни набавки     
___________  

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија - 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/3882/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТРУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА РАБОТНИ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕ  СЕ СМЕТА СО  ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ  

(РЕЦЕНЗИЈА И РЕВИЗИЈА) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 02/3882/1 е Фон-

дот на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија со седиште на ул. �12 Ударна бригада� бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на Изработка на стручна документација за 
утврдување на работни места на кои стажот на осигу-
рување се смета со зголемено траење. (рецензија и ре-
визија). 
Тендерската документација понудувачите ќе можат 

да ја подигнат во просториите на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.4. Предметот на набавка од точка 1.2. е делив. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи спецификација со 

количина на услугите што се нудат. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечната и 

вкупната цена по позиции и фиксна вкупна цена на це-
лата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 
од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странс-
тво). 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање на услугата. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавките (услуги), при што истите 
треба да се во согласност со стандардите на Р.Македо-
нија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Р. Македонија. 

2.8. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за (а) бонитет од Централ-
ниот регистар, а странските понудувачи треба да доста-
ват ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизи-
ја, со податоци за последните три години. 

2.9. (б) Потврда од Управата за јавни приходи за 
платени даноци, придонеси и други јавни давачки. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.0. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-

нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки (дека нема 
(в) постапка за стечај или ликвидација и дека нема (г) 
правосилна пресуда за забрана на вршење на дејност). 

3.1. (д) Документација за регистрација на дејноста. 
3.2. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за тех-

ничката способност според член 25 од Законот за јавни 
набавки (став 1-алинеја 1, алинеја 2, алинеја 3, алинеја 
4, алинеја 5 и алинеја 6). 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

5.1. Технички квалитет  50 поени; 
5.2. Цена    40 поени; 
5.3. Рок на извршување на услугата   5 поени; 
5.4. Начин на плаќање     5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудатае се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
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6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Фонд на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, за Комисијата за јав-
ни набавки, ул. �12 Ударна бригада� бб, 1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
17.09.2003 година во просториите на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, ул. 
�12 Ударна бригада� бб со почеток во 12 часот во сала-
та за состаноци. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
2/02 - пречистен текст) и (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 23/2003), Комисијата за јавни набавки на 
Државниот завод за геодетски работи, објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 10/2003  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски рабо-

ти, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4-Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
- хартија и канцелариски материјали, 
- тонери за фотокопир апарати и печатари, и 
- печатени материјали. 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со при-

бирање на понуди согласно Законот за јавни набавки. 
Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 

2003 година според потребите. 
Право на учество имаат сите правни и физички ли-

ца кои вршат регистрирана дејност на територијата на 
Република Македонија. 
Отворањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
Набавката може да се оствари и кај повеќе понудувачи. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во архивата во Државниот завод за геодетски ра-
боти од 9,00 до 14,00 часот, за која што е потребно да се 
уплатат 1.000,00 ден, на жиро с-ка бр. 210010045078711 
депонент на Народна банка на Република Македонија, да-
ночен бр. 4030990254533, со назнака за тендерска доку-
ментација бр. 10.  

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови 

за плаќање, рок на испорака; 
2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на 
набавката, при што тие треба да се во согласност со стан-
дардите на Република Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Република Македонија; 

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
2 .5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Како придружна документација која понудувачот 

во согласност со одредбите од Законот за јавни наба-
вки задолжително треба да приложи: 
А/финансиска и економска документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 
Б/придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не 

му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење 
на дејност не постар од шест месеци во оригинал или 
копие заверено кај нотар; и 

- доказ од судската евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие заверено кај нотар. 
В/техничка способност: 
- список на главни испораки на стоки во последните 

три години со износите, датумите и примачите. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет   40 бодови; 
- цена   30 бодови; 
- начин на плаќање  20 бодови; 
- рок на испорака  10 бодови. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- рок на доставување на понудата е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на барањето; 
- понудата да се достави согласно со одредбите од 

Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на бара-
њето - бр. 10/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навреме доставената понуда, ќе се 
сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се доставуваат преку пошта на 
адреса ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4 - Скопје, со наз-
нака за �Комисија за јавни набавки - барање за приби-
рање понуди бр. 10�.  

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДИ 
- понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-

сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, и за извршниот избор ќе бидат писмено из-
вестени. Контакт телефон 3170-126 и 3173-136. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-167/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-

167/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

- Предмет на набавката е: набавка, транспорт и 
вградување на материјали за изградба на втора фаза од 
ТС 110/10 кВ 2х31,5 МВА, според постоечки ревиди-
ран главен проект. 

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

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.4. Бидејќи постојниот објект е во погон, а работи-
те ќе се изведуваат во близина на напон, избраниот по-
нудувач, пред почетокот на работите ќе треба без надо-
мест да изработи Елаборат, во кој ќе бидат обработени 
техничките услови, условите за безбедност од електри-
чен удар, од пожар и сл. 

1.5. Не е дозволена делумна понуда. 
1.6. Набавувачот го задржува правото, реализација-

та на набавката да ја додели на еден или повеќе пону-
дувачи. 

1.7. Избраниот понудувач за опремата и материјалите 
кои ќе ги вградува ќе треба да достави атести од типски 
исп тувања од познати и признати лаборатории. и 

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 
НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот и видот на работите е даден во тендер-
ската документација (спецификација со предмер). 
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Проектната документација се става на увид во АД 

�ЕСМ� - Скопје, Секторот за пренос и дистрибуција, 
Служба за примарна енергетска опрема или во подруж-
ница �Електродистрибуција Битола� - Битола. 
Увид на објектот може да се врши по договор со 

подружницата �Електродистрибуција Битола� - Битола, 
тел. 047 221-132. 

2.2. Тендер документацијата (спецификација со пред-
мер) заинтересираните понудувачи, можат да ја подигнат 
во просториите на АД �ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, нова зграда, кат 2, соба 205, од 7.30 часот до 11.30 
часот, при што треба да приложат уплатница од 3.000,00 
МКД, уплатени на жиро сметка 200000002447884; АД 
�ЕСМ�, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-167/03. 
Контакт телефони: за техн. дел 02/3149-210; 

02/3149-036; 047 221-132; за комерцијален дел 02/149-
127; 02/146-178. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни 
и вкупни цени за секоја позиција од од тендер доку-
ментацијата, како и вкупната вредност на целата по-
нуда (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН), на 
паритет ДДП Битола, изразени во ЕУР и со посебно 
искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудувачот задолжително ја пополнува тен-
дер спецификацијата во која јасно ги наведува произ-
водителот, типот и ознаките на опремата која се нуди. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да понуди материјали со 
врвен квалитет кои ги задоволуваат барањата на тех-
ничката спецификација и кои се во согласност со ИЕЦ 
стандардите, со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди прифатени во РМ. 

3.6. Понудата треба да содржи рок за завршување 
на работите. 

3.7. Дефинираните - преферирани типови на опрема 
се задолжителни. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странски понудувачи (доку-

ментација и комерцијална понуда), треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност во согласност со член 24 
од ЗЈН. Домашните понудувачи треба да достават до-
кумент за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски изве-
штај за своето работење во последните 3 години, изда-
ден од реномирана ревизорска институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите назна-
чени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 24 од 
ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа: 

4.4.1. референтна листа, своја и на евентуалните по-
дизведувачи за изведени вакви или слични работи во 
последните 5 години; 

4.4.2. доказ за кадровска и техничка екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во согласност со член 31 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот не постари од 
6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена    50 бодови, 
5.2. Квалитет (согласно  
       точка 4.4. од повикот)  30 бодови, 
5.3. Начин на плаќање   10 бодови, 
5.4. Рок на испорака   10 бодови. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно членовите 

55, 56 и 57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 
05.09.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________  

Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Коми-
сијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена 
Скопје, објавува 

 
III ОБЈАВА НА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5054 

ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач: ЈП Комунална хигиена-Скопје.  
- Предмет на набавка: четири специјални возила за 

подигање и транспортирање на комунален отпад од 
пластични канти од 120 л.;  

- Натоварот на комуналниот отпад да биде со меха-
низам за автоматска работа (Целер), истоварот на ко-
муналниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 
1,40 м3 и со вградени стабилизатори-максимална шири-
на вклучувајќи ја и надградбата 1700 мм;  

- капацитет на надградбата до 4,4 м3;  
- шасија со две осовини;  
- нето носивост до 1500 кгр;  
- макс. должина на шасија со надградба 4500 мм;  
- еуро дизел четирицилиндричен мотор со снага до 

48 KVV;   
- возилото да биде опремено со соодветна сигнали-

зац ја за комунални возила. и 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Податоци на понудувачот (содржани во Законот за 

јавни набавки), цени на понудата во денари, начин и 
усл ви на плаќање и рок на испорака. о 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА 
ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 

- Опфатенa во член 26 од Законот за јавни набавки, по 
можност оригинал или заверено копие од оригиналот.  

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

1. Цена на возилото        40 бода, 
2. Услови на плаќање                      40 бода,  
3. Технички карактеристики-квалитети      15 бода,  
4. Рок на испорака                        5 бода. 
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5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Согласно Законот за јавни набавки (пречистен текст) 

во рок од 15 дена од последната објава во средствата за 
информирање, да ја достават комплет бараната докумен-
тација за учество до Комисијата за јавни набавки при ЈП 
Комунална хигиена-Скопје, ул. �Лазар Личеноски� бб или 
директно на 10.09.2003 година во 12,00 часот кога ќе се 
врши отворање на понудите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач има право да учествува само со ед-

на понуда. Се она што не е наведено во понудата ќе се 
регулира согласно Законот за јавни набавки, а за тер-
минот на отворањето на понудите, понудувачите ќе би-
дат дополнително известени. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

телефон: 3118525 од Комисијата за јавни набавки на ЈП 
Комунална хигиена - Скопје. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 и 18  од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  на Oпштина Кавадарци-локална са-
моуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 24/2003 

 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - локална самоуправа со се-

диште на ул. �Маршал Тито� бб - Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежни и градежно занаетчиски 

работи во локалитет МЗ Слога на ул. �14 Мај�, ул. 
�Карпош�, ул. �Ќиро Митрев� и ул. �Витачево�. 
Набавувачот го задржува правото понудата да ја 

подели на двајца или повеќе понудувачи. 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерската документација. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена                                                                 60 бода, 
- рок на извршување на работите                    6 бода, 
- техничка способност-референци                  8 бода, 
- кадровска структура                                      6 бода, 
- техничка опременост                                   10 бода, 
- начин на плаќање                                         10 бода, 
                                                       Вкупно:   100 бода. 
 
1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на Отворениот повик во дневен 
весник и �Службен весник на РМ�; 

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 
на прифаќањето на понудата; 

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

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци - локална самоуправа, 
соба број 33 секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011286, даночен број 4011996105497 депо-
нент на Комерцијална банка АД Скопје - Подружница 
Кавадарци. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

  
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адресата на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два за-
творени и запечатени плика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик 
ја содржи придружната документација и ја носи озна-
ката �документација� 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена; 
- Понудата мора да се однесува на целиот обем на 

набавката; 
- Референци-список на извршени работи (објекти) 

во последните три години; 
- Техничка опременост - опис на технички построј-

ки и машини со кои располага; 
- Кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење 
и контрола на работите; 

- Начин на плаќање; 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи: 
-Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и 

потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 
4.2. Понудите треба да се достават во архивата на Оп-

штина Кавадарци - локална самоуправа или преку пошта 
на адреса ул. �Маршал Тито�  бб, со задача да се обезбе-
дат докази за датумот на предавањето на понудата. 

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

рок и кои не се изработени според барањата на Отворе-
ниот повик, како и оние кои ја немаат целокупната до-
кументација согласно Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от работен ден по истекот на рокот, сметано од објаву-
вањето во последното јавно гласило, во просториите на 
набавувачот во 12,00 часот, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите, за што понудувачите 
дополнително ќе бидат телефонски известени. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Општина Сарај, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
1. НАБАВУВАЧ- општина Сарај, 
�Рекреативна Зона� б.б. - Сарај, Скопје. 
 
2.ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведба на улично 

осветлување на урбанистичка улица во населено место 
Сарај. 

 
3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- поединечна цена во денари, 
- рок на изведба. 
 
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
- извод од регистрација на дејностите, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
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- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-
на од одговорно лице на понудувачот, 

- доказ за техничка способност согласно член 24 и 25. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет  25 поени, 
- цена  25 поени, 
- начин на плаќање 25 поени, 
- рок на изведба 25 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА: 
- рок за доставување на понудата е 15 дена од денот 

на објавувањето на барањето, 
- секој понудувач може да учествува само со една 

понуда, 
- понудите да се доставуваат по пошта или со пре-

давање во архивата на Општина Сарај на ул. �Рекреа-
тивна Зона� бб, Сарај-Скопје во определен рок, 

- тендер документацијата може да се подигне во 
Општина Сарај. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Општина Сарај, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
1. НАБАВУВАЧ- општина Сарај, 
�Рекреативна Зона� б.б. - Сарај, Скопје. 
 
2.ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведба на 

пешачки тротоари во населено место Сарај. 
 
3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- поединечна цена во денари, 
- рок на изведба. 
 
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
- извод од регистрација на дејностите, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорно лице на понудувачот, 
- доказ за техничка способност согласно член 24 и 25. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет  25 поени, 
- цена  25 поени, 
- начин на плаќање 25 поени, 
- рок на изведба 25 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА: 
- рок за доставување на понудата е 15 дена од денот 

на објавувањето на барањето, 
- секој понудувач може да учествува само со една 

понуда, 
- понудите да се доставуваат по пошта или со пре-

давање во архивата на Општина Сарај на ул. �Рекреа-
тивна Зона� бб, Сарај-Скопје во определен рок, 

- тендер документацијата може да се подигне во 
Општина Сарај. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 2, член 14 

и членовите од 33 до 41 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 
24/03), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС Општина - 
Св. Николе, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИ-
ФИКАЦИЈА  (ПРВА ФАЗА  -  ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот јавен повик е ЕЛС 

Општина - Св. Николе, со седиште во Св. Николе, ул. 
�Плоштад Илинден� бб. 

1.2. Предметот на овој ограничен повик е прибира-
ње на техничка документација од понудувачи заради 
претквалификација на понудувачите, (прва фаза - фаза 
претквалификација), како можни носители на следната 
набавка: 

- Набавка и вградување на ознонатор за прочистува-
ње на вода за пиење на филтер станица во Св. Николе. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува, во соглас-
ност со Законот за јавни набавки, забрзана постапка. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. ЕЛС Општина Св. Николе има потреба од прет-

квалификација на понудувачи, без присуство на нивни-
те претставници, заради утврдување на нивната спо-
собност преку документација за извршување на пред-
метната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара да достават понуда за извршување на предмет-
ната набавка. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за 

поднесување на понуда, треба да достават документа-
ција за оценка дали: 

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- имаат економско-финансиски бонитет; 
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за 

платени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- имаат расположива опрема и други физички капа-

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

набавката; 
- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација: 
- немаат правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност - забрана на вршење на дејноста и 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност. 
3.2. Исполнувањето на условите од точка 3.1. на 

овој повик се докажува со документи и податоци кои 
се приложуваат кон пријавата за понуда. 

3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба 
да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај 
нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен 
документот за регистрација на дејноста. 

3.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-
тоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат пред-
вид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се 
оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификација се лажни, неточни или некомплетни ќе 
бидат исклучени. 

3.5. Документите на странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик од овластен 
судски преведувач и да бидат заверени од нотар. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата се доставува во затворен ко-

верт, кој на горниот лев агол треба да носи ознака �не 
отворај� како и бројот на овој јавен повик. Ковертот не 
треба да содржи никаква ознака од која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

4.2. Документацијата се доставува на адреса: ЕЛС 
Општина - Св. Николе, ул. �Плоштад Илинден� бб - 
Св. Николе, преку пошта, или преку архивата на Оп-
штината. 
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4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, 
сметано од денот на објавувањето на повикот во весни-
ците �Дневник�, �Утрински весник� и �Службен вес-
ник на РМ�, а во случај на неистовремено објавување 
важи рокот на објавувањето во последното средство за 
јавно информирање. 
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_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В И 
 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 

2003 година во однос на месец јуни 2003 година е по-
ниска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец јули 2003 година 
во однос на месец јуни 2003 година работодавците од 
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено 
за претходниот месец. 

 
  Бр. 08-4411       Министер, 

1 август 2003 година     Јован Манасијевски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
 
Врз основа на член 74  од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ЈУЛИ 2003 ГОДИНА 
 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во јули 2003 
година во однос на јуни 2003 година е  0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на месецот  е  -0.008. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи во јули 2003 година 
во однос на истиот месец од претходната година изнесу-
ва - 0.010. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на животни-
те трошоци во Република Македонија од почетокот на 
годината до крајот на јули 2003 година во однос на жи-
вотните трошоци во Република Македонија е 0.009. 

                                           
                                                      Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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