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

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

Четврток, 22 февруари 2001 
Скопје 

Број 14 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

332. 
Врз основа на член 30 од Законот за данокот на до-

дадена вредност ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000 и 8/2001), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 21.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УС-
ЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА 

СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ (ДДВ - ОДЛУКА) 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на добрата и услугите 

кои подлежат на повластената стапка на данокот на 
додадена вредност (ДДВ - Одлука) ("Службен весник 
на РМ" број 65/99) во членот 2 бројот 35 се менува и 
гласи: 

"35. Ѓубрива 

Бројот 40 се менува и гласи: 

глава 31" 

"40. Хигиенски влошки и пелени за бебиња 
тарифна ознака 4818 40 

и од тарифна ознака 5601 10" 

По бројот 44 се додаваат дваесет и пет нови броеви 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69) кои гласат: 

45. Инсектициди кои се ко-
ристат во земјоделството за 
заштита на растенијата 
46. Фунгициди 
47. Хербициди, средства про-
тив 'ртење и средства за ре-
гулација на растењето на 
растенијата 
48. Дезинфектанти 
49. Други средства за зашти-
та на растенијата што се ко-
ристат во земјоделството 
50. Антисеруми 
51. Хемоглобин, крвен гло-
булин и серумски глобулин 
52. Модификувани иму нолош-
ки производи, без оглед на тоа 
дали се до биени или не се 
добиени со би отехнолошки 
процеси, од човечко потекло 
53. Вакцини за хумана меди-
цина 
54. Вата, газа, завои и слич-
ни производи (на пример, 
приготвени завои, фластери, 
приготвени облоги), импрег-
нирани, премачкани или 
преслечени со фармацевтски 
материи или приготвени во 
малопродажни пакувања за 
медицински, хи руршки, за бар-
ски или ветеринарски цели 

од тар. ознака 3808 10 

тар. ознака 3808 20 
тар. ознака 3808 30 

тар. ознака 3808 40 
од тар. ознака 3808 90 

тар. ознака 3002 10 10 00 
тар. ознака 3002 10 91 00 

тар. ознака 3002 10 95 00 

тар. ознака 3002 20 00 00 

тар. број 3005 

55. Стерилен хируршки кет-
гут, слични стерилни мате-
ријали и стерилни адхезиви 
за хируршко затворање на 
рани; стерилна ламинарија; 
стерилни абсорбциони сред-
ства за запирање на крваве-
њето во хирургијата или за-
барството 
56. Реагенси за определува-
ње на крвните групи 
57. Контрастни средства за 
радиографски испитувања; 
дијагностички реагенси на-
менети за употреба кај паци-
ентите 
58. Забарски цементи и дру-
ги забарски полнила; цемен-
ти за реконструкција на ко-
ски 
59. Кутии и сетови за прва 
помош 
60. Препарати за забарство 
61. Фотографски плочи и 
планфилмови, осетливи на 
светлост, неосветлени, од 
кој и да било материјал, ос-
вен од хартија, картон или 
текстил, за рентгенско сни-
мање за медицинска, стома-
толошка или ветеринарна 
употреба 
62. Фотографски филмови 
во ролни, осетливи на свет-
лост, неосветлени, од кој и 
да било материјал, освен од 
хартија, картон или текстил, 
за рентгенско снимање за 
медицинска, стоматолошка 
или ветеринарна употреба 
63. Дијагностички или лабо-
раториски реагенси на под-
лога и приготвени дијагнос-
тички или лабораториски 
реагенси без оглед на тоа да-
ли се или не се на подлога, 
освен оние од тар. број 3002 
или 3006. 
64. Хируршки нараквици 
65. Шприцеви, со или без иг-
ли 
66. Цевчести метални игли и 
хируршки игли за шиење 
67. Друго (катетри, канили и 
слично) 
68. Дијализатори 
69. Фолии од пластична маса 
од полимери на етилен, за 
употреба во земјоделството 
како фолии за пластеници, 
неприпремени за продажба 

тар. ознака 3006 10 

тар. ознака 3006 20 

тар. ознака 3006 30 

тар. ознака 3006 40 

тар. ознака 3006 50 

тар. ознака 3407 00 00 10 
тар. ознака 3701 10 10 00 

тар. ознака 3702 10 00 00 

тар. број 3822 

тар. ознака 4015 11 00 00 
тар. ознака 9018 31 

тар. ознака 9018 32 

тар. ознака 9018 39 

од тар ознака 9018 90 30 00 
тар. ознака 3920 10 00 12 

на мало 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-896/1 
21 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р 

333. 
Врз основа на член 24-a, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-

ГЕНТ З А УВОЗ НА МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНКА 
З А 2001 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните пот-
реби, се определува царински контингент за увоз на 
меркантилна пченка, тарифна ознака 1005 90 00 10 во 
количина од 30.000 тони со плаќање на царина по 
стапка од 2%, која е пониска од стапката определена 
со Царинската тарифа. 

2. Министерот за економија, со решение, го одоб-
рува царинскиот контингент по барање на крајните 
корисници. 

3. Меркантилната пченка од точка 1 на оваа одлу-
ка, ќе биде внесена во царинското подрачје на Репуб-
лика Македонија заклучно со 30.06.2001 година. 

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

Бр. 23-702/1 
13 февруари 2001 година 

Скопје 

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

334. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-

ГЕНТ З А УВОЗ НА ШЕЌЕР З А 2001 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните пот-
реби, се определува царински контингент за увоз на 
бел шеќер со тарифна ознака 1701 99 10 00 во количи-
на од 15.000 тони без плаќање на посебна давачка 
(прелевман) за 2001 година. 

2. Правото на увоз на бел шеќер од точка 1 на оваа 
одлука без плаќање на посебна давачка (прелевман) 
го остваруваат крајните корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва увозот на количините на царинскиот контингент на 
белиот шеќер по барање на крајните корисници. 

4. Шеќерот од точката 1 на оваа одлука ќе биде 
внесен во царинското подрачје на Република Македо-
нија заклучно со 31.12.2001 година. 

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

Бр. 23-304/1 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

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

Огласен дел 
M A Л И O Г Л A С И 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Работна книшка на име Владимир Чушкар,Скопје. 
Работна книшка на име Јованова Тодорка, ул. "Со-

лунска"бр.23,Гевгелија. (3088) 
Работна книшка на име Ленча Бошкова, с.Тремник, 

Неготино. (3109) 
Работна книшка на име Сливоски Благоја, ул. 

"Б.Ружето"бр.24,Прилеп. (3114) 
Работна книшка на име Рустеми Вајдин,Тетово.3116 
Работна книшка на име Алије Хајрулаи,Тетово.3118 
Работна книшка на име Алији Намик,Тетово. (3119) 
Работна книшка на име Ангеле Ангеловски,Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Бошковски,Скопје. 
Работна книшка на име Костовски Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Глигоров Стојан,Скопје. 
Свидетелство за 4 одделение,издадено од ПОУ - с. 

Мелница на име Чоревска Асан Џемила,с. Мелница, 
Велес. (3085) 

Свидетелство на име Стојанова Убавка,с.Оризари, 
Кочани. (3092) 

Свидетелство за 5 одделение на име Петковска 
Љубица, с.Тработивиште,Делчево. (3095) 

Свидетелство на име Стоилкова Даниела,Кратово. 
Свидетелство на име Мирзо Нецитко, с. Лажани, 

Прилеп. (3112) 
Свидетелство на име Елвира Хајрединовиќ, с. Жи-

тоше,Прилеп. (3113) 
Свидетелство за 8 одделение на име Селмани Лулје-

та,Тетово. (3115) 
Свидетелство за 8 одделение на име Исо Ибраими, 

Тетово. (3117) 
Свидетелство за 8 одделение на име Бафтијари 

Исмаил,с. Желино,Тетово. (3121) 
Свидетелство за 8 одделение на име Весели Хабибе 

Бафтијар, с.Желино,Тетово. (3122) 
Свидетелство за 8 одделение на име Хајрије Абдиле, 

с. Шипковица,Тетово. (3124) 
Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Пе-

тар Здравковски-Пенко"-Скопје на име Џавче Шејла, 
Скопје. (3190) 

Ученичка книшка на име Антевски Далибор, ул. 
"Никола Тесла"бр.53,Куманово. (3082) 

Индекс на име Јанчевски Ернест,ул."Бл.Илиев-
Гуне" бр.14/4,Куманово. (3100) 

Здравствена книшка на име Томе Цветановски,ул. 
"Партизанска" бр. 47А/35,Битола. (3110) 

Здравствена книшка на име Биљана Колеќеска, 
ул."Т.Даскало"бр. 28/4,Битола. (3111) 

Здравствена книшка на име Мехмет Мехметали, с. 
Копанце,Тетово. (3120) 

Уверение на име Јонузоски Сеат,Гостивар. (3125) 
Чекови бр.4462957,4462958 и 4462959, од тековна 

сметка бр. 9546026,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Николиќ Димитрова Ериета, 
Скопје. (2757) 

Чекови од бр. 5055972 до 5055982 и 2265554, од те-
ковна сметка бр. 3671183,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Серечи Антон,Скопје. (2814) 

Чекови бр. 5731465 и 5731466, од тековна сметка бр. 
5876661,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Спасов Милорад,Скопје. (2848) 

Чекови бр. 0070004918622, 0070004918623 и 
0070004918624,од тековна сметка бр.12836159,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Спасеска 
Јорданка,Скопје. (2930) 

Работна книшка на име Топалаовска Милица,Бе-
рово. (2747) 

Работна книшка на име Апостолова Невена, с. Зр-
новци,Кочани. (2761) 

Работна книшка на име Божиновска Војка,Кума-
ново. (2763) 

Работна книшка на име Богоев Ангел,ул."М.Х.-
Јасмин"бр.2,Радовиш. (2769) 

Работна книшка на име Симоновска Таска,ул."Лазо 
Осмаков" бр.13,Велес. (2772) 

Работна книшка на име Даут Алиоска, с. Пласница, 
Македонски Брод. (2778) 

Работна книшка на име Махи Ислами,Тетово. (2781) 
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Работна книшка на име Садики Реџеп,с. Желино, 
Тетово. (2782) 

Работна книшка на име Пероски Чедомир,ул."Аце 
Миладиноски" бр.17,Тетово. (2783) 

Работна книшка на име Низамедин Бејтулах, ул. 
"Љ.Б. Пиш"бр.110,Тетово. (2784) 

Работна книшка на име Алачовска Климентина,ул. 
"Климентска" бр. 108,0хрид. (2791) 

Работна книшка на име Велин Петров, с. Јаргулица, 
Радовиш. (2793) 

Работна книшка на име Ѓорѓиевски Љубомир, ул. 
"М.Ацев"бр.22,Прилеп. (2799) 

Работна книшка на име Нелоски Јован, с. Н. Лагово, 
Прилеп. (2802) 

Работна книшка на име Асаноски Ертан, с. Лажани, 
Прилеп. (2803) 

Работна книшка на име Серафимоски Зоран,Тетово. 
Работна книшка на име Иванов Горанчо,с. Теранци, 

Кочани. (2818) 
Работна книшка на име Ивановски Оливер,Скопје. 
Работна книшка,издадена од Штип на име Коста-

динов Ванче,Скопје. (2822) 
Работна книшка,издадена од Пробиштип на име 

Тренед Бобан,Пробиштип. (2823) 
Работна книшка на име Пашоска Наумка,Охрид. 
Работна книшка на име Наташа Петровиќ,Штип. 
Работна книшка на име Митров Дејан, ул."Маке-

донија"бр.14,Гевгелија. (2831) 
Работна книшка на име Цавдамов Алекса,кеј "19 

Септември" бр. 2/2,Прилеп. (2834) 
Работна книшка на име Адиловски Ваит,с.Патишка 

Река,Скопје. (2916) 
Свидетелство на име Николов Влатко, ул."Сара-

евска" бр.64,Велес. (2744) 
Свидетелство на име Арсова Весна,с.Облешево, 

Кочани. (2746) 
Свидетелство за 8 одделение на име Аркета Даути, 

с. Форино,Струга. (2748) 
Свидетелство на име Брјзароски Ферит, с. Дворци, 

Македонски Брод. (2758) 
Свидетелство на име Нусрет Алији,с.Камењане, 

Тетово. (2759) 
Свидетелство за 8 одделение на име Атанасов Еф-

нуш, с. Јаргулица, Радовиш. (2764) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ибеска Муиба, 

с. Дебреште,Прилеп. (2775) 
Свидетелство за 8 одделение на име Алексоска 

Јасмина,Македонски Брод. (2776) 
Свидетелство за 6 одделение на име Бајрамоска 

Санела, с. Пласница,Македонски Брод. (2779) 
Свидетелство на име Фети Елмази,с.Теново,Тетово. 
Свидетелство на име Амети Беким,с.Добарце, 

Тетово. (2787) 
Свидетелство,издадено од Средно училиште за внат-

решни работи на име Јовановски Илија, ул."Р.Чадо", 
Охрид. (2792) 

Свидетелство на име Степаноска Анета, нас. Точила 
Ц6-15,Прилеп. (2801) 

Свидетелство на име Адили Шезаие,Тетово. (2807) 
Свидетелство на име Зарков Гоце,с.Чалошево, Ве-

лес. (2811) 
Свидетелство на име Неримин Дациќ, с. Горно Ори-

зари,Велес. (2815) 
Свидетелство на име Христина Ангелова,Виница. 
Свидетелство за 5 одделение на име Ѓоргиевски 

Борче, с. Јанковец,Ресен. (2817) 
Свидетелство и диплома за 4 година на име Бузал-

ков Дарко,ул."Н.Бутникошарева"бр.3/10,Велес. (2829) 
Свидетелство за 8 одделение на име Илиев Трајче, 

ул."11 Октомври"бр.9/13,Велес. (2830) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лимани Севина, 

ул."Илинденска"бр. 135,Тетово. (2836) 
Свидетелство на име Шемседин Исмани,Тетово.2838 
Свидетелство за 8 одделение на име Фатиме Решити, 

Тетово. (2840) 
Свидетелство на име Мерадије Шабани,с.Шипковица 

Тетово. (2841) 
Индекс бр.168/99, издаден од Електротехнички фа-

култет - Скопје на име Мијалоски Александар,Скопје. 

Диплома на име Абдириман Садики,с.Шипковица, 
Тетово. (2780) 

Диплома на име Рустеми Риза,Гостивар. (2785) 

Диплома на име Димовска Велика,ул."Титово Ужи-
це"бр.1,Велес. (2789) 

Диплома,издадена од Природно-математички смер 
на име Шоршиоска Габриела,ул."Трајко Тарцан" бр.2, 
Прилеп. (2800) 

Диплома од средно училиште на име Фарук Сефули, 
с. Дреновец,Тетово. (2808) 

Диплома на име Ангелова Маја,ул."Охридска"бр.27, 
Кочани. (2820) 

Диплома,издадена од Гимназија "Гоце Делчев "-Ку-
маново на име Аслани Иса,ул."1" бр.79,Куманово.2824 

Здравствена книшка на име Спасија Велчевска,ул. 
"Т.Даскало"бр.28/10,Битола. (2773) 

Здравствена книшка на име Јовановска Танја,Про-
биштип. (2795) 

Здравствена книшка на име Назифоски Назиф, с. 
Алдиници,Крушево. (2804) 

Здравствена книшка на име Ибраими Муса, с. Жи-
тоше,Крушево. (2805) 

Здравствена книшка бр.43605 на име Рустеми Зулал, 
с. Житоше,Крушево. (2835) 

Здравствена книшка на име Исовски Саво,Тетово. 
Сип картица бр.506828 на име Илев Кирил,Штип. 
Легитимација на име Мојсоски Марјан,Прилеп.2832) 
Лична карта на име Трајков Стојан,с. Конче,Ра-

довиш. (2765) 
Уверение за авто молер на име Хасим Ислами, 

Тетово. (2839) 
Даночна картичка на име Милаим Зеќије, с. Д. Ба-

њица,Гостивар. (2796) 
Даночна картичка бр. 4030995339251, издадена од 

Управа за приходи Скопје на име Тимес - 1 ДООЕЛ 
Костадин,Скопје. (2849) 

Чекови на име Којзеклисак Марија, ул."М.Тито" 
бр.59,Штип. (2751) 

Решение Уп.бр.22-1192/2, издадено од Секретаријат 
за стопанство, "Центар" - Скопје на име Јовановска 
Борјанка, Скопје. (3016) 

Пасош бр.538898/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Слободан Котушевски, ул."Ф. Рузвелт"бр.70/2-2, 
Скопје. (3241) 

Пасош бр.981287/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Фатмири Муамер,с. Велешта,Струга. (3300) 

Пасош бр.1070611 на име Ѓоргиев Илија,Радовиш. 
Пасош бр.1108474 на име Абидиноски Абидин, с. За-

јас,Кичево. (3327) 
Пасош бр.1217816/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Филипова Христина,ул."Ј. Лукровски"бр.8/41,Скопје. 
Пасош бр.681756,издаден од УВР-Скопје на име Зе-

кир Казим, ул."Ш . Оризари" бр.140,Скопје. (3343) 
Пасош, бр. 766827/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Анифе Казими,ул."С. Стефкова" бр.98,Скопје. (3344) 
Пасош бр.1258315/99,издаден од УВР-Гостивар на 

име Ирфан Салији,с.Врапчиште,Гостивар. (3347) 
Пасош бр.1210394,издаден од УВР- Куманово на име 

Зендели Фати, с.0тља,Куманово. (3358) 
Пасош бр.1077845/98,издаден од ОВР-Делчево на 

име Александар Огненовски,ул." Првомајска "бр. 2- 
1/18, Македонска Каменица. (3361) 

Пасош бр.871281,издаден од УВР-Велес на име 
Ѓаковски Игор,ул."Београдска"бр.189-1/12,Велес.3363 

Пасош бр.1087691 на име Џеладин Зиберовски,Де-
бар. (3364) 

Пасош бр.1488683,издаден од ОВР - Кичево на име 
МуслиуЏемаил,ул."Васил Главинов"бр.6,Кичево.3365 

Чекови бр. 5320978, 5320979, 5320983 и 5320981, од 
тековна сметка бр.11856968,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Николовска Кристина, 
Скопје. (3320) 

Чекови бр. 5136807 и 5136808, од тековна сметка бр. 
9715639,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николовски Методија,Скопје. (3341) 

Чекови од бр. 5730163 до 5730171 и од бр. 2741061 до 
2741065, од тековна сметка бр. 10644421,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Брнзевски 
Звонко,Скопје. (3346) 

Работна книшка на име Далипов Сејда, ул."Јордан 
Џунов"бр.12,Велес. (3293) 

Работна книшка на име Вељаноски Ристе,Охрид. 
Работна книшка на име Фејзулоски Недим, с. Лабу-

ништа,Струга. (3299) 
Работна книшка на име Цицо Енгин,Струга. (3301) 
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Работна книшка на име Реџепоски Менди, с. Лабу-
ништа,Струга. (3302) 

Работна книшка на име Бојанчо Атанасов, с. По-
дареш,Радовиш. (3303) 

Работна книшка на име Куртишов Хаки,Скопје.3323 
Работна книшка на име Али Невзат,ул."Дравска" 

бр.99,Прилеп. (3324) 
Работна книшка на име Алија Џелоски, с. Пласница, 

Македонски Брод. (3325) 
Работна книшка на име Бојанов Никола, Демир 

Хисар. .(3326) 
Работна книшка на име Грбовиќ Елдин,Скопје.3342) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Трендафи-

ловиќ Марјан,Скопје. (3311) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Горан 

Банев,Скопје. (3314) 
Свидетелство на име Ибраими Љуљзиме,Куманово. 
Свидетелство на име Арбен Хисени, с. Лојане, Кума-

ново. (3296) 
Свидетелство на име Недим Фејзулоски, с. Лабу-

ништа,Струга. (3298) 
Свидетелство на име Ристов Тошо,Штип. (3307) 
Свидетелство за 3 одделение на име Садиоска Наз-

мие, с. Црнилиште,Прилеп. (3328) 
Свидетелства за 5, 6, и 7 одделение на име Намазаи 

Валон,Тетово. (3330) 
Свидетелство на име Насуфи Ирфан, с. Жеровјане, 

Тетово. (3331) 
Свидетелство на име Фетахи Сихама, с. Жеровјане, 

Тетово. (3332) 
Свидетелство на име Казими Абдилџемал, с. Пирок, 

Тетово. (3334) 
Свидетелство,издадено од О У "Ибе Паликуќа"с.Бо-

јане - Скопје на име Хамит Исмани,Скопје. (3345) 
Диплома на име Васко Кемаили, с. Д. Којнаре, 

Куманово. (3294) 
Здравствена книшка на име Мехмеди Мехмет, с. 

Јегуновце,Тетово. (3333) 
Работна книшка на име Маринчо Маролов,ул. "П. 

Караѓозов"бр. 31,Штип. (3305) 

J A В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија - Подрачна единица 
Струмица, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК BP. 2/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-

ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 2/2001 е Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, Подрачна единица 
- Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 18. 

- Предмет на јавниот повик бр. 2/2001 е прибирање на 
документација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители на набавка за приби-
рање на понуди за изведба на градежни и градежно-зана-
етчиски работи на станбен објект, ламела А (12,4/36,4м, 
С+П+4) на ул. "Горѓи Василев" бб во Струмица. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите правни и физички лица регистрирани за ва-
ков вид на дејност со седиште во Република Македонија. 

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите кои се ба ват со деј носта предмет на јав -

ниот повик, своето учество на јавниот повик да го прија-
ват со документацијата со која ќе го докаже следното: 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки) (во последните три години). 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или копија 
заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки). 

- Расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката (за последните три 
години). 

- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-делов-

ни објекти во последните три години со наведена вкупна 
инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за 
квалитетот и навремено изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката (сегашна состојба). 

- Список на квалификувани работници реализација 
на набавката. 

- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи и нивно именување. 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и до-
говор за заеднички настап. 

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодве-
тен документ од надлежен орган, во оригинал или заве-
рена фотокопија кај нотар со кој понудувачот ќе докаже 
дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и 
дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик како и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс) 

- Извод од регистрација на дејноста 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

точка 2. 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права. 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик, Истиот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена. 

- Документацијата се доставува до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица -
Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 18, Струмица, со наз-
нака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пош-
та или со предавање на архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија" и во едно друго јавно гласило. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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