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408. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОT ЗА КОНЦЕСИИ 
 
Се прогласува Законот за концесии, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 април 2002 година. 
 

     Бр. 07-1525/1                     Претседател 
2 април 2002 година     на Република Македонија, 

    Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА КОНЦЕСИИ 
 

Д е л   п р в 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

Со овој закон се уредуваат начинот, постапката и 
општите услови за издавање концесии сврзани со доб-
рата од општ интерес за Републиката и вршењето на 
дејности поврзани со овие добра за кои со посебен за-
кон е предвидено добивање концесија. 

 
Член 2 

Дефиниции и обем на примена на Законот 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
- �концесија� е акт со кој се отстапуваат на користе-

ње добрата од општ интерес за Републиката во смисла 
на член 4 од овој закон и вршењето на дејностите повр-
зани со добрата од општ интерес за кои со посебен за-
кон е предвидено издавање на концесија; 

- �концедент� е Република Македонија, општината 
и градот Скопје согласно со член 6 од овој закон; 

-�концесионер� е правно или физичко лице од член 
7 на овој закон на кое, по спроведувањето на постапка-
та за доделување концесија согласно со Дел втори на 
овој закон и со склучувањето на концесискиот договор, 
му е доделена концесија; 

-�концесиски договор� е договорот склучен меѓу 
концедентот и концесионерот во смисла на член 3 став 
4 од овој закон; 

- �посебен закон� е закон со кој е уредена областа 
во која се издава концесија; 

-�јавен повик� е огласот за доставување на понуди 
за добивање на концесија и тендерската документација 
од членовите 16 и 17 на овој закон, во смисла на член 
16 став 4 на овој закон; 

-�концесиски дејности� се дејностите сврзани со 
добрата од општ интерес за чие вршење со посебен за-
кон е предвидено доделување концесија; 

-�концесии кај јавните услуги� се концесии кои се 
издаваат за вршење на дејности кои со закон се опреде-
лени како јавни услуги и 

-�понудувач� е домашно или странско, правно или 
физичко лице или конзорциум кое доставило понуда 
согласно со член 19 став (1) на овој закон. 

 
Член 3 

Концесија и концесиски договор 
(1) По спроведената постапка за доделување конце-

сија согласно со одредбите на Дел втори од овој закон, 
концедентот на концесионерот што поседува техничка 
и финансиска способност му го отстапува за определен 
период на користење доброто од општ интерес на Ре-
публиката и вршењето концесиска дејност. 

(2) Концесионерот ја остварува концесијата на не-
гова сметка и ризик. 

(3) Концесијата се смета за доделена со склучување 
на концесиски договор меѓу концедентот и концесио-
нерот, по спроведувањето на постапката за доделување 
концесија. 

(4) Концесискиот договор од став (3) на овој член 
ги уредува односите во врска со концесијата, вклучу-
вајќи ги начинот и условите под кои се користат добра-
та од општ интерес и вршењето на концесиската деј-
ност, согласно со одредбите од овој закон, посебниот 
закон и други закони и прописи, како и согласно со 
правилата и условите содржани во јавниот повик за 
доставување на понуди за концесија. Одредбите од јав-
ниот повик и од концесискиот договор кои се спротив-
ни на одредбите на посебните и другите закони и про-
пис, во делот во кој постои таква спротивност, се ниш-
товни и не произведуваат правно дејство. 

(5) Доделувањето на концесијата од став (3) на овој 
член концедентот  го објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�, односно службеното гласило 
на општината или градот Скопје, при што во објавата 
особено се наведуваат предметот на концесијата, пери-
одот за кој се издава концесијата и основните податоци 
за концесионерот. 

(6) Со денот на влегувањето во сила на концесиски-
от договор концесијата се подведува под условите и 
режимот на концесискиот договор. 

 
Член 4 

Предмет на концесијата и имотно-правен режим 
(1) Со концесијата, концедентот на концесионерот 

му отстапува: 
(а) добра од општ интерес или објекти, постројки, 

инсталации или друг имот во сопственост на концеден-
тот, заради вршење на концесиската дејност за сметка 
и ризик на концесионерот, за определен концесиски 
период (во натамошниот текст: концесија ) или 
б) добра од општ интерес со обврска концесионерот 

да изврши целосна или делумна изградба на нови или 
реконструкција, конзервација, уредување или унапре-
дување на постојните објекти, постројки, инсталации 
или други средства неопходни за вршење на концесис-
ката дејност, како и да ја врши концесиската дејност со 
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таквите објекти, постројки, инсталации или други сред-
ства, за сметка и ризик на концесионерот, за определен 
концесиски период (во натамошниот текст: концесија 
со градба). 

(2) За време на периодот за кој е доделена концеси-
јата на добрата, објектите, постројките, инсталациите 
или другиот имот неопходни за вршењето на концесис-
ката дејност се применува имотно-правниот режим сог-
ласно со законите со кои се уредени имотно-правните 
односи и посебниот закон. 

 
Член 5 

Концесијата и другите поврзани акти 
(1) Ако кај истата концесиска дејност, со посебни 

закони, е предвидено истовремено издавање на повеќе 
концесии, може да се издаде една концесија со склучу-
вање на еден концесиски договор, по спроведување на 
единствена постапка за доделување концесија, соглас-
но со јавниот повик за доставување на понуди и усло-
вите утврдени со овој и посебните закони. 

(2) Ако кај истата концесиска дејност, со посебните 
закони, е предвидено покрај концесијата истовремено 
издавање и на дозвола за вршење на дејноста и склучу-
вање на договор во врска со таквата дозвола, доколку 
околностите го дозволуваат тоа, може истовремено да 
се склучи еден договор за концесијата и дозволата, по 
спроведување на единствена постапка согласно со Дел 
втори на овој закон. 

(3) Концесискиот договор може да предвиди конце-
дентот да обезбеди координација во постапките при из-
давањето на дозволи, одобренија, лиценци, согласнос-
ти или други слични акти, кои треба да се добијат врз 
основа на посебниот закон или други закони  или про-
писи заради остварување на концесијата, под услов 
концесионерот да ги задоволил барањата утврдени во 
тие закони и прописи. 

 
Член 6 

Концедент 
(1) Во име на Република Македонија концесија дава 

Владата на Република Македонија (концедент). 
(2) Владата на Република Македонија може да ов-

ласти министер надлежен за областа за која се дава 
концесијата да ја застапува во постапката за доделува-
ње концесија и при склучувањето или извршувањето 
на концесискиот договор. 

(3) Концесија во одделни области може да даваат и 
општините и градот Скопје, ако е тоа предвидено со 
посебниот закон. 

(4) Со статутот на општината, односно градот 
Скопје се определува органот или друго тело што ќе ги 
застапува во постапката за доделување концесија, при 
склучувањето или извршувањето на концесискиот до-
говор. 

 
Член 7 

Концесионери 
(1) Концесионери можат да бидат физички или 

правни лица запишани во Трговскиот регистар на Ре-
публика Македонија, вклучувајќи ги и странските 
правни лица со подружница запишана во Трговскиот 
регистар на Република Македонија, како и лица запи-
шани во други регистри на Република Македонија, до-
колку тоа е утврдено во посебниот закон. 

(2) Концесионери можат да бидат и јавните прет-
пријатија со исклучок на предвиденото во член 49 од 
овој закон. 

(3) Ако во постапката за доделување на концесија 
учествува странско лице или конзорциум, со јавниот 
повик може да се предвиди како услов за склучување 
на концесискиот договор да основаат друштво соглас-
но со Законот за трговските друштва. Во јавниот повик 
за доставување на понуди и во концесискиот договор, 

покрај другото, ќе бидат определени структурата на ка-
питалот на друштвото, управувачката структура, об-
врските на понудувачот во врска со неговото основање 
и за време на концесискиот рок, како и другите односи 
меѓу понудувачот и друштвото-концесионер. 

 
Член 8 

Пренос на концесијата и подконцесија 
(1) Концесијата може да се пренесе целосно или де-

лумно со претходна писмена согласност на концеден-
тот, доколку посебниот закон не предвидува дека кон-
цесијата не може да се пренесе. 

(2) Во концесискиот договор може да се предвиди 
пренос на правата од договорот во корист на заемода-
вачите, како средство за обезбедување на нивното по-
барување кон концесионерот, под услов со тоа да се не 
загрозува континуираното работење и квалитетното вр-
шење на концесиската дејност. 

(3) Преносот на акции или удели кај концесионерот 
од член 7 став (3) на овој закон кои поединечно или во 
збир би довеле до промена на управувачкиот пакет во 
друштвото, не може да се изврши без претходно пис-
мена согласност од концедентот. 

 
Член 9 

Период за кој се доделува концесијата 
Периодот за кој се доделува концесијата се опреде-

лува во договорот за концесијата согласно со јавниот 
повик за прибирање на понуди и тој не може да биде 
подолг од периодот утврден во посебниот закон. 

 
Член 10 

Продолжување на концесијата 
(1) Ако е предвидено во посебниот закон, по исте-

кот на периодот за кој е доделена концесијата, по бара-
ње од концесионерот, концесијата може да се продол-
жи за период определен со тој закон. 

(2) За продолжувањето на концесијата од став (1) 
на овој член одлучува концедентот врз основа на оце-
ната за успешноста и квалитетот на концесионерот во 
вршењето на концесиската дејност за време на конце-
сискиот период. 

(3) Концесионерот е должен, пред истекот на пери-
одот за кој е доделена концесијата, во рок утврден со 
посебниот закон и со концесискиот договор, да достави 
барање за продолжување на концесијата придружено 
со документацијата од став 4 на овој член. 

(4) Со посебниот закон и со концесискиот договор 
се предвидуваат документацијата и податоците што 
треба да ги приложи концесионерот кон барањето за 
продолжување на концесијата. 

 
Член 11 

Враќање на концесискиот имот 
(1) Кога концесијата дадена според член 4 став (1) 

точка а) од овој закон престанала согласно со одредби-
те на овој закон, концесионерот е должен на концеден-
тот да му ги врати добрата од општ интерес, објектите, 
постројките и другиот имот врз  кои  ја вршел дејноста 
врз основа на концесијата, под услови и на начин утвр-
дени со јавниот повик и концесискиот договор. 

(2) Кога концесијата дадена според член 4 став (1) 
точка б) од овој закон престанала согласно со одредби-
те на овој закон, концесионерот е должен на концеден-
тот да му ги врати добрата од општ интерес, односно 
објектите, постројките и другиот имот врз кој ја вршел 
дејноста врз основа на концесијата, без оглед на тоа 
што биле целосно или делумно изградени, реконструи-
рани, конзервирани, уредени или унапредени од страна 
на концесионерот, доколку поинаку не е утврдено со 
јавниот повик и концесискиот договор. 

(3) Со јавниот повик за доставување на понуди и со 
концесискиот договор ќе бидат прецизно наведени 
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добрата од општ интерес, објектите, постројките или 
другиот имот што се предмет на враќање согласно со 
ставовите (1) и (2) на овој член, како и состојбата во 
која треба да се наоѓаат при враќањето и обврските на 
концесионерот во поглед на начинот и постапката на 
враќањето. 

 
Член 12 

Надоместок за добиената концесија 
(1) За доделената консеција се плаќа надоместок во 

висина и на начин утврден со посебниот закон. 
(2) Надоместокот од став (1) на овој член, нивното 

пресметување и начинот на плаќањето ќе бидат пред-
видени во јавниот повик за доставување на понуди за 
доделување концесија и утврдени во концесискиот до-
говор согласно со посебниот закон и прописите донесе-
ни во согласност со тој закон. 

(3) Средствата остварени од надоместокот за конце-
сија од ставовите (1) и (2) на овој член се уплатуваат во 
Буџетот на Република Македонија, а ако концедент е 
општината или градот Скопје, во буџетот на општина-
та, односно Буџетот на градот Скопје. 

 
Д е л   в т о р и 

 
ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА 
 

Член 13 
Општи одредби за постапката 

(1) Доделувањето на концесијата се врши по пат на 
јавен конкурс, организиран и спроведен според услови-
те утврдени со овој закон, доколку поинаку не е опре-
делено со посебниот закон и прописите донесени врз 
основа на овие закони. 

(2) Јавниот конкурс се организира и спроведува како: 
а) постапка за доделување концесија со отворен по-

вик или 
б) постапка за доделување концесија со ограничен 

повик. 
(3) Постапката за доделување на концесија со огра-

ничен повик се спроведува со прибирање на понуди од 
ограничен број селектирани понудувачи, по извршена-
та претквалификација според член 18 на овој закон, и 
тоа кога: 

- со оглед на сложеноста и големата вредност на 
концесијата потребно е претходно да се изврши прет-
квалификација на понудувачите и 

- постапката може да биде спроведена поефикасно 
и поквалитетно со ограничен број понудувачи. 

(4) Со Одлуката за отпочнување на постапката за 
доделување концесија од член 14 став (1) на овој закон 
ќе се определи видот на постапката од став (2) на овој 
член и ќе се назначи дали постапката е организирана 
како домашна или меѓународна, заради соодветна при-
мена на одредбата од член 17 став (2) на овој закон. 

(5) Доколку концесијата е поврзана со финансира-
ње од страна на меѓународна организација, односно до-
делена врз основа на ратификуван од страна на Собра-
нието на Република Македонија меѓународен или била-
терален договор, постапката за доделување концесија 
може да се организира и да се спроведе според прави-
лата што ги применува таа организација, односно пра-
вилата во ратификуваниот меѓународен или билатера-
лен договор. 

 
 Член 14 

Одлука за отпочнување на постапка 
за доделување концесија 

(1) Концедентот донесува одлуки за отпочнување 
на постапката за доделување концесија во согласност 
со развојните и другите документи со кои се планира 
развојот во областа во која е предвидено издавањето на 
концесијата. 

(2) Кога концедент е Република Македонија одлу-
ката од став (1) на овој член ја донесува Владата на Ре-
публика Македонија по иницијатива за отпочнување 
постапка за доделување концесија од министерот над-
лежен за областа во која се издава концесијата, доста-
вена во форма на образложен предлог или по иниција-
тива на друг орган или лице предвидено со посебниот 
закон. Кога концедент е општината, односно градот 
Скопје одлуката ја донесува советот на општината, од-
носно градот Скопје по иницијатива на органот или ли-
цето предвидено со посебниот закон. 

(3) Предлогот од став (2) на овој член, во зависност 
од видот на концесијата, особено ги содржи: 

- основните цели на концесијата во рамките на 
програмата за развој во концесиската област; 

- можностите за различно финансирање и управува-
ње со предметот на предложената концесија и вршење-
то на концесиската дејност; 

- предноста на концесијата во однос над другите 
можни начини за вршење на соодветната дејност; 

- основните технички параметри; 
- основните финансиски процени; 
- просторната и социјалната корисност од концеси-

јата и 
- пошироката економска оправданост на концесијата. 
(4) Предлогот од став (2) на овој член, во зависност 

од видот на концесијата, треба да биде заснован врз ос-
нова на студија за концесискиот проект, односно на на-
чин утврден со посебниот закон. 

(5) Во одлуката за отпочнување на постапката за 
доделување концесија од став 1 на овој член се образ-
ложува оправданоста за издавање на концесијата и, 
особено, се назначуваат нејзините цели, предмет и ос-
новни услови, како и рокот во кој ќе биде спроведена 
постапката, вклучувајќи ги и роковите за извршување 
на секоја поединечна активност потребна за нејзино 
спроведување. 

(6) Одлуката од став (1)  на овој член се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија� и во до-
машно јавно гласило, а за концесиите на општината 
или градот Скопје и во гласило на општината, односно 
градот Скопје. 

Член 15 
Комисии за спроведување на постапката 

(1) Постапката за доделување концесија ја подгот-
вува, организира и спроведува комисија за спроведува-
ње на постапката за доделување концесија (во ната-
мошниот текст: Комисија), формирана од страна на 
концедентот. 

(2) Комисијата од став (1) на овој член концедентот 
ја формира од стручни претставници на надлежните 
органи на државната управа, односно локална самоуп-
рава, фондовите и слично, во зависност од предметот 
на концесијата, претставници на давателите на услуги-
те и нивни облици на  здружување. Во Комисијата мо-
жат да бидат вклучени и органи и организации и ин-
ституции, здруженија, како  и експерти од соодветната 
област за која се дава концесијата. 

(3) За својата работа Комисијата води записници и 
поднесува извештаи до концедентот. 

 
Член 16 

Активности пред јавното огласување на постапката 
(1) Комисијата е должна да ја подготви тендерската 

документација во рокот определен со одлуката за от-
почнување на постапката за доделување на концесија, 
по претходно прибавена согласност од концедентот. 
Комисијата може изготвувањето на тендерската доку-
ментација да го довери на научна или стручна органи-
зација. 

(2) Во зависност од природата на концесијата, тен-
дерската документација, особено ги содржи следниве 
елементи: 
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- упатства за понудувачите; 
- студијата од член 14 став (4) на овој закон; 
- содржина на понудата; 
- добрата, објектите, постројките, инсталациите, оп-

ремата или другиот имот што му се отстапуваат на 
концесионерот за време на концесискиот период; 

- видот на објекти и/или постројки предвидени за 
изградба, конзервација, уредување или унапредување и 
предложената технологија, вклучувајќи и стандарди на 
проектирање, технички и функционални спецификации 
и слично; 

- домашните или/и меѓународните прописи и стан-
дарди што ја уредуваат изградбата, конзервацијата, 
уредувањето или унапредувањето на објектите, пос-
тројките, инсталациите, опремата и материјалите; 

- технички спецификации засновани врз функцио-
нални критериуми; 

- опис на локацијата, начинот на стекнување на зем-
јиштето и други прашања врзани за користењето или 
уредувањето на локацијата; 

- временска динамика за завршување на изградбата, 
конзервацијата, уредувањето или унапредувањето на 
објектите, постројките, инсталациите или другиот 
имот; 

-  периодот за кој се издава концесијата; 
- основни финансиски барања на проектот, вклучу-

вајќи го и минималниот износ на ангажиран капитал; 
- обврските на водечкото друштво и на членките на 

концорциумот согласно со член 26 на овој закон; 
- предложената цена за услуги-тарифа; 
- обврската за плаќање надоместок согласно  со 

член 12 на овој закон; 
- бараните гаранции; 
- назначување на имотот што е предмет на враќање и 

условите за враќање согласно со член 11 на овој закон; 
- критериумите според кои ќе се вреднуваат и спо-

редуваат понудите, вклучувајќи го и начинот на кој ќе 
бидат квантифицирани или поинаку вреднувани  фак-
торите содржани во критериумите, како и доколку се 
дозволени, методот на вреднување на алтернативните 
понуди; 

- прописите и стандардите за заштита на животната 
средина и природата и  начинот за оценување на влија-
нијата врз животната средина и природата; 

- информација за пазарните услови во односната 
концесиска област; 

- нацрт на текстот на концесискиот договор и докол-
ку е соодветно и со оглед на специфичноста на конце-
сискиот проект, нацрти на други поврзани договори и 

- други елементи специфични за односната конце-
сија. 

(3) Владата на Република Македонија, односно оп-
ределениот орган или тело на општината, односно гра-
дот Скопје ја одобрува тендерската документација. 

(4) Тендерската документација и огласот од член 17 
на овој закон го сочинуваат јавниот повик за доставу-
вање понуди за добивање концесија. 

 
Член 17 

Јавно огласување на постапката 
(1) По одобрувањето на тендерската документација 

од страна на концедентот, Комисијата истовремено ог-
ласува јавен повик за доставување на понуди за доде-
лување концесија во �Службен весник на Република 
Македонија� и во домашно јавно гласило, а за општи-
ните и градот Скопје и во службените гласила на оп-
штините, односно градот Скопје. 

(2) Ако постапката за доделување на концесија, во 
смисла на член 13 став (4), е организирана како меѓуна-
родна, огласот за јавниот повик од став (1) на овој член 
истовремено се огласува и во странски јавни гласила. 

(3) Огласот од став (1) на овој член, особено содржи: 
1) основни податоци за концесискиот проект; 
2) вредност на концесискиот проект; 

3) означување на видот на постапката согласно со 
член 13 од овој закон; 

4) основните податоци за текот на постапката по 
фази и според рокови; 

5) рокот, адресата и начинот на подигање на тен-
дерската документација, како и евентуалниот надомес-
ток за нејзиното подигање и  

6) назначување на критериумите за вреднување на 
понудите. 

(4) Доколку постапката се спроведува како постап-
ка за доделување концесија со ограничен повик соглас-
но со член 13 став (3) од овој закон, огласот за јавниот 
повик, особено ги содржи и: 

- рокот, адресата и начинот на пријавување интерес 
за учество во постапката за доделување концесија; 

- рокот во кој ќе се изврши претквалификацијата и 
начинот на информирање за резултатите од претквали-
фикацијата и  

- документираните податоци што треба да ги доста-
ви лицето кое пријавува интерес за учество во постап-
ката за доделување концесија, особено: 

(а) податоци за финансиска способност на лицето 
во форма на: 

- заверен извештај за финансиската состојба на ли-
цето кое пријавува интерес или на секоја од членките 
на конзорциумот за неговата финансиска состојба во 
последните три години; 

- предлог за финансиската структура на концесис-
киот проект и 

- изјава од реномирана (првокласна) финансиска 
институција или банка за нејзината намера на лицето 
да му овозможи кредитна линија за спроведување на 
проектот; 

(б) податоци за искуството и референците на лице-
то, и тоа: 

- податоци за неговото самостојно или здружено 
учество во проекти од сличен карактер со односниот 
концесиски проект во случај на конзорциум - такви по-
датоци доставува секоја членка на конзорциумот и 

- податоци за практичното искуство на неговиот 
клучен персонал во релевантните фази на односниот 
концесиски проект; 

(в) податоци за неговата управувачка структура и 
оперативни способности, и тоа: 

- предложен тим што ќе работи на проектот со по-
датоци за стручноста и искуството на секој од учесни-
ците во тимот; 

- начинот на раководење со тимот и носителите на 
раководни функции во тимот и 

- информација за опремата и/или градежна или дру-
га техника што ќе  бидат применети во проектот и 

(г) документација и податоци, и тоа: 
- заверен извод на документите од регистрацијата 

на лицето кое пријавува интерес; 
- изјава од лицето кое пријавило интерес или од се-

која од членките на конзорциумот дека ако им биде до-
делена концесијата ќе бидат колективно и солидарно 
одговорни за обврските по концесијата; 

- изјава дека не се инсолвентни и дека не се во пос-
тапка за стечај и дека против нив не била водена кри-
вична или прекршочна постапка во врска со нивната 
професионална дејност и 

- информација за судска или административна пос-
тапка  што се води или се водела против пријавувачот 
или против секоја од членките на конзорциумот. 

(5) Доколку постапката се спроведува како постап-
ка за доделување концесија со отворен повик во смисла 
на член 13 став (2) точка а) на овој закон, доставување-
то на податоците од став (4) точка 3 потточка (г) на 
овој член ќе се бара со тендерската документација од 
сите понудувачи, како дел од нивната понуда. 
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Член 18 
Спроведување на постапка за претквалификација 

(1) Доколку постапката се спроведува како постап-
ка за доделување концесија со ограничен повик соглас-
но со член 13 став (2) точка  б)  на овој закон, Комиси-
јата спроведува постапка за претквалификација на по-
тенцијалните понудувачи. 

(2) Претквалификацијата се врши со оцена на спо-
собноста на лицето кое пријавило интерес за учество 
во постапката за добивање на концесијата, врз основа 
на документираните податоци доставени според огла-
сот од член 17 ставови (3) и (4)  на овој закон. 

(3) По истекот на рокот за пријавување на интерес 
за учество во постапката за доделување концесија наз-
начен во огласот од член 17 став (4) на овој закон, Ко-
мисијата изготвува листа на лица кои пријавиле инте-
рес, поканети да учествуваат во постапката за доставу-
вање понуди како понудувачи. 

(4) Листата од став (3) на овој член може да брои 
најмалку три, а најмногу пет понудувачи. 

(5) Комисијата  во исто време ги известува за листа-
та сите лица кои учествувале во постапката на претква-
лификација и ги повикува лицата од листата од став (3) 
на овој член да ја подигнат тендерската документација 
во рокот и според условите предвидени во огласот за 
јавниот повик. 

(6) Комисијата не е должна да ја образложува лис-
тата од став (3) на овој член. 

 
Член 19 

Доставување на понудите 
(1) Право да доставуваат понуди имаат лицата кои 

ја подигнале тендерската документација според огла-
сот за јавниот повик или согласно со член 18 став (5) 
на овој закон (понатаму: понудувачи). 

(2) Како услов за подигнувањето на тендерската доку-
ментација може да се бара плаќање на надоместок во кој 
се содржани вистинските трошоци за нејзиното изготву-
вање, што ќе биде назначено во огласот за јавниот повик. 

(3) Понудите се доставуваат во рокот назначен во 
огласот за јавниот повик, кој не може да биде помал од 
90 дена од денот на истекот на рокот за подигање на 
тендерската документација. 

(4) Концедентот може да одлучи да го продолжи ро-
кот од став (3) на овој член. Продолжувањето на рокот 
има иста важност за сите понудувачи. 

(5) За концесиите кои со посебниот закон се опреде-
лени како концесии од особено помал обем може да се 
определи дека рокот за доставување на понудите може 
да биде пократок од 90 дена, но не пократок од 45 дена 
од денот на истекот на рокот за подигање на тендерска-
та документација. 

 
Член 20 

Активности во времето за доставување понуди 
(1) До истекот на рокот за доставување понуди, по-

нудувачите можат да бараат појаснувања во врска со 
условите предвидени во тендерската документација 
или да укажуваат на нејаснотии или пропусти во доку-
ментацијата. 

(2) На поставените барања или укажувања од став 
(1) на овој член, Комисијата одговара писмено, доста-
вувајќи го одговорот истовремено до сите понудувачи. 

(3) Комисијата, по претходно прибавена писмена 
согласност од концедентот, може да врши измени  или 
дополненија на тендерската документација за што, ис-
товремено, писмено ги известува сите понудувачи. 

(4) Непосредно по истекот на рокот за доставување 
на понуди, а во секој случај пред јавното отворање на 
понудите, Комисијата може да организира состанок со 
сите понудувачи, како и посета на локацијата на која ќе 
се врши концесијата, заради подобро информирање на 
понудувачите, според правилата во тендерската доку-
ментација. 

Член 21 
Гаранција за учество во постапката 

(1) Учеството во постапката за доставување на по-
нуди секогаш ќе биде условено со давање гаранција од 
понудувачот во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција која не може да биде помала од 1% од 
вредноста на концесискиот проект. 

(2) Гаранцијата од став (1) на овој член се издава со 
важност до 30 дена од денот предвиден за склучување 
на концесискиот договор согласно со јавниот повик. 

(3) Концедентот може да бара во текот на постапка-
та продолжување на рокот на гаранцијата под услови 
утврдени во јавниот повик. 

(4) Прворангираниот понудувач ќе го продолжи важе-
њето на гаранцијата од став 2 на овој член по склучување-
то на концесискиот договор, за период до 30 дена од де-
нот на отпочнување на остварување на правата и обврски-
те од концесискиот договор согласно со договорот. 

(5) Гаранцијата е дел од понудата и ќе биде напла-
тена во корист на концедентот ако за време на важење-
то на гаранцијата, понудувачот ја повлекол доставена-
та понуда или ако по завршувањето на преговорите од 
член 24 став (9) на овој закон, прворангираниот пону-
дувач не го склучил концесискиот договор или не ги 
исполнил условите за остварување на правата и обврс-
ките по договорот за концесија во смисла на член 28 од 
овој закон. 

(6) Веднаш по завршувањето на постапката за доде-
лување на концесија гаранцијата му се враќа на пону-
дувачот. 

 
Член 22 

Начин на доставување на понудата 
(1) Понудата се доставува на начин и во форма ут-

врдени со тендерската документација. 
(2) Понудата се состои од техничка и економско-

финансиска понуда. 
 

Член 23 
Јавно отворање на понудите 

(1) По истекот на рокот за доставување на понуди, 
Комисијата јавно ги отвора понудите во присуство на 
овластените претставници на понудувачите, на место и 
во време означени во јавниот повик. 

(2) Јавното отворање на понудите се врши на начин 
утврден во јавниот повик за доставување на понудите. 

(3) Комисијата ќе ги отфрли понудите коишто, сог-
ласно со условите назначени во јавниот повик за доста-
вување на понудите, односно тендерската документа-
ција, се нецелосни, односно несоодветни на барањата 
од тендерската документација. 

(4) За јавното отворање на понудите, Комисијата 
води записник. 

 
Член 24 

Вреднување на понудите и објавување 
на ранг-листата на понудувачи 

(1) Комисијата го врши вреднувањето на понудите 
во рок, на начин и според критериумите за вреднување 
назначени во огласот за јавниот повик и тендерската 
документација. 

(2) Вреднувањето опфаќа посебно вреднување на 
техничката и економско-финансиска понуда. 

(3) Вреднувањето на понудите кај концесиите што 
не се опфатени според став (4) на овој член се врши 
според вредноста на понудениот надоместок за конце-
сијата како доминантен критериум. 

(4) Вреднувањето на понудите кај концесиите за 
јавните услуги се врши според следниве доминантни 
критериуми: 
а) најниската понудена цена за јавната услуга; 
б) понудените критериуми и постапките за ревизија 

на цената на услугата за време на концесискиот рок и 
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в) понудениот рок на концесијата, ако рокот не е 

фиксно утврден во условите на јавниот повик. 
(5) Откако ќе го заврши вреднувањето на понудите 

во утврдениот рок, Комисијата изготвува ранг-листа 
која истовремено ја доставува до сите понудувачи. 

(6) Против изготвената ранг-листа на Комисијата 
може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на ранг-листата. Жалбата во завис-
ност од областа на концесијата се доставува до соод-
ветната комисија на Владата на Република Македонија 
за решавање на управни работи во втор степен, однос-
но кога концедент е општината, односно градот Скопје 
до органот определен со статутот на општината, однос-
но Статутот на градот Скопје. Во овој рок секој од по-
нудувачите може да бара образложение по однос на ут-
врдената ранг-листа од страна на Комисијата. 

(7) Второстепената комисија при Владата на Репуб-
лика Македонија, односно органот определен со стату-
тот на општината, односно Статутот на градот Скопје, 
се должни по жалбата против ранг-листата од став 6 на 
овој член да се произнесат во рок не подолг од 15 дена 
од денот на приемот на истата. 

(8) Доколку во рокот утврден во став 6 на овој член 
не е поднесена жалба, односно жалбата е одбиена, не-
зависно од тоа дали е заведен управен спор против вто-
ростепеното решение од став (7) на овој член, ранг-
листата ја потврдува Владата на Република Македони-
ја, односно советот на општината, односно Советот на 
град Скопје со посебна одлука. 

(9) По донесување на одлуката од став (8) на овој 
член, Комисијата го повикува прворангираниот понуду-
вач на преговори околу детализирање на концесискиот 
договор, во рокот и условите утврдени во јавниот повик. 

 
Член 25 

Правно-обврзувачка изјава на понудата 
Понудата доставена согласно со јавниот повик за 

доставување понуди за добивање концесија ќе содржи 
правно обврзувачка изјава дека истата создава обврски 
за понудувачот. 

 
Член 26 

Посебни правила за конзорциуми како понудувачи 
(1) Кога како понудувач се јавува конзорциум ќе се 

применуваат следниве правила: 
а) понудувачот е обврзан да го достави како доказ 

актот со кој е основан конзорциумот, потпишан од не-
говите членки; 
б) мора да постои јасно назначување на членката 

одговорна за конзорциумот; 
в) понудувачот е должен да ги достави документите 

согласно со член 17 став (4) на овој закон и 
г) учеството на членките на конзорциумот, одвоено 

или преку повеќе конзорциуми, како понудувачи во ис-
тата постапка е забрането. 

(2) Доколку конзорциумот е прворангиран понуду-
вач, тој е должен пред склучувањето на концесискиот 
договор да го основа друштвото од член 7 став (3) на 
ово  закон. ј

 
Член 27 

Забрана за преговори со понудувачите и забрана 
за здружување на понудувачите 

(1) Во текот на постапката за доделување концесија 
до нејзиното завршување согласно со членовите 29 и 
30 на овој закон, освен во случаите од член 24 став (9) 
на овој закон, се забрануваат секакви разговори и пре-
говори со понудувачите во врска со понудите. 

(2) По пријавувањето интерес за добивање концеси-
ја во постапката за претквалификација од член 18 на 
овој закон или по подигнувањето на тендерската доку-
ментација, се забранува здружување на лицата кои 
пријавиле интерес или на понудувачите заради учество 
во натамошниот тек на постапката. 

Член 28 
Доделување на концесијата и склучување 

на концесискиот договор 
(1) По завршувањето на преговорите од член 24 

став (9) на овој закон, концедентот го повикува прво-
рангираниот понудувач да ги исполни условите за 
склучување на концесискиот договор утврдени со јав-
ниот повик. 

(2) Како услови за склучување на концесискиот до-
говор, во смисла на став (1) од овој член, што треба да 
ги исполни прворангираниот понудувач за склучување 
на концесискиот договор, особено ќе се предвидат: 
а) поднесување доказ дека е основано друштвото со 

кого се склучува договорот во смисла на член 7 став (3) 
од овој закон; 
б) поднесување доказ за лицата овластени да го 

склучат договорот; 
в) продолжување на важењето на гаранцијата од 

член 21 став (4) на овој закон и 
г) други услови утврдени со јавниот повик. 
(3) Концесискиот договор ќе ги утврди условите 

што ќе треба да се исполнат за да отпочне остварува-
њето на правата и обврските од договорот. 

(4) Како услов што треба да ги исполни концесионе-
рот, во смисла на став (3) на овој член, ќе се предвидат: 
а) поднесување доказ дека е обезбедено финансира-

њето на концесискиот проект; 
б) поднесување на доказ дека се склучени основни-

те договори за изведување на работите или активности-
те поврзани со предметот на концесијата; 
в) добивањето на неопходните дозволи или слични 

акти неопходни за спроведување на концесијата сог-
ласно со постојните закони и 
г) исполнување на други услови утврдени со јавни-

от повик и концесискиот договор. 
(5) Доколку прворангираниот понудувач не ги ис-

полни условите за склучување на договорот во утврде-
ниот рок, концедентот ќе постапи согласно со член 29 
став (2) на овој закон. 

 
Член 29 

Завршување на постапката 
(1) Постапката се смета за завршена со склучување 

на концесискиот договор. 
(2) Ако во утврдениот рок преговорите со прворан-

гираниот понудувач се неуспешни или ако по прегово-
рите, прворангираниот понудувач не ги исполнил усло-
вите за склучување на концесиски договор и договорот 
не бил склучен во утврдениот рок, Комисијата може да 
побара од второрангираниот понудувач од ранг-листа-
та да пристапи кон преговори, при што ќе се бара исти-
от да ја продолжи гаранцијата. 

(3) Ако по склучувањето на концесискиот договор 
не се исполнат условите за остварување на правата и 
обврските од договорот согласно со член 28 став (5) од 
овој закон, концедентот може да го покани второранги-
раниот понудувач да пристапи кон преговори, при што 
доколку истиот ја прифати таквата понуда ќе се бара 
гаранцијата од член 21 на овој закон. 

 
Член 30 

Можност за прекинување на постапката 
(1) Концедентот може во секое време во текот на 

спроведување на постапката за доделување на концеси-
ја да одлучи да ја прекине постапката, со што истата ќе 
се смета за завршена. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член и за целото 
времетраење на постапката, секој понудувач сам ги 
поднесува сопствените трошоци кои ги имал за учество 
во постапката. 

(3) Во случајот од став (1) на овој член гаранцијата 
дадена во согласност со член 21 од овој закон му се 
враќа на понудувачот. 
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Д е л   т р е т и 
 

КОНЦЕСИСКИ ДОГОВОР 
 

Член 31 
Општо за концесискиот договор 

(1) По исполнувањето на условите од страна на пр-
ворангираниот понудувач согласно со член 28 од овој 
закон, концедентот и концесионерот склучуваат конце-
сиски договор. 

(2) Концесискиот договор мора да биде во соглас-
ност со одредбите од овој закон, посебниот закон и 
прописите донесени врз основа на овие закони, други 
важечки закони и прописи, како и во согласност со 
правилата и условите содржани во јавниот повик за 
доставување на понуди за добивање концесија и пону-
дата. Одредбите од концесискиот договор спротивни 
на наведените закони и прописи и на јавниот повик, во 
делот во кој постои таква спротивност, се ништовни и 
не произведуваат правно дејство. 

(3) На концесискиот договор соодветно се примену-
ваат одредбите од Законот за облигационите односи, 
доколку со одредбите од овој закон и посебните закони 
поинаку не е уредено. 

 
Член 32 

Содржина на концесискиот договор 
(1) Концесискиот договор содржи одредби со кои 

особено се уредуваат: 
- целта, предметот и рокот на концесијата; 
- начинот, формата и условите за вршење на конце-

сиската дејност; 
- критериумите, индексите и параметрите со кои ќе 

се дефинира соодветното вршење на јавните услуги 
согласно со член 37 на овој закон; 

- цената на услугите и критериумите и постапката 
за адаптација и ревизија на тарифите (кај концесијата 
за јавните услуги); 

- правата, гаранциите и должностите на концеден-
тот и концесионерот, вклучувајќи ги и оние во врска со 
идната измена или проширување на услугата или неј-
зината модернизација, подобрување или проширување 
на опремата или постројките согласно со член 41 од 
овој закон (кај концесијата за јавните услуги); 

- пресметувањето и начинот на плаќање на надо-
местокот од страна на концесионерот во смисла на 
член 12 од овој закон; 

- начинот на вршење на надзор и инспекција на об-
јектите, опремата или методите користени во вршење-
то на концесиската дејност, во смисла на член 36 од 
овој закон; 

- договорните санкции и санкциите за неисполнува-
ње на обврските на концесионерот според овој закон, 
во смисла на член 47 ставови (1) и (2) алинеја 5 од овој 
закон; 

- условите за престанок на договорот, во смисла на 
член 44 од овој закон; 

- опис на објектите што се предмет на враќање, во 
смисла на член 11 од овој закон; 

- условите за продолжување на важењето на конце-
сијата/договорот, во смисла на член 10 од овој закон; 

- задолжителноста, начинот и роковите за поднесу-
вање на сметки и финансиски или други извештаи од 
страна на концесионерот; 

- обврската за објавување на периодичните и го-
дишните сметки на концесионерот; 

- начинот на решавање на споровите во врска со до-
говорот; 

- други обврски предвидени со овој закон, посебни-
от закон и прописите донесени врз основа на овие зако-
ни, други важечки закони и прописи, јавниот повик за 
доставување понуди и 

- други одредби соодветни на специфичниот пред-
мет на концесијата. 

(2) Покрај одредбите од став (1) на овој член, кон-
цесискиот договор за јавни работи и вршење на конце-
сиската дејност, меѓудругото, може да содржи и одред-
би со кои се уредуваат: 

- начинот и условите за стекнување и користење на 
локацијата; 

- проектирањето на објектите и инсталациите, вклу-
чувајќи го и одобрувањето на проектите и друга пот-
ребна документација од страна на концедентот; 

- условите и динамиката на изведувањето и финан-
сирањето на јавните работи; 

- гаранциите на концесионерот за почитување на 
обврските во врска со изведувањето на јавните работи 
врзани за концесијата; 

- гаранција за управување и одржување на објекти-
те, постројките и инсталациите или други средства од 
општ интерес; 

- санкциите за доцнење во изградбата; 
- системот за гаранција на квалитетот; 
- надзорот над изградбата, тестирањето и приемот 

на изградените објекти и инсталации; 
- други обврски предвидени со овој закон, посебниот 

закон и прописите донесени врз основа на овие закони, 
како и обврски предвидени со други важечки закони и 
прописи и со јавниот повик за доставување понуди и 

- други одредби специфични за предметот на кон-
цесијата. 

 
Член 33 

Права и обврски на концедентот 
Концедентот особено ги има следниве права и об-

врски: 
1) да ја уредува услугата или другата концесиска 

дејност пренесена со концесијата и да врши постојан 
надзор согласно со член 36 од овој закон; 

2) да наметнува санкции за непочитување на конце-
сискиот договор, во смисла на член 47 од овој закон; 

3) еднострано да интервенира врз договорот, во 
смисла на членовите 41 и 42 од овој закон; 

4) еднострано да ја раскине концесијата, во смисла 
на член 47 од овој закон; 

5) да одобрува адаптација и да спроведува ревизија 
на тарифите на услугите (кај концесијата за јавните ус-
луги); 

6) да врши надзор врз квалитетот на вршење на ус-
лугите  пренесени со концесијата; 

7) да се грижи концесионерот да ги обезбедува и 
унапредува квалитетот, продуктивноста, заштитата на 
животната средина и природата и постојаното и редов-
но одржување на објектите неопходни за вршење на 
концесиската дејност и 

8) да остварува други права и обврски според овој 
закон, посебниот закон и прописите донесени врз осно-
ва на овие закони, други закони и прописи, јавниот по-
вик за доставување понуди и концесискиот договор. 

 
Член 34 

Права и обврски на концесионерот 
Концесионерот особено ги има следниве права и 

обврски: 
1) да ја врши услугата или другата концесиска деј-

ност, во согласност со овој закон, посебниот закон и 
прописите донесени врз основа на овие закони, други 
важечки закони и прописи, јавниот повик за доставува-
ње понуди и концесискиот договор; 

2) да врши попис и редовно и навремено евиденти-
рање на предметите и правата поврзани со концесијата, 
согласно со постоечките закони и прописи и концесис-
киот договор; 

3) редовно и навремено да доставува финансиски, 
сметководствени и други извештаи на концедентот 
и/или на корисниците на услуги (кај концесијата за јав-
ните услуги) за вршење на концесиската дејност, спо-
ред условите предвидени во концесискиот договор; 
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4) во секое време да им овозможи пристап и увид 
на лицата овластени за спроведување надзор согласно 
со член 36 од овој закон, во јавните работи, опремата, 
објектите или другиот имот поврзан со концесијата и 
вршењето на концесиската дејност, како и до своите 
трговски книги и извештаи; 

5) постојано да ги одржува средствата и да го обезбе-
дува интегритетот на имотот поврзан со вршењето на 
концесиската дејност, како и да го осигурува имотот, 
согласно со важечките закони и прописи, јавниот повик 
за доставување на понуди и концесискиот договор; 

6) да стекнува, вложува и управува со финансиски-
те средства неопходни за вршењето на концесиската 
дејност и извршувањето на концесијата, согласно со 
важечките закони и прописи, посебниот закон, јавниот 
повик и концесискиот договор; 

7) да обезбеди финансиски средства, доколку е ус-
лов за отпочнување на користење на правата и обврс-
ките од концесискиот договор и  

8) да остварува други права и обврски според овој 
закон, посебниот закон и прописите донесени врз осно-
ва на овие закони, други важечки закони и прописи, 
јавниот повик и концесискиот договор.  

Член 35 
Одговорност на концесионерот за обврските од кон-
цесискиот договор и договорите со трети лица 
(1) Концесионерот е должен да ги исполнува обврс-

ките од концесискиот договор и е одговорен за сите 
штети што им ги предизвикал на концедентот, корис-
ниците на услугите (кај концесијата за јавните услуги) 
и на трети лица, во врска со извршувањето на концеси-
јата. Надзорот на концедентот кој се врши согласно со 
член 36 од овој закон, не ја исклучува или намалува 
таквата одговорност на концесионерот. 

(2) Концесионерот може да склучува договори со 
трети лица за изведување на работи или активности по-
врзани со предметот на концесијата или за финансира-
ње на концесијата, под условите предвидени во јавниот 
повик и концесискиот договор при што не е ослободен 
од одговорноста од став (1) на овој член. 

(3) Договорите склучени меѓу концесионерот и тре-
ти лица не создаваат правен однос меѓу тие трети лица 
и концедентот. 

(4) Договорите склучени меѓу концесионерот и тре-
ти лица, мораат да бидат во согласност со концесиски-
от договор. 

(5) Со јавниот повик и со концесискиот договор мо-
же да се предвиди обврска пред склучувањето на дого-
ворот од став (4) на овој член да се прибави претходна 
согласност од концедентот. 

 
Член 36 
Надзор 

(1) Концедентот врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршење на концесиската дејност и почиту-
вањето на обврските од страна на концесионерот сог-
ласно со закон. 

(2) Со јавниот повик за доставување на понуди и со 
концесискиот договор може да се предвиди и посебен 
стручен надзор да вршат овластени трети лица и ќе се 
уредат начинот на спроведување на стручниот надзор 
од страна на наведените трети лица, нивните овласту-
вања, како и начинот на надоместување на трошоците 
за спроведувањето на стручниот надзор. 

 
Д е л  ч е т в р т и   

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ЈАВНИ  
УСЛУГИ  
Член 37 

Обврска за давање на соодветна услуга 
Секоја концесија за јавни услуги содржи обврска за 

соодветно давање на услугата за задоволување на бара-
њата на корисниците, на начинот пропишан со овој за-

кон, со посебните закони и со прописите донесени врз 
основа на овие закони, како и согласно со други важеч-
ки закони и прописи, јавниот повик и концесискиот до-
говор. 

 
Член 38 

Заштита на почетната економско-финансиска 
рамнотежа на концесискиот договор 

(1) Концесискиот договор кај концесиите за јавните 
услуги се засновува на основното начело на заштита на 
почетната економско-финансиска рамнотежа на догово-
рот. 

(2) Во случај на еднострана измена или дополнува-
ње на договорот од страна на концедентот, во смисла 
на член 41 од овој закон, со која се нарушува почетната 
економско-финансиска рамнотежа на договорот, кон-
цедентот на соодветен начин ќе го обесштети концеси-
онерот, во обем потребен за повторно воспоставување 
на нарушената рамнотежа.  

(3) Со цел да се обезбеди оптималност на тарифите 
од членовите 39 и 40 на овој закон, имајќи ја предвид 
специфичноста на јавната услуга што е предмет на кон-
цесијата, во јавниот повик може да се предвиди мож-
ност концесионерот да стекнува и некои други допол-
нителни приходи од други извори, освен приходите врз 
основа на наплата на цената за јавната услуга. 

(4) Изворите на приходи од став (3) на овој член ќе 
бидат земени предвид при пресметувањето на економ-
ско-финансиската рамнотежа на договорот.  

 
Член 39 

Тарифи за јавните услуги 
(1) Тарифата за јавната услуга доделена со концеси-

јата ќе биде утврдена според цената на понудата на пр-
ворангираниот понудувач и ќе биде спроведувана сог-
ласно со одредбите на овој закон, посебните закони и 
прописите донесени врз основа на тие закони, како и 
согласно со јавниот повик за доставување на понуди и 
концесискиот договор. 

(2) Со јавниот конкурс и со концесискиот договор 
може да се предвиди ревизија и адаптација на тарифите 
со цел да се заштити почетната економско-финансиска 
рамнотежа на договорот од член 38 на овој закон. 

 
Член 40 

Дискриминаторски тарифи 
Во зависност од техничките карактеристики и спе-

цифичните трошоци за давање на услуги, за различни 
групи корисници можат да постојат различни тарифи. 

 
Член 41 

Надлежност за еднострана измена или дополнување  
на условите на концесијата за јавните услуги 
(1) Ако со посебниот закон поинаку не е определе-

но, заради обезбедување на соодветно вршење на јав-
ните услуги дадени со концесијата согласно со одред-
бите на овој и другите важечки закони и прописи и 
концесискиот договор, за време на рокот за кој е изда-
дена концесијата, концедентот еднострано ги менува 
или дополнува условите на концесискиот договор спо-
ред одредбите на овој член. 

(2) Едностраното изменување или дополнување на 
концесискиот договор може да се однесува единствено 
на оние одредби од договорот со кои се уредени тех-
ничките услови за вршење на пренесените услуги, а не 
и на одредбите во кои се предвидени финансиските ус-
лови на концесијата, вклучувајќи ги и одредбите за та-
рифата. 

(3) Едностраното изменување или дополнување на 
концесискиот договор се врши со одлука на концеден-
тот преку надлежниот ресорен орган определен со по-
себниот закон во која особено, ќе бидат наведени рокот 
од кој започнува обврската на концесионерот да поста-
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пи согласно со извршените измени или дополни, при-
чините заради кои се извршени измените или дополну-
вањата, правата на концесионерот по донесената одлу-
ка, во смисла на став (5) од овој член, како и обврската 
на концедентот да му исплати надоместок на концесио-
нерот согласно со став (6) на овој член. 

(4) Органот од став (3) на овој член е должен на 
концесионерот да му ги образложи причините за ед-
ностраните изменувања или дополнувања на концесис-
киот договор и да го утврди надоместокот наведен во 
став (6) на овој член.  

(5) Против одлуката од став (3) на овој член конце-
сионерот има право на жалба согласно со Законот за 
општата управна постапка. Поднесувањето на жалбата 
не го одложува извршувањето на одлуката. 

(6) Во случај на едностраното изменување или до-
полнување на концесискиот договор согласно со наче-
лото на заштита на почетната економско-финансиска 
рамнотежа на договорот од член 38 став (4) на овој за-
кон, концесионерот има право на надомест сразмерно 
на зголемувањето на неговите трошоци предизвикани 
со одлуката со која е извршено едностраното изменува-
ње или дополнување на концесискиот договор.  

 
Член 42 

Надлежност за привремено ставање на концесијата 
за јавни услуги под привремена принудна управа 

(секвестар) 
(1) Ако со посебниот закон поинаку не е определено, 

заради обезбедување на соодветно вршење на јавната 
услуга од концесијата согласно со одредбите на овој и 
другите важечки закони и прописи и концесискиот дого-
вор, независно од член 47 на овој закон, во случај на 
битна и континуирана повреда на тие одредби од страна 
на концесионерот, концедентот, со одлука, преку ресор-
но надлежен орган може да ја стави концесијата под 
привремена принудна управа (секвестар).  

(2) Спроведувањето на постапката и донесувањето 
на одлуката од став (1) на овој член го врши надлежни-
от ресорен орган определен со посебниот закон. 

(3) Против одлуката од став (2) на овој член конце-
сионерот има право на жалба согласно со Законот за 
општата управна постапка. Поднесувањето на жалбата 
не го одложува извршувањето на одлуката. 

(4) Привремената принудна управа од став (1) на 
овој член ќе ја врши лице назначено од страна на кон-
цедентот, за сметка на концесионерот. Лицето назначе-
но од страна на концедентот одговара за актите презе-
мени за времетраењето на принудната управа. 

(5) Во одлуката од став (1) на овој член се наведува-
ат: 

- причините заради кои концесијата се става под 
привремена принудна управа; 

- лицето кое ја врши принудната управа; 
- рокот во кој се врши принудната управа; 
- условите на принудната управа; 
- правата на концесионерот по донесената одлука, 

во смисла на став (1) на овој член и 
- обврските и одговорноста на концесионерот сог-

ласно со ставовите (6) и (8) на овој член. 
(6) Органот од став (2) на овој член е должен да ги 

образложи причините за ставањето на концесијата под 
привремена принудна управа и да ја утврди одговор-
носта на концесионерот. 

(7) Доколку одлуката за ставање на концесијата под 
принудна управа се укине, вршењето на јавната услуга 
ќе му биде вратено на концесионерот. 

(8) Со престанокот на привремената принудна уп-
рава и под услов концесијата да не престанала со ед-
ностран раскин согласно со член 47 од овој закон, вр-
шењето на концесијата ќе му биде вратено на концеси-
онерот, по претходно поднесување на сметка за трошо-
ците од страна на вршителот на принудната управа 
согласно со став (4) на овој член. 

Член 43 
Вршење на јавната услуга во случај на битна проме-
на на околностите под кои е склучен концесискиот  

договор 
(1) Ако за време на периодот за кој е доделена кон-

цесијата, битно се променат околностите под кои е 
склучен концесискиот договор на штета на концесио-
нерот како резултат на виша сила, закони и други про-
писи и општи акти или на друг невообичаен и непред-
видлив начин, настанати со прописи донесени по склу-
чување на концесискиот договор, концесионерот е дол-
жен да го продолжи вршењето на јавната услуга неза-
висно од битната промена на околностите. 

(2) Ќе се смета дека околностите од став (1) на овој 
член се битно променети, ако: 
а) се невообичаени, непредвидливи и различни од 

комерцијалните ризици претпоставени за работење во 
услови на пазарно стопанство; 
б) настапиле независно од волјата на концесионе-

рот и тој не бил во состојба да ги спречи штетите пре-
дизвикани со нив и 
в) значително го оптовариле концесионерот во из-

вршувањето на неговите обврски според концесијата 
до степен да претрпува сериозни загуби, поголеми од 
загубите што се должат на вообичаениот ризик на ра-
ботење во конкретниот случај. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, 
концедентот е должен правично да го надомести кон-
цесионерот за дополнителните трошоци предизвикани 
од продолженото вршење на дејноста под променетите 
околности. Правичниот надоместок не претпоставува 
примена на начелото на заштита на економско-финан-
сиската рамнотежа на договорот од член 38 став (4) на 
овој закон. 

(4) Случаите од став (1) на овој член, како и начи-
нот на кој ќе се врши правичното надоместување од 
став (3) на овој член, вклучувајќи ја и можноста за при-
лагодување на условите на договорот како замена за 
надоместокот или друг облик на обесштетување за 
штетите претрпени од страна на концесионерот, ќе би-
дат детално предвидени со концесискиот договор. 

(5) Одредбите од ставовите (1) до (4) на овој член 
се применуваат додека траат околностите од став (1) на 
овој член. По престанокот на наведените околности, 
концесионерот е должен да постапи согласно со усло-
вите на концесијата. 

(6) Ако околностите од ставовите (1) и (2) на овој 
член се од таква природа што продолжувањето на вр-
шење на дејноста го чинат невозможно, соодветно се 
применуваат одредбите за престанок на договорот. 

 
Д е л  п е т т и  

 
ПРЕСТАНОК НА КОНЦЕСИЈАТА 

 
Член 44 

Случаи за престанок на концесијата 
(1) Концесијата престанува да важи со: 
- истекот на рокот на важење предвиден во конце-

сискиот договор; 
- предвремен откуп на концесијата во јавен инте-

рес; 
- едностран раскин на концесискиот договор од 

страна на концедентот согласно со член 47 од овој за-
кон; 

- едностран раскин согласно со член 48 од овој за-
кон; 

- стечај или ликвидација на концесионерот и 
- други случаи предвидени со договорот. 
(2) Со престанокот на важење на концесијата сите 

предмети, објекти, постројки, инсталации или друг 
имот што се предмет на враќање во смисла на член 11 
од овој закон, ќе му бидат предадени на концедентот. 
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(3) Со престанокот на концесијата, по спроведува-
њето на неопходните процени и пресметувања на мож-
ните надоместоци согласно со членовите 45 став (2), 46 
и 47 став (7) од овој закон, концедентот веднаш ќе го 
преземе вршењето на концесиската дејност. 

 
Член 45 

Престанок на концесијата со истекот на рокот 
(1) Со истекот на рокот за кој е доделена концесија-

та утврден во концесискиот договор, под услов конце-
сијата да не е продолжена согласно со член 10 од овој 
закон, концесијата престанува да важи. 

(2) Со јавниот повик може да се предвиди при вра-
ќањето на добрата, објектите, опремата или другиот 
имот од член 11 на овој закон на концесионерот да му 
следува надомест за вложувањата во врска со имотот 
што е предмет на враќање, направени заради обезбеду-
вање на континуитетот или осовременувањето на вр-
шењето на концесиската дејност што се уште не се от-
платени или амортизирани. 

(3) Концедентот во оптимален рок пред очекувани-
от престанок на важењето на концесијата по наведени-
те основи треба да ги изврши сите процени неопходни 
за утврдување на износот на надоместокот од став (2) 
на овој член. 

 
Член 46 

Предвремен откуп на концесијата заради јавен интерес 
(1) Концедентот може да ја откупи концесијата пред 

истекот на рокот на важење утврден со концесискиот 
договор, под услов за тоа да постои јавен интерес утвр-
ден со закон и со исплата на неодложен и ефективен на-
доместок, соодветен на вредноста на концесијата. 

(2) Со откупот, концесијата автоматски престанува 
да важи. 

 
Член 47 

Посебен случај на едностран раскин на концесискиот 
договор од концедентот кај концесиите кај јавните  

услуги 
(1) Во случај на битна повреда на обврските од кон-

цесионерот предвидени во концесискиот договор, кон-
цедентот може еднострано да ја раскине концесијата 
согласно со одредбите на овој член. 

(2) Едностраниот раскин на концесијата од став (1) 
на овој член може да се прогласи кога: 

- дејноста пренесена со концесијата се врши на осо-
бено несоодветен или неквалитетен начин, имајќи ги 
предвид правилата, параметрите и други услови со кои 
е утврдено соодветно вршење на дејноста утврдена со 
концесискиот договор; 

- концесионерот на друг начин извршил битна пов-
реда на одредбите од концесискиот договор или на за-
коните и прописите што се применуваат врз концесис-
киот договор; 

- во смисла на одредбите на член 43 од овој закон, 
концесионерот го прекинал или предизвикал прекин на 
вршењето на јавната услуга заради настапување на 
битната промена на околностите; 

- концесионерот ги загубил економските, технички-
те или оперативните способности потребни за вршење 
на дејноста согласно со посебниот закон и концесиски-
от договор; 

- концесионерот не постапил според одлуката за ед-
нострана измена или дополна на концесијата согласно 
со член 41 од овој закон и 

- концесионерот не постапил по изречените мерки 
во постапката на надзор спроведена согласно со посеб-
ниот закон. 

(3) Прогласувањето на едностраниот раскин се вр-
ши со одлука на концедентот, преку ресорниот надле-
жен орган или друг орган определен со посебниот за-
кон, во која се наведуваат причините заради кои се рас-
кинува концесијата и правата на концесионерот по до-
несената одлука, како и вредноста и начинот на плаќа-
ње на надоместот од став (7) на овој член. 

(4) Пред донесувањето на одлуката од став (3) на 
овој член и доколку концесионерот не постапил сог-
ласно со известувањето од став (5) на овој член, конце-
дентот е должен на концесионерот да му ги образложи 
причините за едностраниот раскин. 

(5) Концедентот е должен, во оптимален рок пред 
донесувањето на одлуката за раскин на концесијата, 
писмено да го извести концесионерот за повредите од 
став (2) на овој член и да го повика да ги исправи про-
пустите во однесувањето за да се обезбеди почитување 
на договорот во рокот утврден со известувањето. Рокот 
мора да биде доволен за да му овозможи на концесио-
нерот да постапи по известувањето. 

(6) Против одлуката од став (3) на овој член конце-
сионерот има право на жалба согласно со Законот за 
општата управна постапка. Поднесувањето на жалбата 
не го одложува извршувањето на одлуката. 

(7) Концесионерот има право на надомест утврден 
согласно со член 45 став (2) од овој закон, намален за 
износите што ги должи врз основа на санкциите за пов-
реда на обврските утврдени со одредбите на концесис-
киот договор и врз основа на одговорноста за надомест 
на штета. 

 
Член 48 

Едностран раскин на договорот 
Концедентот покрај случаите за раскинување на до-

говорот за концесија утврдени во член 47 од овој закон 
и концесионерот можат еднострано да го раскинат кон-
цесискиот договор заради повреда на договорните об-
врски од страна на концедентот, односно концесионе-
рот согласно со важечките законски прописи и според 
одредбите на договорот. 

 
Дел  шести  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 49 

Овој закон не се однесува на јавните претпријатија 
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ко-
ристат добра од општ интерес, односно вршат дејност 
поврзана со овие добра, се до нивната преобразба во 
ДОО или АД согласно со Законот за јавните претприја-
тија или нивна приватизација, доколку поинаку не е ут-
врдено со закон. 

 
Член 50 

На постапките за давање концесија отпочнати пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон, како и на 
договорите за концесија склучени пред влегување во 
сила на овој закон, ќе се применуваат одредбите од За-
конот за концесија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/93 и 44/99) и законите кои според 
тој закон претставуваат концесиски акти. 

 
Член 51 

Со денот на влегување во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за концесија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 42/93 и 44/99). 

 
Член 52 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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409. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОT ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОС-
ТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за угостителската и туристичката деј-
ност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 април 2002 година. 
 

     Бр. 07-1526/1                   Претседател 
2 април 2002 година     на Република Македонија, 

    Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за угостителската и туристичката деј-

ност (�Службен весник на Република Македонија� број 
23/95, 33/2000), во членот 3 став 1 по зборот �стран-
ство� се додаваат зборовите: �туристички услуги со па-
кет аранжмани кои содржат најмалку две сместувања 
или услуга која покрива период подолг од 24 часа во 
кое е вклучено и сместување со ноќевање.� 
Во ставот 2 зборот �возни� се заменува со зборот 

�превозни�, а на крајот точката се брише и се додаваат 
зборовите: �на начин и под услови определени со за-
кон.� 

 
Член 2 

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 
�Угостителска и туристичка дејност можат да вр-

шат домашни правни и физички лица запишани во тр-
говскиот, односно занаетчискиот регистар за вршење 
на угостителска и туристичка дејност и странски прав-
ни и физички лица запишани во трговскиот регистар 
(во натамошниот текст: вршители на угостителска, од-
носно туристичка дејност).� 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 

гласат: 
�Физичко лице запишано во занаетчискиот регис-

тар може да дава угостителски услуги само во киоск и 
млечен ресторан. 
Туристичката дејност од членот 3 на овој закон и 

одделни угостителски дејности од членот 2 на овој за-
кон се вршат врз основа на одобрение (лиценца).� 
Ставот 2 станува став 4. 
 

Член 3 
Во членот 5 ставот 3 се менува и гласи: 
�Покрај условите од ставот 1 на овој член, вршите-

лите на угостителската, односно туристичката дејност, 
мораат да обезбедат доказ со кој е констатирано дека 
објектот може да се употребува, како и доказ дека се 
исполнети хигиенско-санитарните услови, условите за 
заштита при работа, заштитата и унапредување на чо-
вековата средина, противпожарна заштита и условите 
за заштита од бучава.� 

Член 4 
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:  

�Член 5-а 
За отпочнување со вршење на дејноста заради утвр-

дување на исполнувањето на условите од членот 5 став 
1 на овој закон, вршителите на угостителската, однос-
но туристичката дејност поднесуваат барање до Ми-
нистерството за економија, кое е должно да донесе со-
одветно решение во рок од осум дена од денот на под-
несувањето на барањето. 
Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложу-

ва доказ дека објектот може да се употребува. 
Против решението од ставот 1 на овој член може да 

се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање на управна постапка во 
втор степен од областа на економијата. 
Ако решението од ставот 1 на овој член е издадено 

без да се исполнети условите од членот 5 на овој закон 
ќе се смета за ништовно.� 

 
Член 5 

Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
�Вршителите на угостителската, односно туристич-

ката дејност не можат да започнат со вршењето на деј-
носта, доколку немаат решение од надлежниот орган 
на државната управа дека ги исполнуваат условите од 
членовите 5, 15 и 30-ѓ од овој закон.� 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Вршителите на угостителската, односно туристич-

ката дејност не можат да започнат со давање услуги за 
сместување во своите сместувачки објекти доколку не-
маат решение од надлежен орган на државната управа 
за исполнување на условите определени со членот 5 
став 1 од овој закон.� 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 6 
Во членот 5 став 2, членот 7 ставови 1 и 2, членот 8, 

членот 12 став 1, членот 26 ставови 1, 3 и 4 и членот 41 
став 2, зборот �стопанство� се заменува со зборот �еко-
номија�. 

 
Член 7 

Членот 10 се менува и гласи: 
�Работното време на угостителските објекти за 

сместување и угостителските објекти за исхрана, ту-
ристичките бироа и туристичките агенции го определу-
ва Владата на Република Македонија.� 

 
Член 8 

По членот 10 се додаваат три нови члена 10-а, 10-б 
и 10-в, кои гласат: 

 
�Член 10-а 

Угостителска дејност со давање на угостителски ус-
луги во ноќен бар, кабаре и диско клуб може да се вр-
ши доколку се исполнети условите од членот 5 на овој 
закон и доколку вршителот на дејноста добие одобре-
ние (во натамошниот текст: лиценца). 
Лиценцата од ставот 1 на овој член важи за период 

од една година. 
За добивање на лиценцата од ставот 1 на овој член, 

вршителот на угостителска дејност е должен да плати 
надоместок за давање услуги во: 

- кабаре - 2.500 ЕВРА; 
- ноќен бар - 5.000 ЕВРА и 
- диско клуб - 7.500 ЕВРА. 
Надоместокот од ставот 3 на овој член се уплатува 

на сметка на Буџетот на Република Македонија во де-
нарска противвредност според средниот курс на На-
родна  банка на Република Македонија на денот на уп-
латата. 
Лиценцата не може да се пренесува. 
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Член 10-б 
Лиценцата од членот 10-а ја издава Министерството 

за е ономија и води регистар за издадените лиценци. к 
Член 10-в 

Лиценцата од членот 10-а се издава на барање на 
вршителот на угостителската дејност. 
Со барање од ставот 1 на овој член се приложува 

доказ за уплатен надоместок за соодветната лиценца. 
Лиценцата од ставот 1 на овој член, содржи: 
- фирма и седиште на вршителот на угостителската 

дејност; 
- вид на услугата за која се издава лиценцата и  
- период за кој е издадена. 
Против решението со кое е одбиено барањето од 

ставот 1 на овој член може да се поднесе жалба до Ко-
мисијата на Владата на Република Македонија за реша-
вање во управна постапка во втор степен од областа на 
економијата.� 

 
Член 9 

Во членот 12 ставови 1 и 2 зборот �Дирекција� се 
заменува со зборот �Биро�.  

Член 10 
Во членот 15 во ставот 1 во вториот ред зборот �де-

ловни� се брише. 
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои 

гласат: 
�Просторите од ставот 1 на овој член можат да се ко-

ристат за вршење на угостителска дејност доколку ги ис-
полнуваат пропишаните минимално технички услови. 
Решение за исполнување на условите од ставот 2 на 

овој член донесува Министерството за економија врз 
основа на претходно прибавено решение за давање на 
привремено користење на градежно неизградено зем-
јиште од Министерството за транспорт и врски и 
согласност издадена од страна на Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 
Против решението од ставот 3 на овој член може да 

се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на економијата.� 
С тавот 2 станува став 5. 

Член 11 
Во членот 21 по ставот 1 се додаваат два нови става 

2 и 3, кои гласат: 
�Вршителот на угостителската дејност е должен да 

ја утврди возраста на лицето од ставот 1 на овој член 
врз основа на соодветна исправа. 
Вршителот на угостителската дејност е должен на 

видно место во угостителскиот објект да истакне нат-
пис со следнава содржина: �лица со возраст под 18 го-
дини  не се послужуваат со алкохолни пијалаци�. 

 
Член 12 

Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи: 
�Со барањето за издавање на одобрение од ставот 1 

на овој член, граѓаните се должни да достават доказ де-
ка не боледуваат од заразни болести.� 

 
Член 13 

По членот 30 се додаваат девет нови членови: 30-а, 
30-б, 30-в, 30-г, 30-д, 30-ѓ, 30-е, 30-ж и 30-з, кои гласат: 

 
�Член 30-а 

Лиценцата за вршење на туристичка дејност од чле-
нот 4 став 3 на овој закон може да биде: лиценца �А�, 
лиценца �Б� и лиценца �В�. 

 
Член 30-б 

Вршителот на туристичката дејност, имател на ли-
ценца �А� може да врши организирање на туристички 
патувања во земјата и во странство, како и други услу-
ги во смисла на членот 3 од овој закон. 

Вршителот на туристичката дејност со лиценца �А� 
заради организирање на туристички патувања во земја-
та и во странство е должен да ги осигура патниците, 
односно корисниците на аранжманите во соодветно 
друштво за осигурување. 

 
Член 30-в 

Вршителот на туристичката дејност, имател на ли-
ценца �Б�, може да врши организирање и посредување 
во туристичкиот промет во земјата за лица и индивиду-
ални групи, како и да врши продажба и посредување на 
туристичките патувања организирани од вршителите 
на туристичката дејност со лиценца �А�, како и други 
услуги во смисла на членот 3 став 2 од овој закон. 
Вршителот на туристичката дејност со лиценца �Б� 

е должен да ги осигура патниците при посредувањето 
во туристичкиот промет што го врши во земјата за ин-
дивидуалните лица и групи и може да продава аран-
жмани организирани од имателите на лиценцата �А� 
кои ги имаат осигурано корисниците на тие аранжмани 
во соодветно друштво за осигурување. 

 
Член 30-г 

Вршителот на туристичката дејност, имател на ли-
ценцата �Б�, може да врши продажба на туристички 
патувања во земјата и во странство организирани од 
имателите на лиценцата �А� и лиценцата �Б�, кои ги 
имаат осигурано патниците, односно корисниците на 
аранжманите во соодветно друштво за осигурување, 
како и да врши продавање на превозни билети и осигу-
рување на патници и туристи, промовирање на комер-
цијална туристичка понуда, организирање на културни 
и спортски манифестации; менувачки работи, давање 
под наем на возила и пловни објекти; продавање на: су-
венири, туристичка литература и друга стока што воо-
бичаено се продава во туристичкиот промет, како и 
продавање на влезници за културни, спортски и други 
приредби, среќки на лотарија и уплатување на лото и 
спортска прогноза. 

 
Член 30-д 

Вршителите на туристичката дејност при организи-
рањето на туристичките патувања во странство, како и 
на патувања во земјата се должни да обезбедат превоз-
ните средства да ги исполнуваат условите согласно со 
прописите од областа на јавниот патен сообраќај, да 
имаат еркондишн, разладен фрижидер и уреди за WC, 
за кое е потребно да има соодветен доказ. 

 
Член 30-ѓ 

За добивање лиценца �А�, вршителот на туристич-
ката дејност треба да достави доказ дека ги исполнува 
следниве услови: 

- дека склучил годишен договор со осигурително 
друштво за осигурување од одговорност од дејност во 
износ од 25.000 ЕВРА во денарска противвредност; 

- дека од вкупно продадените аранжмани има про-
дадено најмалку 10% домашни аранжмани во стран-
ство, за коешто приложува доказ од Министерството за 
финансии - Управа за приходи најдоцна до 31 март од 
тековната година; 

- мора да обезбеди туристички придружник и ту-
ристички водич при секоја реализација на патување во 
земјата и во странство и 

- дека има најмалку двајца вработени со завршено 
високо образование кои познаваат најмалку еден свет-
ски јазик. 
За добивање на лиценца �Б� покрај условите пропи-

шани со овој закон, вршителот на туристичката дејност 
треба да достави доказ дека ги исполнува следниве ус-
лови: 

- дека склучил годишен договор со осигурително 
друштво за осигурување од одговорност од дејност во 
износ од 15.000 ЕВРА во денарска противвредност; 
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- мора да обезбеди туристички придружник и ту-
ристички водич при секоја реализација на патување во 
земјата и во странство и 

- дека има најмалку двајца вработени, од кои еден 
со завршено високо, а еден со завршено средно образо-
вание, кои познаваат најмалку еден светски јазик. 
За остварениот годишен промет од ставот 1 алинеја 

2 на овој член, вршителот на туристичката дејност со 
лиценца �А� е должен да му достави известие на Ми-
нистерството за економија во почетокот на годината за 
претходната година. 
Имателите на лиценцата �А� и �Б� се должни при 

поднесувањето на барањето за добивање лиценца, како 
и на секои три месеци да достават доказ дека редовно 
ја уплатуваат премијата на осигурувањето предвидена 
со алинеја 1 став 1 и алинеја 1 став 2 на овој член.  

Член 30-е 
Лиценцата од член 30-а ја издава Министерството 

за економија и води регистар за издадените лиценци. 
Формата и содржината на лиценцата за вршење на 

туристичката дејност, како и формата, содржината и 
начинот на водење на регистарот за издадените лицен-
ци ги пропишува министерот за економија. 
Лиценцата се издава со рок на важење од две години. 
Лиценцата не може да се пренесува или да се отста-

пув  на друг вршител за туристичката дејност. а
 

Член 30-ж 
Лиценцата од членот 30-а се издава на барање на 

вршителот на туристичката дејност. 
Со барањето од ставот 1 на овој член се приложува-

ат и доказите за исполнување на условите од членот 
30-ѓ на овој закон. 
Лиценцата од ставот 1 на овој член содржи: 
1. Фирма и седиште на вршителот на туристичката 

дејност и 
2. Вид на лиценцата што се бара. 
Против решението со кое е одбиено барањето за до-

бивање лиценца може да се поднесе жалба до Комиси-
јата на Владата на Република Македонија за решавање 
во управна постапка во втор степен од областа на еко-
номијата.  

Член 30-з 
Лиценцата на вршителот на туристичката дејност 

ќе му биде одземена, ако: 
- престане да ги исполнува некои од условите од 

членот 30-ѓ на овој закон; 
- ја пренесе или ја отстапи лиценцата на друг врши-

тел на туристичката дејност и 
- не изврши осигурување на патниците, односно ко-

рисниците на аранжманите. 
За одземање на лиценцата во случаите од ставот 1 

на овој член, Министерството за економија ќе донесе 
решение. 
Против решението од ставот 2 на овој член може да 

се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање во управна постапка во 
вто  степен од областа на економијата�. р 

Член 14 
Во членот 32 став 1 точката се брише и се додаваат 

зборовите: �за кое вршителот на дејноста е должен да 
се придржува�. 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
�Вршителот на туристичките услуги издава брошура 

за организирањето и давањето на туристичките услуги 
која содржи разбирливи и вистинити информации.�  

 
Член 15 

Во членот 33 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

�Договорот од ставот 1 на овој член, покрај елемен-
тите на овој договор предвидени со Законот за облига-
ционите односи, задолжително ги содржи и следниве 
елементи: 

- дестинацијата на патувањето, таму каде што е 
вклучено времето за престој, времето со датите; 

- карактеристиките на превозот, датите, времето и 
местата на поаѓање и пристигнување; 

- кога е пакет - аранжманот вклучува сместување, 
неговата локација, категоријата или степенот на удоб-
ност, неговите главни особености, неговото придржу-
вање кон правилата на државата - домаќин и менито; 

- минималниот број на лица опфатени со пакет - 
аранжманот, последниот рок за известување на корис-
никот во случај на откажување; 

- маршрутата; 
- посети, екскурзии или други услуги кои се вклуче-

ни во вкупната цена договорена во пакет - аранжманот; 
- цената на пакет - аранжманот, укажувањето на 

можноста од промена на цената и укажувањето на било 
какви давачки, такси или надоместоци кои се наплатува-
ат за определени услуги (слетување, утовар, растовар на 
пристаништата, аеродромите, туристичките такси), кога 
ваквите трошоци не се вклучени во пакет - аранжмани; 

- начинот на плаќање; 
- посебните барања на корисникот при правењето 

на резервација, а за кои се согласиле и двете страни и 
рокот во кој корисникот може да поднесе жалба во од-
нос на неизвршувањето или несоодветното извршува-
ње а договорот�. н

 
Член 16 

По членот 33 се додаваат три нови члена 33-а, 33-б 
и 33-в, кои гласат: 

�Член 33-а 
Вршителот на туристичката дејност при организи-

рањето на патувањата или престој во странство, треба 
да обезбеди име, адреса и телефонски број на локални-
те агенции во кои корисниците на услугите, во случај 
на некој проблем можат да побараат помош. Кога такво 
претставништво или агенција не постои на корисникот 
мора да му се даде телефонски број за итни случаи или 
било какви информации кои ќе му овозможат да кон-
тактира со вршителот на туристичката дејност. 
Вршителот на туристичката дејност при организи-

рање на патувања или престој во странство на малолет-
ници мора да овозможи информации за воспоставува-
ње на директен контакт со детето или лице одговорно 
во местото каде што престојуваат децата. 

 
Член 33-б 

Вршителот на туристичката дејност не смее за вре-
ме од 20 дена пред договорениот ден на поаѓањето да 
ја зголеми цената утврдена во договорот. 

 
Член 33-в 

Ако вршителот на туристичката дејност го откаже 
организираното туристичко патување или пакет - аран-
жманот, корисникот има право да го замени со друг па-
кет - аранжман еднаков на тој или со повисок квалитет, 
ако вршителот на туристичката дејност е во можност 
да понуди таква замена. Ако заменетиот пакет - аран-
жман е со помал квалитет, вршителот на туристичката 
дејност е должен на корисникот да му ја врати разлика-
та во цената или да му ја врати целата сума, платена од 
негова страна според договорот во случај да не го ис-
користил аранжманот, во рок кој не може да биде по-
долг од еден месец�. 

 
Член 17 

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи: 
�Член 42-а 

Ако вршителот на угостителската и туристичката 
дејност ја врши дејноста без решение од Министерс-
твото за економија дека ги исполнува условите од чле-
новите 5, 15 и 30-ѓ на овој закон, државниот пазарен 
инспектор ќе донесе решение со кое ќе се забрани вр-
шењето на дејноста. 
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Против решението од ставот 1 на овој член може да 

се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на економијата. 
Жалбата поднесена против решението од ставот 1 

на овој член не го одлага неговото извршување�. 
 

Член 18 
Во членот 43 ставот 1 се менува и гласи: 
�Ако деловните простории, просторите и опремата 

што служат за вршење на угостителската и туристичка-
та дејност не ги исполнуваат пропишаните минимално 
технички услови и условите за категоризација на ту-
ристичката понуда, како и условите определени во чле-
нот 30-ѓ на овој закон, државниот пазарен инспектор ќе 
донесе решение со кое ќе нареди отстранување на ут-
врдените недостатоци определувајќи го и рокот за отс-
транување на тие недостатоци.� 
По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои 

гласат: 
�Ако вршителот на туристичката дејност не ги ис-

полнува условите од членот 30-ѓ на овој закон, држав-
ниот пазарен инспектор ќе донесе решение со кое ќе се 
забрани вршењето на дејноста сé додека не се отстра-
нат утврдените недостатоци. 
Против решението од ставовите 1, 2 и 4 на овој 

член може да се поднесе  жалба до Комисијата на Вла-
дата на Република Македонија за решавање во управна 
постапка во втор степен од областа на економијата. 
Жалбата поднесена против решението од ставот 1 

на овој член не го одлага неговото извршување.� 
 

Член 19 
Во членот 44 зборовите: �заштитна мерка� се заме-

нуваат со зборовите: �мерка на безбедност�. 
 

Член 20 
Членот 45 се менува и гласи: 
�Со парична казна од 80.000 до 240.000 денари ќе 

се казни за прекршок претпријатието или друго правно 
лице, ако: 

1. Започне со вршење на туристичка дејност без ли-
ценца (член 4 став 3); 

2. Во вршењето на угостителската и туристичката 
дејност не се исполнети минимално техничките услови 
и условите за категоризација на објектите на туристич-
ката понуда (членови 5 ставови 1 и 3, 15 став 2 и 30-ѓ 
од овој закон); 

3. Започне со вршење на дејностите без да има ре-
шение од надлежен орган на управата дека ги исполну-
ва условите од членот 6 на овој закон; 

4. Не ја пријави промената на категоријата на угос-
тителскиот објект (член 9); 

5. Не се придржува кон распоредот, почетокот и за-
вршувањето на определеното работно време (член 10); 

6. Врши угостителска дејност во угостителски об-
јекти-ноќен бар, кабаре и диско клуб без да добие ли-
ценца (член 10-а); 

7. Врши угостителска дејност спротивно на одред-
бите од овој закон и деловните обичаи во угостителс-
твото (член 13 став 1 точка 1); 

8. Во угостителските објекти се послужуваат алко-
холни пијалаци во време од 06,00 до 10,00 часот (член 
20); 

9. Во угостителските објекти се послужуваат алко-
холни пијалаци на лица со возраст под 18 години (член 
21); 

10. Не изврши осигурување на патниците, односно 
корисниците на аранжманите при организирање на ту-
ристички патувања во земјата и во странство ( член 30-
б став 2); 

11. Не изврши осигурување на патниците, односно 
корисниците на аранжманите при организирање и пос-
редување во туристичкиот промет во земјата или во 

странство, или врши продажба на патувања организи-
рани од имателите на лиценцата �А�, кои ги немаат 
осигурано патниците, односно корисниците на аран-
жманите (член 30-в став 2); и 

12. Врши продажба на патувања од имателите на 
лиценците �А� и �Б� кои ги немаат осигурано патници-
те, односно корисниците на аранжманите (член 30-г). 
За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај па-

ричната казна, ќе се изрече и мерка на безбедност заб-
рана на вршење на дејноста во траење од шест месеци 
до една година. 
За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни и 

одговорното лице во претпријатието со парична казна 
од 15.000 до 45.000 денари. 
За дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 5, 8 и 9, 10, 

11 и 12 на овој член, покрај паричната казна, на одго-
ворното лице ќе му се изрече и мерка на безбедност 
забрана на вршење на одговорни работи и работни за-
дачи во траење од шест месеци до една година�. 

 
Член 21 

Членот 46 се менува и гласи: 
�Со парична казна од 60.000 до 200.000 денари ќе 

се казни за прекршок претпријатието или друго правно 
лице, ако: 

1. Не ги истакне цените на услугите на начин доста-
пен на гостите (член 13 став 1 точка 2); 

2. За секоја извршена услуга не издава блок-регис-
тар од касата или сметка со евидентен број (член 13 
став 1 точка 3); 

3. Не донесе нормативи за трошење на одделни ви-
дови јадења, пијалаци и напивки и тие не ги дава во ко-
личество и квалитет кои одговараат на нормативите 
(член 13 став 1 точка 4); 

4. Не го истакне видот, називот и категоријата на 
угостителскиот објект (член 13 став 1 точка 5); 

5. Не утврди куќен ред во кампот (член 28 став 1); 
6. На влезот на кампот или на друго за тоа соодвет-

но место не постави план-шема на кампот, не истакне 
ценовник за користење на просторот  за кампирање, ка-
тегорија на кампот, како и други услуги што ги дава 
кампот (член 28 став 2); 

7. На влезот на угостителскиот објект, односно кам-
пот во кој се даваат услуги на нудисти, покрај називот 
на објектот не стави и ознака дека во тој објект се дава-
ат угостителски услуги на нудисти ( член 29 став 2); 

8. Работи без соодветна лиценца предвидена со 
член 30-а од овој закон; 

9. Не обезбеди туристички придружник и туристич-
ки водич при секоја релација на патувања во земјата 
или во странство (член 30-ѓ став 1 алинеја 3 и член 30-ѓ 
став 2 алинеја 2); 

10. Вработува лице без соодветно образование 
(член 30-ѓ став 1 алинеја 4 и став 2 алинеја 2); 

11. Не го објави видот и цената на секоја одделна 
услуга на начин достапен на туристите, патниците и 
другите лица (член 31 став 1 точка 1); 

12. Не издаде сметка  на корисникот за секоја извр-
шена туристичка услуга ( член 31 точка 3); 

13. Програмата не ги содржи податоците од членот 
32 став 2 на овој закон; 

14. Програмата не биде заверена и потпишана од 
овластено лице на давателот на туристичката услуга 
(член 32 став 3); 

15. Не склучи договор во смисла на член 33 на овој 
закон; 

16. При организирањето или престој во странство 
не обезбеди име, адреса и телефонски број на локални-
те агенции во кои корисниците на услугите, во случај 
на некој проблем, можат да побараат помош, односно 
кога такво претставништво или агенција не постои на 
корисникот не му се даде телефонски број за итни слу-
чаи, или било какви информации кои ќе му овозможат 
да контактира со вршителот на туристичката дејност 
од ставот 1 на овој член ( член 33-а став 1); 
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17. При организирањето на патување или престој во 
странство на малолетници не овозможи информации за 
воспоставување на директен контакт со детето или ли-
це одговорно во местото каде престојуваат децата 
(член 33-а став 2) и 

18. Ангажирало лице кое не е квалификувано за вр-
шење работа на туристички водич предвидено со член 
34 од овој закон. 
За прекршокот од ставот 1 точките 3, 8, 9, 14 и 15 

на овој член, покрај паричната казна ќе се изрече мерка 
на безбедност забрана за вршење на дејноста во траење 
од три месеци до една година. 
Ако правното лице во текот на две години од  денот 

на изрекувањето на мерката од ставот 2 на овој член 
стори исти такви дејствија за кои е изречена мерката за 
безбедност, ќе му се изрече мерка на безбедност забра-
на на вршење на дејност од две до пет години. 
За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе  се казни 

и одговорното лице во претпријатието со парична каз-
на од 15.000 до 45.000 денари. 
За дејствијата од ставот 1 точки 8, 15 и 17 на овој 

член, покрај паричната казна на одговорното лице ќе 
му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење 
на одговорни работи и работни задачи во траење од 
шест месеци до една година. 
За дејствијата од точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 и 

14 на овој член, инспекторот може на самото место да 
наплати парична казна и тоа: 

1. За правното лице 10.000 денари и  
2. За одговорното лице на правното лице 2.000 де-

нар .� и 
Член 22 

Членот 47 се менува и гласи: 
�Со парична казна од 15.000 до 50.000 денари ќе се 

казни вршителот на угостителската и туристичката деј-
ност без својство на правно лице за дејствијата од чле-
новите 45 и 46 на овој закон. 
За дејствата од ставот 1 на член 45 на овој закон ќе 

се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејноста од шест месеци до една година. 
За дејствијата од точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 и 

14 на член 46 од овој закон, инспекторот може на само-
то место да му наплати парична казна на вршителот на 
угостителската и туристичката дејност без својство на 
правно лице во износ од 2.000 денари.� 

 
Член 23 

Членот 48 се менува и гласи: 
�Со парична казна од 5.000 до 15.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичкото лице, ако: 
1. Куќите, становите и собите за издавање на граѓаните 

од членот 24 на овој закон, не ги исполнуваат пропишаните 
минимално-технички услови и условите за категоризација 
на објектите на туристичката понуда (член 5 став 1); 

2. Услуги за сместување и исхрана врши без одоб-
рение (член 24 став 2); 

3. Во просторијата во која се вршат услугите, на 
видно место не ја истакне категоријата, цените на услу-
гите за сместување и исхрана ( член 25); 

4. Врши услуги на туристички водич спротивно на 
одредбите од член 35 на овој закон и 

5. Врши услуги на туристички водич без положен 
туристички испит (член 37).�  

Член 24 
П о членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи: 

�Член 52-а 
Прописите предвидени според одредбите на овој за-

кон ќе се донесат во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.� 

Член 25 
До донесување на нов правилник ќе се применува 

Правилникот за минимално техничките услови за вр-
шење на угостителската и туристичката дејност и усло-
вите за категоризација на објектите за туристичката по-
нуда (�Службен весник на Република Македонија� број 
59/95, 19/96, 38/97 и 57/97). 

Член 26 
Вршителите на угостителската, односно туристич-

ката дејност се должни да го усогласат своето работе-
ње според одредбите на овој закон во рок од една годи-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
410. 
Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и за 

забавни игри (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 10/97 и 54/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 април 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 
НАСРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2002 ГОДИНА   

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата во из-

нос од 70.000.000,00 денари од игрите на среќа и од за-
бав ите игри за 2002 година. н 

Член 2 
Средствата од член 1 се распоредуваат на: 
 

1. Заедницата на инвалидски организа-
ции на Република Македонија 

  
47.800.000 

 - за финансирање на Програмите на 
здруженија на хендикепирани лица 

  
46.800.000 

 - за активности на Национално коор-
динативно тело предвидено со стан-
дардни правила за изедначување на 
можностите за хендикепирани лица, 
формирано согласно Резолуцијата 
48/49 на ООН 

  
1.000.000 

2. Агенција за млади и спорт 16.300.000 
 - масовен спорт 4.600.000 
 - врвен спорт 11.700.000 
3. Црвен крст на Република Македонија  
 - за финансирање на програмски цели 5.900.000 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Минис-
тер твото за финансии. с

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
      Бр. 23-1757/1                      Претседател на Владата 
9 април 2002 година               на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

411. 
 Врз основа на член 28, став 1, точки 2 и 3 од Зако-

нот за трговијата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 април 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ  

1. На претпријатијата и други правни и физички ли-
ца кои вршат промет на нафтени деривати, се забрану-
ва да вршат промет на масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 
15 април до 15 октомври 2002 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
      Бр. 23-1987/1                      Претседател на Владата 
9 април 2002 година               на Република Македонија, 

     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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413. 412. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување 

на буџетот (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 9 април 2002 година, донесе 

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за слободни 
економски зони (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 09.04.2002 
година, донесе 

а 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
ЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
О Д Л У К А Р ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДИ-

РЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ Член 1 
1. Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02-Ми-
нистерство за финансии-функции на државата, во Програ-
ма 12-Функција се врши намалување на потставката 
467114 во износ од 60.000.000,00 денари, а кај сметката 
637, Раздел 180.10-Финансирање на дејностите од областа 
на културата во Програма 15-Заштита на спомениците на 
културата, кај потставка 443615-заштита на спомениците 
на културата се врши зголемување во износ од 
60.000.000,00 денари. 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Дирекцијата за слободни економ-
ски зони бр. 03-82/1 од 22.03.2002 година, донесен од 
Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економ-
ски зони при Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.03.2002 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Член 2 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

       Бр. 23-1609/1                      Претседател на Владата       Бр. 23-2022/1                      Претседател на Владата 9 април 2002 година               на Република Македонија, 9 април 2002 година               на Република Македонија, 
     Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р.      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети (�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 3/94, 
71/96, 46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 април 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат: 
А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 
 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

Промена Износ по пре-
распределба 

09002 Министерство за финансии - функции на државата  
 12-Функција 
  

428112 
Тековна ре-
зерва (раз-
новидни 
расходи) 

125.724.797 -7.500.000 118.224.797 

 
Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки: 
 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

Промена Износ по пре-
распределба 

01002 Агенција за разузнавање  
 12-Дејност 
  

427122 
Други опе-
ративни 
расходи 

3.000.000 3.500.000 6.500.000 

  
463218 

Купување 
на друга 
опрема 

3.400.000 500.000 3.900.000 

  
464112 

Купување 
на автомо-
били 

0 3.500.000 3.500.000 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-2021/1                                                                                                                            Претседател на Владата 

9 април 2002 година                                                                                                                    на Република Македонија, 
      Скопје                                                                                                                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
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415. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 36/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 април 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА  
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за  потребите 
на Министерството за здравство и тоа:  
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9018  Инструменти и апа-

рати за медицинска, 
хируршка, забарска 
и ветеринарна наука, 
вклучувајќи и сцин-
тиграфски апарати, 
други електромеди-
цински апарати и 
инструменти за ис-
питување на видот: 

 

  -Електродијагности-
чки апарати (вклучу-
вајќи и апарати за 
функционални ис-
тражувачки испиту-
вања или за проверу-
вање на физиолош-
ките параметри):  

9018 50  -Други инструмен-
ти и апарати за оф-
тамологијата: 

 9018 50 10 00 --Неоптички 
  а) Ото-Офтамолош-

ки сет 102 парчиња
9018 90  -Други инструмен-

ти и апарати: 
 9018 90 85 00 --Друго 
  а) Неуролошки чекан 87 парчиња
  б) Стетоскоп 86 парчиња
9027  Инструменти и апа-

рати за физички или 
хемиски анализи (на 
пр. полариметри, ре-
фрактометри, спек-
трометри, апарати за 
анализа на гас или 
на чад); инструмен-
ти и апарати за мере-
ње или контрола на 
вискозитетот, пороз-
носта, експанзијата, 
површинскиот на-
пон или слично; инс-
трументи и апарати 
за калориметриски, 
акустични или фото-
метриски мерења 
или контрола (вклу-
чувајќи и експози-
метри); микротоми   

 9027 80 -Други инструмен-
ти и апарати: 

 9027 80 97 00 ---Друго 
  Глукометар 63 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лик  Македонија". а 
       Бр. 23-1815/1        Претседател на Владата 
9 април 2002 година               на Република Македонија, 
           Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 

416. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 36/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 април 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА  
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за  потребите 
на Комисијата за односи со верските заедници и рели-
гио ните групи и тоа: з 
Тарифен
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомоби-

ли и други моторни 
возила главно конс-
труирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот �караван�, 
�комби�, итн.) и ав-
томобили за трки: 

 

 8703 32 --Со зафатнина на ци-
линдарот што надми-
нува 1500 см3 но не 
надминува 2500 см3:  

 8703 32 90 00 ---Употребувани 
  а) PKW kombi Gesc-

hossen Schadstoffarm 
Е форд дизел, број на 
шасија WFONXXGB 
BNJK- 57975 Н 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лик  Македонија". а 
       Бр. 23-1829/1        Претседател на Владата 
9 април 2002 година               на Република Македонија, 
           Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
417. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 04/02), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена, на седни-
цат  одржана на 03.04.2002 година, Комисијата издава а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Поштенска Банка АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
втора емисија на 67.026 акции во вредност од 6.702.600 
ЕВРА односно во денарска противвредност по средни-
от курс на НБРМ на денот на издавање на решението 
во износ од 408.528.832 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Издавачот на хартии од вредност е должен продаде-
ните хартии од вредност од оваа емисија да ги евидентира 
во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  
  Бр. 07-970/14-2001      Комисија за хартии од вредност 
4 април 2002 година                   Претседател, 
           Скопје                       Никола Груевски, с.р. 
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418. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Сл. весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува   

Р Е Ш Е Н И Е  
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ности на катастарската општина Страцин-Општина Кратово. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премерот и катастарот на земјиштето (�Сл. вес-
ник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).   
       Бр. 09-1705/1           Директор, 
10 април 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
419. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 22 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 3/02) и член 49 
од Законот за сметководство (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 
39/99 и 70/01), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата XCVIII седница, одржана на 
11.04.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ 
КОИ ВАЖАТ НА 31.12.2001 ГОДИНА  

1. Цената на златото со финост 999 %о на 31.12.2001 
изнесува 19.125,95 денари за една унца. 

2. Цената на среброто со финост 999 %о на 31.12.2001 
година изнесува 215,62 денари за една унца. 

3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на 
предмети од сребро и злато, кршено сребро и злато, 
сребрени и златни лостови и ковано сребро и злато. 

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со 
финост помала од 999 %о, се изведува од цените во 
точка 1, односно точка 2. 

5. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
О.бр. 02-15/XCVIII-1/2002                       Претседател 
11 април 2002 година        на Советот на Народна банка 

      Скопје                         на Република Македонија, 
                                                        Гувернер, 
                                                Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
420. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 3/02), а во врска 
со член 15 од Законот за девизно работење (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 30/93, 40/96, 
54/00 и 49/01), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата XCVIII седница, одржана на 
11.04.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА  РАБОТЕЊЕТО  
НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ1  ВРЗ ОСНОВА НА 

ВЛОЖУВАЊА ВО И ОД СТРАНСТВО  
1. Во Одлуката за задолжително известување за ра-

ботењето на поврзани субјекти врз основа на вложува-
ња во и од странство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 4/99), се вршат следните измени: 
                            
1 За потребите на оваа одлука под поврзани субјекти се 
подразбираат субјекти кои меѓусебно се поврзани преку 
вложување на капитал заради остварување на заеднички 
интерес. 

а) во точка 4 став 1 се брише и во став 2 зборовите: 
�алинеја 1, 3 и 4� се бришат; 
б) во точка 8, зборовите: �и организационите и из-

двоените работни единици на Заводот за платен про-
мет� се бришат. 

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

 
О.бр. 02-15/XCVIII-4/2002                       Претседател 
11 април 2002 година        на Советот на Народна банка 

      Скопје                         на Република Македонија, 
                                                        Гувернер, 
                                                 Љубе Трпески, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И   

ОСНОВЕН СУД О КУМАНОВО В
 

Пред Основниот суд во Куманово се води вонпар-
нична постапка за утврдување на смрт на лицето Ата-
нас Милковски од Куманово, по предлог на предлага-
чот Милковски Стојан од Куманово. 
Се повикува Атанас Милковски од Куманово, ро-

ден во 1899 година во Куманово од татко Димо и мајка 
Спасена Милковска, да се јави, или други лица што 
знаат за неговиот живот во Основниот суд во Кумано-
во соба бр. 17/1, во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно повиканото лице Атанас Мил-
ковски ќе се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд во Куманово, Р.бр. 17/2001.   
                                                                            (10204) 
 

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

тужба на тужителката Енеина Фетаи од Тетово, против 
тужениот Азем Фетаи од Тетово, а сега со непозната 
адреса во Швајцарија поради  измена на одлука за за-
конска издршка. 
Бидејќи тужениот Азем Фетаи е со непозната адреса, 

за истиот да биде објавен оглас во �Службен весник на 
РМ� во рок од 15 дена по објавувањето да се јави во су-
дот или да одреди свој полномошник, а во спротивно на 
истиот ќе му биде поставен времен старател преку Цен-
тарот за социјални работи Тетово, кој ќе ги застапува не-
говите интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во  Тетово, П. бр. 876/2001.  
                                                                            (10197) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 5 за 2002 година Здруже-
нието на компиропроизводители �Агриа 2002� од Бе-
рово кое е основано заради остварување заеднички це-
ли, задачи и интереси, заштита на производството и ор-
ганизирање на еколошко производство, унапредување 
на технологијата на производство на компир, соработ-
ка со други здруженија и сојузи во земјата и странство 
како и со други невладини организации. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. �23 
Август� бр. 17 во Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 5/2002.   (9694) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 6 за 2001 година Здруже-
нието за заштита на животна средина �Енвирон� - Пех-
чево кое е основано заради остварување, заштита и 
усогласување на своите интереси и уверувања, како и 
заради вршење на дејности и активности за подобрува-
ње на квалитетот на живеењето. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Пехчево и Р. Македонија, а неговото седиште се 
наоѓа на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 10 во Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 6/2001.   (9695) 

__________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 7 за 2001 година Нинџу-
цу клуб �Берово�-Берово кое е основано заради запоз-
навање и изучување на нинџа техники преку рекреати-
вен, аматерски и професионален приод кон нинџа 
спортот, како и да развива соработка со сите клубови 
од нинџуцу Сојузот на Македонија. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Берово и Р. Македонија, а неговото седиште се 
наоѓа на ул. �15-ти Корпус� бр. 20 во Берово. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 7/2001.   (9696) 

__________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Кавадарци под рег. бр. 9/2001 
за 2002 година, се запишува Здружение на граѓани Еко-
лошко друштво - �МАЈСКИ ДЕН� Росоман, кое се за-
лага за следниве цели и задачи: заштита и унапредува-
ње на животната средина, заштита на воздухот, зашти-
та на шумите, заштита на растителниот и животински-
от свет. рационално користење на природното богат-
ство и заштита на рибниот фонд. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Проле-

терска� бр. 1 во с. Росоман. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 9/2001. 
                               (9693) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции, при Основниот суд Кавадарци, под рег. бр. 2/2002 
за 2002 година се запишува Здружение на граѓани �КА-
РАТЕ КЛУБ� - Кавадарци кое се залага за следните це-
ли и задачи: 
Промовирање и развој на карате спорт; ширење на 

карате спортот; подобрување на карате спортот; прет-
ставување и афирмација на карате спортот; спроведу-
вање на задачите на МТКФ; соработка на клубот со ос-
танатите клубови и МТКФ; остварување на врската по-
меѓу другите карате организации и други спортски ор-
ганизации; поттикнување и помош во каратето; да се 
формира карате информативен центар кој што ќе рабо-
ти во склопот на МТКФ; да организира карате шампио-
нати; да ја информира јавноста за својата работа и за 
своите потреби. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул. �Достојевски� бб. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 2/2002. 
                             (9698) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 4 за 2002 година Здруже-
нието за развој на туризмот и угостителството �Мале-
шево� од Берово кое е основано заради остварување и 
усогласување на своите интереси и заради вршење на 
дејности и активности со цел за подобрување на туриз-
мот и угостителските услуги. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Берово, а неговото седиште се наоѓа во Берово.   
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 4/2002.   (9701) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 15/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Здружение на граѓани Сојуз на 
истражувачи на град Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: социолошко-

правно и научно следење на општествените збиднува-

ња во град Охрид на принципот на набљудување и не-
мешање во тие збиднувања и нивна научна обработка, 
а пред се научно следење на пописот на населението, 
изборите (локални и национални), поттикнување и раз-
вој на интерес на младите за научно истражувачка ра-
бота во областа на социологијата, историјата, екологи-
јата, етнологијата, геологијата, медицината и биологи-
јата, заштита на човековите права и слободи, заштита 
на човековата околина, развој на меѓуетничките и ме-
ѓународните односи, продлабочување на меѓуетничка-
та толеранција, поттикнување на демократска непарти-
ска едукација, работа на проекти и сл. 
Седиштето на здружението е во с. Елшани-Охрид, 

каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување е Иваноски Сандре 

од с. Елшани-Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 15/2002. 

                        (9953) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 14/2002, 
се запишува Здружението на граѓани-Друштво на елек-
тро-машински инжењери �ЕА�-Гостивар со седиште на 
ул. �Тоде Богданоски� број 31, а го застапуваат Беким 
Фетаи од Гостивар и Сулејман Сулејмани од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање, афирмација и непосредна приме-
на на достигнувањата од областа на техниката при ра-
ботење, особено во малото стопанство, организирање 
на курсеви и работни семинари и соодветна практична 
примена на достигнувањата во оваа област, масовно 
техничко воспитување и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 14/2002. 
             (9955) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 13/2002, 
се запишува Здружението на граѓани �АРФА� од Гос-
тивар со седиште на ул. �Иво Лола Рибар� број 35 во 
Гостивар, а го застапува претседателот Мерита Зулфи-
ќари-Зенки. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промовирање на меѓуетничка толеранција и 
соработка, промовирање и заштита на правата на деца-
та и жените, едукација на жените на разни полиња пре-
ку семинари, работилници, кампањи и други заеднички 
проекти на кои што ќе учествуваат припадниците на 
сите етнички групи кои живеат во Република Македо-
нија. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 13/2002. 
              (9956) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 
12/2002 од 3.04.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани �Фудбалски клуб ГАЛЕБ� с. Тркање, Кочани, 
со седиште во с. Тркање, Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Бранко Георгиев од с. Тркање, Кочани, претседател на 
здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи, пот-
тикнување и омасовување, развој и унапредување на 
фудбалската игра, правилно спортско и морално воспи-
тување на своето членство, учество во системот на нат-
превари, организирани од страна на фудбалските орга-
низации, усовршување на стручниот кадар и соработка 
со стручните училиште и научно спортски установи, 
спроведување и унапредување на хигиенско-здравстве-
ната заштита на членството, водење грижа, одржување 
и наем за користење на спортските објекти и другата 
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опрема со која располага клубот и соработка со други 
клубови од републиката и странство, поради размена 
на искуства, подобрување на квалитетот на работата и 
поттикнување на подобри резултати. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �ГАЛЕБ� 

с, Тркање, Кочани стекнува својство на правно лице на 
3.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 12/2002.  

         (9957) 
__________ 

 
Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 

9/2002 од 26.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани Фудбалски клуб �ПЛАЧКОВИЦА� с. Теранци, 
Кочани, со седиште во с. Теранци, Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ванчо Атанасов од с. Теранци, Кочани, претседател на 
здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи: пот-
тикнување и омасовување, развој и унапредување на 
фудбалската игра, правилно спортско и морално воспи-
тување на своето членство, учество во системот на нат-
превари организирани од страна на фудбалските орга-
низации, усовршување на стручниот кадар и соработка 
со стручните училишта и научно спортски установи, 
спроведување и унапредување хигиено-здравствената 
заштита на членството, водење грижа за одржување и 
наменско користење на спортските објекти и другата 
опрема со која располага клубот и соработка со други-
те клубови од републиката и странство, поради разме-
на на искуства, подобрување на квалитетот на работата 
и постигнување на подобри резултати. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �ПЛАЧ-

КОВИЦА� с. Теранци, Кочани, стекнува својство на 
правно лице на 26.03.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 9/2002. 

                            (9958) 
__________ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 6 за 2002 година Здруже-
нието на граѓани �Спиково�-Пехчево кое е основано 
заради остварување на поширок општествен интерес 
преку  што се остваруваат потребите од стручна и дру-
га помош за унапредување, остварување и заштита на 
граѓанските права во Пехчево. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Првомајска� бр. 34 во Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 6/2002. 
              (9961) 

__________ 
 
Со решението Згф. бр. 38/2001 од 10.12.2001 годи-

на, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под рег бр. 38 
за 2001 година се запишува: 

-Културно уметничко друштво Исарски Бисери-
Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа во ОУ Ванчо 

Прќе-Штип, ул. �Васил Главинов� бр. 3 во Штип, а 
здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 38/2001. 
              (9943) 

__________ 
 

Со решението Згф. бр. 8/2002 од 04.02.2002 година 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
8 за 2002 година се запишува: 

- Граѓански информативен центар Спектар-Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Радан-
ски пат� бр. 195, Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и на територијата на 
РМ. 
Од Основниот суд  во Штип, Згф. бр. 8/2002. 
              (9945) 

__________ 
 

Со решението Згф. бр. 7/2002 од 04.02.2002 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
7 за 2002 година се запишува: 

-Регионален центар за култура, едукација и развој 
на невладини организации-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Иво Ло-

ла Рибар� бр. 36 во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Штип и на територијата на 
РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 7/2002.   (9952) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1265 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани ЛАЈОНС клуб Св. Пан-
телејмон - Скопје, со седиште во Скопје на ул. �27 
Март� број 1. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Мирољуб Шукаров од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на креирање и потстрекнување духот на разби-
рање меѓу луѓето во светот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 27/02. 
                                                             (10236) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1264 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение за мултикултурно обединување и 
хуманитарно ангажирање на жените �СКОПЈЕ�, со 
скратено име З.М.О.Х.А.Ж. �СКОПЈЕ� со седиште во 
Скопје на ул. �Панајот Гиновски� број 3 Б. 

 Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Нериман Шерифи од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на исполнување на демократските процеси со 
промоција и развивање на мултикултурното обедину-
вање на жените преку организирање на хуманитарни 
акции, семинари и трибини. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 61/02.  
                              (10237) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1262 се запишува здружението на 
граѓани: Планинарско-велосипедски клуб �АЗОНИК�, 
со седиште во Скопје на ул. �Наум Наумовски Борче� 
број 87-1-10. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Илија Поповски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на професионален развој на квалитетниот пла-
нинарско-велосипедски спорт и унапредување на сис-
темот на натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 53/02.  
                                        (10238) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1207 се запишува здружението на 
граѓани: Македонско Национално Движење (МНД), со 
седиште во Скопје на ул. �11 Октомври� број 8/2-9. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател проф. д.р. Михајло Миноски од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на остварување и заштита на економските, соци-
јални, културни и национални интереси на македонски-
от народ и граѓаните на Република Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 26.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 205/01.

                                        (10239) 
__________ 

 
Барањето на предлагачот Здружение на музички пе-

дагози на Град Скопје за неговото усогласување со од-
редбите на Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции, се уважува како основано. 
Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-

нието на граѓани Здружение на музичките педагози на 
Град Скопје, од Скопје, со својство на правно лице од 
18.10.1972 година, се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I-Скопје под Рег. бр. 
1223 се запишува здружението на граѓани Здружение 
на музичките педагози на Град Скопје, со седиште во 
Скопје, на бул. �Јане Сандански� број 29/29. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Лазар Андонов од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 558/99.

                          (10241) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1251 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани �МЕКТЕБ�, со седиште 
во Скопје на ул. �7-ми Јули� број 29. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Џевад Хот од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање и задоволување на културните, 
просветните и духовните потреби на граѓаните како и 
други општествено корисни активности и развивање на 
сеопшта општествена атмосфера која ќе доведе до по-
големо разбирање и запознавање помеѓу етничките за-
едници во РМ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 14.03.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 185/01.  
                          (10243) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1258 се запишува здружението на 
граѓани: Национален сојуз на студентите на Македони-
ја, со седиште во Скопје на ул. �Пиринска� бб - Оп-
штина Карпош. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Дејан Павлески од Скопје. 
 Работата и активностите на здружението ќе се од-

несуваат на заштита и унапредување на интересите на 
своите членови по прашањата од областа на економија-
та и општествените прашање кои директно се однесу-
ваат на статутот и благосостојбата на студентите во оп-
штеството, развивање, унапредување и задоволување 
на културните потреби, спортско рекреативните деј-
ности, стручно усовршување на студентите, подигање 
на здравствената заштита на повисоко ниво како и ини-

цирање, организирање и спроведување хуманитарни и 
други општествено корисни активности. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 22.03.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 187/01. 
                          (10245) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1236 се запишува здружението на 
граѓани: Боксерски клуб ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ - Скоп-
је, со скратено име БК ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ- Скопје, 
со седиште во Скопје, на ул. �Белградска� број 28. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Панев Тони од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на активности за унапредува-
ње на боксот како вештина и спорт, организирање на 
спортски манифестации од областа на боксот како и 
вклучување и омасовување на пионери, младинци и 
други лица кои се заинтересирани за овој спорт. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.02.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 90/01.  
                                                             (10246) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1266 се запишува здружението на граѓани: 
Боди Гард Тренинг Центар �Кобра� - Скопје, со седиште 
во Скопје на ул. �Пиринска� бб, барака број 3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Чедомир Саздовски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување, омасовување и развој на бо-
речките вештини Реално карате, Реално Аикидо, Кик 
Бокс, Џиу Џитцу и самоодбрана, џудо, кунг-фу и аеро-
бик со фитнес како основна рекреативна содржина. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.03.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. број 63/02.  
                                                             (10247) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 

Рег. зг. бр. 6/02 од 27.2.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружение на граѓани �Родољу-
бие� со седиште во Скопје на ул. �Јане Сандански� бр. 
109/1-13. 
Цели и задачи на здружението на граѓани �Родољу-

бие� се: 
Поттикнување и организирање на граѓаните за про-

мовирање на традициите и културното наследство на 
Република Македонија, како и запознавање на 
граѓаните со убавините и културното богатство на Р. 
Македонија, негување на обичаите и традициите; по-
дигнување на степенот на културното ниво на младите 
преку поттикнување на креативноста и творечкиот дух; 
афирмацијата и популаризација на културното богат-
ство на Република Македонија; поттикнување и орга-
низирање на сите заинтересирани граѓани за занимава-
ње со истражување; развивање на свеста кај младите за 
културното наследство, за љубов кон татковината и 
постојано проширување на содржинските и просторни-
те рамки на дејноста на �Родољубие�. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации здружението на граѓани 
�Родољубие� се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III. Рег. зг. бр. 

6/02.                                                                          (10168) 
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С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 17/2002 година од 28.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот СЕНДВИЧАРА КО-
ЧИШТА ТП, Билгаип Ихтиман Кочишта - Тетово, ул. 
�И.Р.Лола� бр. 211, со  жиро сметка бр.  41500-601-
87327, при ЗПП-филијала Тетово, запишан при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје под Трег. бр. 1416/2000 и 
рег. влошка 02026660-6-09 од 31.03.2000 година. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спро-

ведува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на трговските друштва што се во-
ди при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10194) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 99/2002 од 25.03.2002 година е  отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, промет и услуги �ГРИЛ-95�, Јагодица, Мио-
мир и Горан увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Вич� бр. 26/11, и  жиро сметка 40120-601-361714, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет и услуги �ГРИЛ-95� 
Јагодица, Миомир и Горан увоз-извоз ДОО Скопје, со 
седиште на ул. �Вич� бр. 26/11, и  жиро сметка 40120-
601-361714, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар  кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје  I -  Скопје.            (10199) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 79/02 од 04.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги, оспособување и вработување на 
инвалиди �КОМПОЛЕС-ПРО� ДОО извоз-увоз Скопје 
со седиште на ул. �Бојмија� бр. 6/47, со  жиро сметка 
бр. 40100-603-26128, и регистарска влошка 1-26718-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, услуги, оспособување и вра-
ботување на инвалиди �КОМПОЛЕС-ПРО� ДОО из-
воз-увоз Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10102) 

___________ 
_ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 89/02 од 04.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за трговија и услуги �БОМА� Виолета Аврамоска ДО-
ОЕЛ  Скопје со седиште на ул. �Гемиџиска� бр. 141-а, 
со  жиро сметка бр. 40110-601-420071, и регистарска 
влошка 02005983?-8-01-000, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за трговија и услуги �БОМА� Виолета 
Аврамоска ДООЕЛ  Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (10103) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 347/01 од 02.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговија на мало 
�СУПЕР УНИОН� Руфки Ќемал Емровски, ТП со се-
диште на ул. �Индустриска� Дисконт Технометал Вар-
дар локал бр. 65, со  жиро сметка бр. 40110-601-
410346, и регистарска влошка 02002583?-6-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вија на мало �СУПЕР УНИОН� Руфки Ќемал Емров-
ски, ТП  Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10110) 

___________ 
_ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 460/01 од 03.04.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија и услуги на големо и мало �ВЕРТИГО� ДОО ек-
спорт-импорт, со седиште на ул. �Христијан Тодоров-
ски Карпош� бр. 32, со  жиро сметка бр. 40100-601-
387618, како  и број на регистарска влошка 02031747?-
3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги на големо и мало �ВЕР-
ТИГО� ДОО експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје  I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10136) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани објавува дека рочиштето 

за изјаснување и гласање на доверителите за програма-
та за финансиска консолидација и сопственичка тран-
сформација на АД �Хартија� Кочани, на ден 26.03.2002 
година е одложена, ново се закажува во сала бр. I во 
Основниот суд во Кочани. 
Од Основниот суд во Кочани.                        (9927) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Ст. бр. 25/01 од 19.02.2002 година, се отвора стечај-
на постапка над Друштвото за производство и трговија 
Виктори-комерц ДОО Штип, но истата не се спроведу-
ва поради тоа што имотот на должникот што влегува 
во стечајната маса не е доволен за намирување на тро-
шоците во постапката. 
Стечајната постапка над Друштвото за производ-

ство и трговија Виктори-комерц ДОО Штип, се запира. 
По правосилноста на решението Друштвото за про-

изводство и трговија Виктори-комерц ДОО Штип, да 
се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.          (9929) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Ст. бр. 14/2000 од 20.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над Друштвото за транспорт, трговија и 
услуги Ева ДООЕЛ Штип, но истата не се спроведува 
поради тоа што имотот на должникот што влегува во 
стечајната маса не е доволен за намирување на трошо-
ците по постапката. 
Стечајната постапка над Друштвото, за транспорт, 

трговија и услуги Ева ДООЕЛ Штип, се запира. 
По правосилноста на решението должникот Друш-

тво за транспорт, трговија и услуги Ева ДООЕЛ Штип, 
да се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.          (9931) 
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Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува де-

ка со решението Ст. бр. 3/2002 од 29.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за промет на големо и мало Унионпром извоз-увоз 
ДОО од с. Негорци-Гевгелија, ул. �Ристо Бојмалиев� 
бр. 16, со жиро сметка број 41610-601-7795 кај Агенци-
јата за блокирани сметки, број на регистарска влошка 
1-5142-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната 
постапка над должникот Унионпром од с. Негорци-
Гевгелија, веднаш 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.          (9935) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 50/2002 од 28.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за производство, 
трговија и услуги �Малотино-Трејд� ДОО експорт-им-
порт, ул. �30� бр. 21, с. Карпош, Куманово. Со истото 
решение е заклучена стечајната постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија и услуги 
�Малотино-Трејд� ДОО експорт-импорт, ул. �30� бр. 
21, с. Карпош, Куманово. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.          (9916) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 56/2002 од 28.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка  над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �Топ-Спин� Борис ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Добрешане, Куманово со ж.с. 
510000000763-51 КИБ Куманово, со рег. влошка број 
02011794?-8-03-000 и Трег. бр. 3473/2001 од 18.12.2001 
година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ, 

член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се именува Зоран Денковски, 

дипломиран економист од Куманово, ул. �Моша Пија-
де� бр. 29, тел. 428-3-232. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 
15 дена сметано од објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ� да ги пријават кај стечајниот управ-
ник, а во пријавата да го означат предметот на кој пос-
тои разлачно право, на чинот и основот за засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 
Отворање на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, јавните книги во кој се запишани 
правата врз недвижностите (катастарот) како и права 
од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште и тоа собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и собрание на доверители (извеш-
тајно рочиште) на ден 28.05.2002 година во 12,00 часот 
во соба број 90/II во Основниот суд Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово.          (9917) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 34/02 
од 04.04.2002 година, над Трговец поединец Милан 

Илија Радевски Радаро-Битола, ул. "Партизанска" бр. 
79/3, Трег. бр. 000558 со дејност: превоз и жиро сметка 
40300-601-86153 при ЗПП - Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10471) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 54/02 од 

04.04.2002 година, над Трговец поединец �Куне�-Бито-
ла, ул. "4-ти Јули" бр. 18, за такси Александар Јонче Ку-
невски Куне, со рег. вл. 010112736?-6-06000, со дејност: 
такси и жиро сметка 40300-601- при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10472) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 94/02 

од 05.04.2002 година, од Битола над Приватно прет-
пријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт 
�Коп експорт�-Битола, ул. "Отешево" бр. 3, со дејност: 
трговија и жиро сметка 40300-601-36243 при Агенција-
та за водење блокирани сметки, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10473) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 81/02 

од 05.04.2002 година, над Друштвото за трговија и еко-
номски услуги ДООЕЛ �ДУНЦ КОМЕРЦ� Емилија од 
Битола, ул. "Илинденска" бр. 28, со дејност: книговод-
ство и жиро сметка 500-0000001927-66, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10474) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 42/00 од 

04.04.2002 година, над Трговец поединец за превоз Вла-
димир илија Котевски �Емануел� од Битола, ул. "Индус-
триска" бр. 95, С.Трег. бр. 01012691-6-06000, со дејност: 
такси и жиро сметка 40300-601 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10475) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 93/02 од 

04.04.2002 година, над Друштвото за производство, тр-
говија и услуги �Сити корп� - Сашо ДООЕЛ Битола, ул. 
"Отешево" бр. 3, Трег. бр. 0100401331?-8-000, со деј-
ност: трговија и жиро сметка 40300-601 при ЗПП - Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10476) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 46/2002 

од 11.03.2002 година, отвори стечајна постапка над дол-
жникот Трговско друштво за производство, транспорт и 
трговија на големо и мало Цветан Трајкоски �САХАРА 
МН� увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Александар 
Македонски" бр. 4/1, запишан во регистарска влошка 
01003234?-9-03-000 на Основниот суд - Битола со деј-
ност трговија на мало во продавница претежно со храна, 
пијалаци и тутун, со жиро сметка 41100-601128190 во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради тоа што должникот должи 
само на основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10477) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решени Ст. бр. 

42/2002 од 14.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговија и услуги на Николоски Дејан, 
БЕРД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. 
"Мице Козар" бр. 155-а, запишан во регистарска влош-
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ка 01009062?-8-01-000 на Основниот суд - Битола со 
жиро сметка 41100-601-46103 во Агенцијата за блоки-
рани жиро сметки со основна дејност трговија на мало 
со козметички и тоалетни препарати. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради тоа што должникот должи 
само на единствениот основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10478) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

50/2002 од 22.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Земјоделско прометна задруга БЕЛ ВЕЗ 
увоз-извоз Прилеп ПО, со седиште на ул. "Пане Тале-
ски" бр. 34-а, со основна дејност трговија на мало со 
текстил, запишан во регистарска влошка Срег. бр. 90/99 
од 4.03.1999 година, при Основниот суд - Битола, Срег. 
бр. 2-793 со извршна миграција на жиро сметка во Ко-
мерцијална банка АД со бр. 30020000039611 Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10481) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

70/2002 од 29.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги �ЕУ Хемија� увоз-извоз ДОО Прилеп, со се-
диште на ул. "Струшка" бр. 59 во Прилеп, запишан во 
регистарска влошка 01014176?-3-03-000 на Основниот 
суд - Битола со основна дејност трговија на мало со ме-
тал на стока, градежен материјал, бои и стакло. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува, бидејќи истата се отвора поради 
постојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10480) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 68/02 

од 2.04.2002 година, отвори стечајна постапка над дол-
жникот Услужно, производна, трговска задруга �ДЕЛ-
ФИН� увоз-извоз - Прилеп, П.О., со седиште на ул. 
"Сутјеска" бр. 13, запишан во регистарска влошка 2-
787 на Основниот суд - Битола со дејност друга тргови-
ја на мало во продавници со мешовита стока, со жиро 
сметка 3000200001154-74 во Комерцијална банка АД 
Скопје, Филијала - Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10479) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 84/02 од 

09.04.2002 година, над Друштвото за трговија и услуги 
Атанасовска Славица ЕМС увоз-извоз с. Кравари-Бистри-
ца ДООЕЛ Трег. бр. 01008308?-8-01-000, со дејност: трго-
вија и жиро сметка 40300-601-65464 при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10508) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 92/02 

од 08.04.2002 година, над Приватното претпријатие за 
угостителство, туризам, трговија и производство �Де-
те�-Битола, ул. "Партизанска" бб., Трег. бр. 1-3870 со 
дејност: угостителски услуги и жиро сметка 40300-601-
20332 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10509) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 91/02 

од 08.04.2002 година, над Трговец поединец Шеремет-
ковски Методија Сашо превоз, такси возила �Фафка�-

Битола, ул. "Охридска" бр. 144, со рег. вл. 000623, со 
дејност: превоз на патници и жиро сметка 40300-601-
86559 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10510) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 55/02 од 28.03.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �АДАНА КОМЕРЦ� Имер 
ДООЕЛ експорт-импорт Студеничани, со седиште во с. 
Студеничани-Студеничани, со жиро сметка бр. 200-
0000203666-94, и регистарска влошка 02033952?-8-01-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги �АДАНА КОМЕРЦ� Имер ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Студеничани, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (10466) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 448/01 од 12.03.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот ТП �САВЕВ-
СКИ� Предраг Атанас Савевски превоз на стоки, со се-
диште на ул. "Радован Ковачевиќ� бр. 12, со жиро 
сметка бр. 40110-601-395599, како и број на регистар-
ска влошка 6-02000052-000-06, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот ТП 
�САВЕВСКИ� Предраг Атанас Савевски превоз на сто-
ки, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (10467) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 1037/02 од 14.03.2002 година, објавува дека Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги БИМ Оли-
вера ДООЕЛ увоз-извоз с. Сопиште, со број на жиро смет-
ка 300000000522478 при Комерцијална банка АД Скопје, е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.             (9816) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со ре-

шението II. Л. бр. 46/2002 од 14.02.2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за 
инженеринг и трговија �ШИВА ИНЖЕНЕРИНГ� увоз-из-
воз ц.о. од Скопје, бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 11-
II/3, со жиро сметка 40100-601-177487. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје со стан на ул. �Беровска� 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9800) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението II. Л. бр. 214/2001 донесено од овој суд на 
25.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатието за производство, промет и услуги �ПРОФАРМА-
КА� ЦО Скопје, со седиште на ул �Женевска� бр. 13 и жи-
ро сметка 40120-601-89909 и истото се брише од региста-
рот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9804) 
__________ 

 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со стан 

на ул. �Јани Лукровски� бр.10/44, со тел. 171-599 запиша-
но во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решението П. Трег. бр. 2116/02, објавува дека 
Друштвото ЈУХОР-КОМЕРЦ А Митко Косев и друг ДОО 
со број на жиро сметка 40100-601-299307 отворена при 
ЗПП Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                            (9808) 
__________ 

 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 
2105/2002 од 12.03.2002 година, објавува дека Друштвото за 
проектирање, трговија и услуги МЕЦ-КОМ Милан ДООЕЛ 
увоз-извоз со седиште на бул. �Октомвриска револуција� бр. 
14/2-4 Скопје и со жиро сметка број 300000000092089 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.             (9910) 
__________ 

 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 
1691/2001 од 15.06.2001 година, објавува дека Трговското 
друштво за промет и услуги НЕШВИЛ КОМЕРЦ Методи-
ја ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. �Његошева� бр. 
21, Скопје и со жиро сметка 40120-601-97276 при ЗПП-
филијала во Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.             (9912) 
__________ 

 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 
4022/2001 од 26.12.2001 година, објавува дека Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги ПГП Добри-
вој ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 7-
8/13, Скопје и со жиро сметка број 300000000099849 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.             (9914) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението I. Л. бр. 657/2000 донесено од овој суд на 
06.08.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатието за производство, инженеринг, внатрешна и надво-
решна трговија �ЕЛИТА� ДОО-Скопје, со седиште на ул. 

�Водњанска� бр. 34 и жиро сметка 40100-601-315156 и ис-
тото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (9997) 
__________ 

 
Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. �Стрезово� 

бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 4164/2001 од 
08.02.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги ПИНО Џевдет  ДООЕЛ Скопје, ул. �Тале 
Христов� бр. 2 и со број на жиро сметка 40100-601-121477 
отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                   (10138) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 37/2002 од 12.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за транспорт и трговија �КАБАС� експорт-им-
порт-Скопје, ул. �Марко Орешковиќ� бр. 68, со жиро 
сметка 40100-601-224644. 

За ликвидатор се определува лицето Пешевски Божи-
дар од Скопје, со стан на ул. �Марко Орешковиќ� бр. 68. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (10143)     
___________ 

 
Ликвидаторот Стефанов Спас од Скопје, ул. �Сава Кова-

чевиќ� бр. 47/4-25, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. I. Л. бр. 
69/2002 од 26.03.2002 година, објавува дека Претпријатието 
за трговија и услуги �СПЕЦИЈАЛЕН АВТО СЕРВИС-САС� 
ЦО-Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-245989 отво-
рена при Агенција за блокирани сметки е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                   (10176) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 443/1999 од 13.02.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
�ЛИВЛС� ДОО експорт-импорт-Скопје, ул. �Кратовска� 
бр. 22, со жиро сметка 40100-601-362566. 

За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчиновски 
од Скопје, со стан на ул. �Љуба Петровиќ� бр. 8, тел. 617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (10242)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2040/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02026112?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар ликвидацијата на Друштвото за производство, 
трговија, услуги и превоз ПЕГАЗ Весна и Зоран ДОО 
увоз-извоз Куманово, ул. �ЈНА� бр. 5. 

Бришење на: Друштво за производство, трговија, услу-
ги и превоз ПЕГАЗ Весна и Зоран ДОО увоз-извоз Кума-
ново, ул. �ЈНА� бр. 5. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (10248)     
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Ликвидаторот Чолиќ Хакија од с. Љубош, запишан 

во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег. бр. 4746/2001, објавува дека 
Друштвото за градежништво и трговија ЉУБОШ-БАУ 
Хакија и др. ДОО експорт-импорт, с. Љубош со седиште 
во с. Љубош со број на жиро сметка 210-048-3358901-39 
при Тутунска банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од Ликвидаторот.                                             (10465) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Л. бр. 61/2002 година од 05.03.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско и производно претпријатие �ВИО КО-
МЕРЦ� увоз-извоз - Скопје, ул. �Лихнида� бр. 1/1-7. 
За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазевска 

од Скопје, со стан на ул. �Петре Ацев� бр. 27/1-1 и теле-
фон 468-213 и 171-662. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10571) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве печати: 

Тркалезен печат под назив: Градоначалник на Опш-тина 
Петровец. 
Тркалезен печат под назив: Совет на Општина Петровец. 
Тркалезен печат под назив: Општина Петровец-Управни 

и административни органи и тела. 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 133429/93 издаден од УВР-Скопје на име  
Шалевиќ Гордана, ул. "Бојмија" бр. 6/39, Скопје.    (10464) 
Пасош бр. 1184281/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Даци Ридван, ул. "157" бр. 43, Скопје.        (10487) 
Пасош бр. 1351442/00 издаден од УВР-Тетово на име  

Неџбии Илас, с. Палатица, Тетово.                         (10491) 
Пасош бр. 1224220/99 издаден од УВР-Тетово на име  

Антовски Злате, ул. "Б. Кочовски" бр.21,Тетово.       (10495) 
Пасош бр. 1170665/98 издаден од УВР-Скопје на име  

Битиќ Африм, ул. "А. Авдовиќ" бр.11/10, Скопје.      (10507) 
Пасош бр. 1384645/00 издаден од УВР-Тетово на име  

Синани Неби, с. Камењане, Тетово.                         (10524) 
Пасош бр. 1384279/00 издаден од УВР-Тетово на име  

Синани Љуљета, с. Камењане, Тетово.        (10525) 
Пасош бр. 792866/95 издаден од УВР-Скопје на име  Ха-

сип Рахимовиќ, ул. "М. Садик" бр.58, Скопје.          (10528) 
Пасош бр. 532869 издаден на име Петрески Зоран, ул. 

"Караорман" бр. 8, Кичево.                               (10544) 
Пасош бр. 1580552 издаден од УВР-Струмица на име  

Јанев Игор, ул. "Димитар Влахов" бр. 47, Струмица. 
                                                                        (10546) 
Пасош бр. 1430272 на име Георгијевски Глигор, ул.  

"Благоја Тоска" бр. 416/15, Тетово.                         (10548) 
Пасош бр. 1631567 издаден од УВР-Куманово на име  

Ахметовиќ Рамадан, с. Опае, Куманово.        (10565) 
Пасош бр. 1343300 на име Руѓиле Зеќири, с. Г. Речица, 

Тетово.                                                                            (9633) 
Пасош бр. 2474080 на име Мухамед Зеќири, с. Г . Речи-

ца, Тетово.                                                                       (9638) 
Пасош бр. 489002 на име Мустафи Муамет, ул. "Ки-ро 

Фетак" бр. 2-а, Куманово.                                           (10378) 

Пасош бр. 938994/96 издаден од УВР-Тетово на име  
Зенки Ферит, с. Непроштено, Тетово.        (10579) 
Пасош бр. 1524043 издаден од УВР-Скопје на име  Да-

либорка Петровска, ул."В.С.Бато" бр.87/2-35, Скопје. 
                                                                        (10586) 
Пасош бр. 1013085 издаден од УВР-Скопје на име  Кем-

ран Имери, с. Арачиново ул. "110" бр. 17-а, Скопје. 
                                                                        (10587) 
Пасош бр. 957217/96 издаден од УВР-Скопје на име Ко-

цевски Боро, ул. "Р. Чаевец" бр. 27/6, Скопје.          (10596) 
Пасош бр. 1495420 на име Ангеловски Роберто, ул.  "Ле-

ринска" бр. 52, Битола.                                         (10609) 
Пасош бр. 1594291 на име Секоски Жан, ул. "Т.  Тар-

цан" бр. 2/24, Прилеп.                                        (10611) 
Пасош бр. 1294291 издаден од УВР-Скопје на име  Шу-

лев Ристо, Скопје.                                                         (10614) 
Пасош бр. 1121637 издаден од УВР-Скопје на име  Шу-

лева Ева, Скопје.                                                         (10615) 
Пасош бр. 1574984 издаден од УВР-Скопје на име  Му-

ратовски Ѓоко, ул. "Атинска" бр. 25/6,Скопје.            (10623) 
Пасош бр. 1316519 на име Стојмилов Влатко, с. Обле-

шево, Кочани.                                                                 (7020) 
Пасош бр. 185573 на име Сали Ислам, с. Богојци, Стру-

га.                                                                                     (3655) 
Пасош бр. 1489152 на име Мемишоски Сејат, с. Подго-

рици, Струга.                                                                  (9098) 
Пасош бр. 993676 на име Башким Љута, ул. "176" бр. 5, 

Тетово.                                                                             (7979) 
Пасош бр. 84873/93 на име Мурсели Јусуф. с. Шемшево, 

Тетово.                                                                           (10547) 
Пасош бр. 1323180/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Тошевски Дејан, ул." Л. Геров" бр.52/2-5,Скопје.    (10633) 
Пасош бр. 1530659/01 издаден од УВР-Тетово на име  

Ќукиќ Синан, ул. "Ѓ. Петров" бр. 32, Тетово.           (10651) 
Пасош бр. 1540994/01 издаден од УВР-Велес на име  Ка-

личков Ертан, ул. "Којник" бр. 11, Велес.                 (10656) 
Пасош бр. 1438823/00 издаден од УВР-Велес на име  Ка-

личков Ќазим, ул. "Којник" бр. 11, Велес.                 (10657) 
Пасош бр. 1541053 издаден од УВР-Велес на име  Ка-

личкова Рифка, ул. "Којник" бр. 11, Велес.               (10659) 
Пасош бр. 1048458 на име Салиу Салман, с. Неготино, 

Гостивар.                                                        (10677) 
Пасош бр. 252576 на име Ислами Пати, с. Требиште,  

Гостивар.                                                        (10679) 
Пасош бр. 1288351/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Блажевски Драган, ул. "В. Карангелевски" бр. 23/17,  Ско-
пје.                                                                        (10692) 
Пасош бр. 908902/96 издаден од УВР-Скопје на име  

Магдалена Јакимовска, ул. "Н Русински" бр. 10/1-15,   
Скопје.                                                                        (10700) 
Пасош бр. 1278336 издаден од УВР-Скопје на име  Хај-

редин Садики, с. Брест, Скопје.          (10701) 
Пасош бр. 279992/94 издаден од УВР-Скопје на име  

Слободан Трајковски, ул. "Мице Козар" бр. 2, Скопје. 
Пасош бр. 1302052  на име  Илиевски Горан нас. 

Карпош Куманово.  
Пасош бр. 1451418 издаден од УВР-Скопје на име  

Ариф Арифи, с. Блаце, Скопје.                        (10703) 
Пасош бр. 476420/97 издаден од УВР-Скопје на име  

Аметовиќ Синан, ул. "146 Бис" бр. 5-а, Скопје.        (10705) 
Пасош бр. 682644 издаден од УВР-Скопје на име  Буч-

коски Николче, бул. "Јане Сандански", Скопје.       (10707) 
Чекови од тековна сметка бр. 14547950 од бр. 333709   

до бр. 333712 и од бр. 366578 до бр. 366587 издадени од  
Комерцијална банка на име Оручоска Цветанка, Скопје.
                                                                        (10463) 
Чекови од тековна сметка бр. 4982530 од бр. 887388  до 

бр. 887399 и бр. 4332106 издадени од Комерцијална  банка 
АД Скопје на име Јосифовска Сунчица, Скопје.      (10616) 
Чекови од тековна сметка бр. 6847972 од бр. 5671630  до 

бр. 5671647 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје 
на име Петковски Глигор, Скопје.                         (10622) 
Чекови од тековна сметка бр. 150-53 од бр. 6222959 до 

бр. 6222961, 1708062, 6238769 и бр. 6238770 издадени  од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Кире Не-човски, 
Скопје.                                                                 (10649) 
Огласот објавен во Службен весник на Р.М бр. 23 од 

05.04.2002 година за чекови од бр. 619202 до бр. 619214   
на име Донев Сребро, Скопје се сторнира.        (10683) 
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Чекови од тековна сметка бр. 3559657 со бр. 540797,  54-

0798 и бр. 540799 издадени од Комерцијална банка  АД 
Скопје на име Грковски Костадин, Скопје.               (10689) 
Чекови од тековна сметка бр. 0006175075 со бр. 000400-

4876571 и бр. 0004004876572 издадени од  Комерцијална 
банка АД Скопје на име Коловски Ѓуро, Скопје.     (10715) 
Работна книшка на име Сахит Јетиши,Скопје.      (10461) 
Работна книшка на име Спасов Русе, ул."Трст"бр.19, 

Штип.                                                                        (10485) 
Работна книшка на име Неџипи Несрин, Куманово. 
                                                                        (10490) 
Работна книшка на име Бедрије Аслани, Куманово. 
                                                                        (10494) 
Работна книшка на име Розита Јорданова, Скопје. 
                                                                        (10496) 
Работна книшка на име Самет Салаи, Куманово. 
                                                                        (10498) 
Работна книшка на име Исмаили Абдула, Куманово. 
                                                                        (10499) 
Работна книшка на име Ема  Хајредин, Скопје. 10501 
Работна книшка на име Дукадиноски Марјан, с. Сопот-

ница, Демир Хисар.                                        (10527) 
Работна книшка на име Николче Горгиески, Демир  Хи-

сар.                                                                        (10529) 
Работна книшка на име Јованка Божиноска, Мак. Брод.

                                                                        (10530) 
Работна книшка на име Спироски Гоце,Кичево.    (10531) 
Работна книшка на име Билали Мирије,Кичево.    (10532) 
Работна книшка на име Сабир Асани,Гостивар.     (10560) 
Работна книшка на име Антеска Снежана, Гостивар. 
                                                                         (10562) 
Работна книшка на име Лирим Асани, с. Топлица,   Гос-

тивар.                                                         (10563) 
Работна книшка на име Рамадани Фатиме, Гостивар. 
                                                                        (10564) 
Работна книшка на име Коџобаши Дејан, Скопје. 
                                                                        (10566) 
Работна книшка на име Опаров Марјан, Скопје.10631 
Работна книшка на име Сабри  Шабан, с. Арачиново, 

Скопје.                                                         (10575) 
Работна книшка на име Сулејман Баки, Скопје. 10576 
Работна книшка на име Ајвази Вели, с. Опае, Куманово.

                                                                        (10580) 
Работна книшка на име Ајвази Изер, с. Опае, Куманово.

                                                                        (10581) 
Работна книшка на име Драган Мишев, Охрид.      (10582) 
Работна книшка на име Исмаиљ Зенуни, Куманово. 
                                                                        (10583) 
Работна книшка на име Петреска Лилјана, Прилеп. 
                                                                        (10584) 
Работна книшка на име Петрески Керол, Прилеп. 
                                                                        (10585) 
Работна книшка на име Јусуфи Тефик, Струга.     (10590) 
Работна книшка на име Анѓелкоски Борче, Струга. 
                                                                        (10591) 
Работна книшка на име Шазиманоски Фуат, Струга. 
                                                                        (10593) 
Работна книшка на име Оџоски Ибраим, Струга. 
                                                                        (10594) 
Работна книшка на име Ирфан Реџепи,Тетово.    (10595) 
Работна книшка на име Стојковска Марија, ул. "Т.  Дум-

ба" бр. 100-4/6, Куманово.                                 (10597) 
Работна книшка на име Горгиевски Љупчо, ул. "М.  Пи-

јаде" бр. 1/77, Прилеп.                                        (10598) 
Работна книшка на име Демиров Раман, Штип.    (10600) 
Работна книшка на име Ристески Сашо, Прилеп. 
                                                                        (10603) 
Работна книшка на име Крстов Даниел,Кочани.    (10604) 
Работна книшка на име Ацовиќ Даниела, Скопје. 
                                                                        (10608) 

Работна книшка на име Гишкова Анета,Скопје.     (10610) 
Работна книшка на име Мирсад Арифи, Гостивар. 
                                                                        (10627) 
Работна книшка на име Василевски Живко, Битола. 
                                                                        (10636) 
Работна книшка на име Оливера Јовановска, Битола.                                  

(10637) 
Работна книшка на име Каранфиловски Горан, Битола.

                                                                        (10638) 
Работна книшка на име Павлов Сашо,Кочани.     (10644) 
Работна книшка на име Љупчо Ангелов,Штип.    (10648) 
Работна книшка на име Михајловска Марица, Скопје.     

                                                                        (10671) 
Работна книшка на име Даница Ивановска, Скопје. 
                                                                        (10673) 
Работна книшка на име Амет  Даутовски, Скопје. 
                                                                        (10681) 
Работна книшка на име Цветковски Градо, с. Новосе-

љане, Куманово.                                         (10684) 
Работна книшка на име Осман Јусуфи, с. Студеничани, 

Скопје.                                                          (10686) 
Работна книшка на име Јосифовски Миле, Скопје. 
                                                                        (10690) 
Работна книшка на име Тотиќ Акица, Скопје.       (10699) 
Работна книшка на име Бојчовска Руска, Скопје. (10708) 
Работна книшка на име Георгиевски Гроздан,  Скопје.

                                                                        (10709) 
Воена книшка на име Исмет Амет, с. Брест, Скопје. 
                                                                        (10462) 
Воена книшка на име Џеват Зумберим, с. Опае, Кума-

ново.                                                                        (10492) 
Воена книшка на име Томислав Таневски, с. Богомила, 

Велес.                                                                (10511) 
Воена книшка на име Енис Оскакач, Скопје.        (10572) 
Воена книшка на име Мухамед Исуфи, с. Матејче,  Ку-

маново.                                                                         (10640) 
Воена книшка на име Јаницки Живоин,Скопје.    (10666) 
Воена книшка на име Арбен Беќири, с. Средно  Коњари, 

Скопје.                                                                (10710) 
Свидетелство на име Исуфи Африм, Куманово.    (10486) 
Свидетелство на име Изер Ајвази, с. Опае, Куманово.   

                                                                      (10488) 
Свидетелство на име Вели Ајвази, с. Опае, Куманово.                                  

(10489) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шабан Шабани, 

Куманово.                                                        (10500) 
Свидетелство на име Горгиевска Александра, Коча-ни.

                                                                        (10502) 
Свидетелство на име Николче Цветковски, Велес. 
                                                                                    (10503) 
Свидетелство на име Нурије Фератова, Велес.      (10504) 
Свидетелство на име Мејрама Адилова, Велес.    (10505) 
Свидетелство на име Муса Зејнелов, Велес.          (10506) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Керимоски  

Ајдуан, Прилеп.                                                        (10518) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Далипоски  Ер-

мин, с. Лажани, Прилеп.                              (10520) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Јетмир Демири, 

Тетово.                                                         (10533) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фикрет Та хири, 

Тетово.                                                                (10534) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Реџепи Бесир, 

Тетово.                                                            (10535) 
Свидетелство на име Рамадани Зулќани,Тетово.   (10536) 
Свидетелство на име Асани Асан, Тетово.            (10538) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Мухамед Назиф, 

Скопје.                                                         (10540) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Ерол Назифов, 

Скопје.                                                         (10541) 
Свидетелство на име Дабевска Иванка, Гостивар. 
                                                                        (10559) 
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Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Ѓ.  

Петров" на име Тренкоски Игор, Прилеп.        (10588) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Таип  Демиров-

ски, Битола.                                                        (10589) 
Свидетелство на име Кралев Благој,Св.Николе.     (10599) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Митков Тони, с. 

Брест, Штип.                                                        (10601) 
Свидетелство на име Томе Угриновски, Велес.    (10602) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Лазо 

Трповски " Скопје на име Шабан Дорис, Скопје.    (10620) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени 

од ГМУ "Чедо Филиповски Даме"- Скопје на име  Елези 
Иса, Скопје.                                         (10624) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДЕТУ "Михајло 

Пупин"-Скопје на име Костовски Раде,Скопје.         (10628) 
Свидетелство на име Ирфан Реџепи, Гостивар.    (10629) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Џеват  Зимбери, 

с. Опае, Куманово.                                        (10634) 
Свидетелство за 2-ра година гимназија на име Билјана 

Николовска, Делчево.                                        (10641) 
Свидетелство на име Јованов Мите, Кочани.        (10642) 
Свидетелство на име Алексова Данче, Кочани.    (10643) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Јованов Стојан-

че, с. Милино, Св. Николе.                          (10645) 
Свидетелство за 3-та година на име Јолев Ванчо, Штип.

                                                                        (10646) 
Свидетелство на име Кимова Оливера, Велес.      (10654) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Метоски  Ер-

доган, Прилеп.                                         (10655) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Хајроски  Не-

шат, Прилеп.                                                        (10658) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Алиоски  Аднан, 

Прилеп.                                                              (10660) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Османоска  Џул-

серим, Прилеп.                                         (10661) 
Свидетелство на име Милосавлевиќ Артур, Прилеп. 
                                                                        (10662) 
Свидетелство на име Шќипе Жута, Струга.     (10664) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Икмете  Узаири, 

Тетово.                                                         (10665) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Хамијет  Паја-

зити, Тетово.                                                        (10668) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шемседин  Па-

јазити, Тетово.                                         (10669) 
Свидетелство за 4 година издадено од економско учи-

лиште "Моша Пијаде"-Скопје на име Тарчуговска  Маја, 
Скопје.                                                         (10670) 
Свидетелство за 2-ра година на име Мустафа Максут, с. 

Новаке, Дебар.                                         (10675) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ  "Гоце 

Делчев"- Штип на име Ариф Зулфиќар Денис,  Штип.  
                                                                      (10682) 

Свидетелства за 5,6,7 и 8 одделение издадени од ОУ  
"Маршал Тито"-с. Арачиново на име  Сулејмановски Се-
дат, с. Арачиново, Скопје.                          (10693) 
Свидетелства од 2 и 3 година и диплома издадени од  

УСО "Кочо Рацин"-Скопје на име Атанасовски  Дра-ган, 
Скопје.                                                        (10711) 
Свидетелство од 1-ва година издадено од УСО "М.  М.-

Брицо"-Скопје на име Атанасовски Драган, Скопје. 
                                                                        (10713) 
Свидетелство од 2-ра година издадено од средно  учи-

лиште-гимназија "Никола Карев"-Скопје на име  Јовевски 
Димитар, Скопје.                           (10714) 
Индекс бр. 42783 издаден од Економски факултет на  

име Катерина Ангеловска, Скопје.         (10482) 
Индекс бр. 35300 издаден од Педагошка академија  "Св. 

Климент Охридски"-Скопје на име Деспина  Мукоска, 
Скопје.                                                            (10568) 
Диплома на име Трајкоска Елена, Прилеп.         (10526) 
Диплома на име Хусни Хајри, Тетово.        (10539) 
Диплома за завршено средно образование-гимназија 
издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Гоце  Јо-

вановски, Ресен.                                         (10542) 
Диплома на име Доцински Стојан, с. Русиново, Берово.

                                                                        (10549) 
Диплома за средно образование на име Младеновски  

Игор, Куманово.                                                        (10639) 

Диплома издадена од гимназија Зеф Љуш Марку-Скопје 
на име Бекири Миранда, Скопје.         (10647) 
Диплома издадена од економско училиште "Борис  Кид-

рич" Скопје на име Давиткова Марица, Скопје.       (10672) 
Диплома издадена од економско училиште "Борис  Кид-

рич" на име Јосифовски Миле, Скопје.          (10691) 
Ученичка книшка на име Тасевски Гоце, Крива Паланка.

                                                                        (10635) 
Уверение бр. 08-280/784 за положен стручен испит за  

медицинска сестра издадено од Медицински факул-тет-
Скопје на име Трајчева Јован Ленче,Скопје.            (10716) 
Здравствена книшка на име Латифов Миане, Велес. 
                                                                        (10483) 
Здравствена книшка на име Латифов Милазим, с.  Клу-

ковец, Велес.                                          (10484) 
Здравствена книшка на име Ѓуров Ристе,Велес. 10513 
Здравствена книшка на име Гаврилов Димитар, Ве-лес.

                                                                        (10517) 
Здравствена книшка на име Газмен Деари, Тетово. 
                                                                        (10537) 
Здравствена книшка бр. 07048164500 на име Чортаноска 

Пенка, Гевгелија.                                           (10551) 
Здравствена книшка на име Попов Ванчо, Велес. 
                                                                        (10652) 
Здравствена книшка на име Костова Лидија, Велес. 
                                                                        (10653) 
Здравствена книшка на име Газменд Мамути, с. Г.  Пал-

чиште, Тетово.                                         (10674) 
Решение бр. 10767 издадено од С О -Кале-Скопје на  

име Имери Имер, Скопје.                                        (10625) 
Решение уп. бр. 12-9683 издадено од С. О.  Центар-Ско-

пје на име Атиља Сали, Скопје.         (10626) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 

име Спортско друштво "ФОРТУНА", Скопје.          (10569) 
Даночна картичка бр. 5030998208380 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име ТП "ПИНГВИН" Скопје.   
                                                                        (10630) 

Даночна картичка бр.4027995113848 издадена од  Уп-
рава за приходи на име ТД "КОМЕРЦ", с. Мокрино, Ст-
румица.                                                           (10605) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност Флизерски 

дуќан Светле-Тричковска Светлана, Скопје.           (10460) 
_______________________________________________ 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
 
МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 

АД СКОПЈЕ 
 
Биланс на успех за 2001 година 
 

Биланс на успех  
Во илјада денари  
Приходи од камата 71.411 
Расходи од камата (4.603) 
Нето приходи од камата 66.808 
  
Приходи од провизии и надомести 2.038 
Расходи од провизии и надомести (709) 
Нето приходи/(расходи) од провизии и 
надомести 1.329 
  
Нето приходи од курсни разлики 2.210 
Останати приходи од дејноста 523 
Приходи од дејноста 70.870 
  
Исправка за сомнителни и спорни побарувања (13.273) 
Останати расходи од дејноста (38.257) 
Расходи од дејноста (51.530) 
  

Добивка пред оданочување 19.340 
  
Данок од добивката (3.153) 
Нето добивка за годината 16.187 
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Ј А В Н И   П О  В И Ц И 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки-пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/44 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови, завоен материјал и 

СнМС од гума и пластика за потребите на Воените ам-
буланти. 
Набавката е делива. 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-
ние за ставање во промет издадено од Министерството 
за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, 
помошните лековити средства и медицинските помага-
ла. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
 - техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар, а докумен-
тите од алинеи 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 (шест) 
месеци. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: 
- цена     50 бода; 
- квалитет     30 бода, 
- начин на плаќање    10 бода;  
- рок на испорака    10 бода. 
 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса:  
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта. 

Понудата може да се предаде и лично, на денот на 
јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 07.05.2002 
година во 9,00 часот во просториите на Министерство-
то за одбрана. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот.  

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 282-583. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-
бавки-пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/47 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на потрошен материјал за РТГ за пот-

ребите на Воената болница. 
Набавката е делива. 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
6. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
 - техничко-технолошки бонитет согласно член 25 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, а документите 
од алинеи 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

согласно член 27 став 2 од Законот за јавни набавки: 
- цена     50 бода; 
- квалитет     30 бода, 
- начин на плаќање    10 бода;  
- рок на испорака    10 бода. 



Стр. 30 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 април 2002 
 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса:  
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта. 
Понудата може да се предаде и лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 07.05.2002 
година во 13,30 часот во просториите на Воената бол-
ница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 282-583. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-
бавки-пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/48 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на медицински прибор, завоен матери-

јал, материјали од гума и пластика и останати потрош-
ни СнМС, хемикалии и средства за дезинфекција за 
потребите на Воената болница. 
Набавката е делива. 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
6. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
 - техничко-технолошки бонитет согласно член 25 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, а документите 
од алинеи 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

согласно член 27 став 2 од Законот за јавни набавки: 
- цена     50 бода; 
- квалитет     30 бода, 
- начин на плаќање    10 бода;  
- рок на испорака    10 бода. 
 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса:  
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта. 
Понудата може да се предаде и лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 07.05.2002 
година во 12,00 часот во просториите на Воената бол-
ница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 282-583. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за внатрешни ра-
боти, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 12/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прехранбени производи - 

по спецификација. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 26/98). 

6. Набавката е делива. 
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II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот, во согласност со член 43 од Законот и член 
33 од Закон за изменување и дополнување на Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), 
задолжително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар.  
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет    40 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање   15 поени, 
- рок на испорака   15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање.  
Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 07.05.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена понуда, ќе се сметаат за неце-
лосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 112-141. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за внатрешни ра-
боти, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката 

Маст за подмачкување на лежишта, автоелектри-
чарски и автолакерски материјал, акумулатори, мотор-
ни масла и други работи - по спецификација. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 26/98). 

6. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот, во согласност со член 43 од Законот и член 
33 од Закон за изменување и дополнување на Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), 
задолжително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар.  
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет    40 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање   15 поени, 
- рок на испорака   15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање.  
Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 07.05.2002 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена понуда, ќе се сметаат за неце-
лосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 112-141. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за внатрешни ра-
боти, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 14/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Надворешни и внатрешни 

гуми за борбени возила - по спецификација. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 26/98). 

6. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот, во согласност со член 43 од Законот и член 
33 од Закон за изменување и дополнување на Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), 
задолжително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар.  
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет    40 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање   15 поени, 
- рок на испорака   15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање.  
Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 08.05.2002 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена понуда, ќе се сметаат за неце-
лосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 112-141. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за внатрешни ра-
боти, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 15/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Надворешни летни гуми - 

по спецификација. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 26/98). 

6. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-

нудувачот, во согласност со член 43 од Законот и член 
33 од Закон за изменување и дополнување на Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), 
задолжително треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар.  
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет    40 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање   15 поени, 
- рок на испорака   15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање.  
Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
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Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 08.05.2002 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена понуда, ќе се сметаат за неце-
лосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 112-141. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје, пов-
торно објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1728/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

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

осигурување на Македонија - Скопје со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на опрема за потребите на операционите сали 
на Клиниката за уво, нос и грло при Клиничкиот цен-
тар - Скопје. 

3. Спецификацијата, со потребните количини на оп-
ремата е дадена во тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15, секој рабо-
тен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 
2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141521 на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје со назнака �за тендерска документација�. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент 
Македонска банка. 

5. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

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

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

8 . Понудата не е делива. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- опис на понудената опрема, 
- цена на опремата со сите давачки, 
-  начин, услови и рок на плаќање. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) за извршени слични испораки 

извршени во претходниот период, 
- каталози за основните технички карактеристики 

на опремата и упатство за ракување со опремата. 

4. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не се во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или заверено копие од нотар.  
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија - Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
29.04.2002 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки. 
Предуслов за избор на најповолен понудувач е ква-

литетот и техничките карактеристики на опремата, што 
ќе ги цени стручна комисија формирана за оваа намена.  

VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

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

уплатува на жиро сметка 220524100141521 Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-1728/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

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

29.04.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 29.04.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија - Скопје, ул. �50 Диви-
зија  бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. � 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки но  Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија,  објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-2167/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА 

 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по  повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� бр. 6, 
Скопје. 
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2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
а) 4 (четири) патнички возила со следните каракте-

ристики: 
- работна зафатнина на моторот до 1900 цм3; 
- моќност над 70 кс; 
- погонско гориво - дизел; 
- 5 врати; 
- централна брава; 
- електрика на предни стакла. 
б)  1 (едно) патничко возило (комби) со следните 

карактеристики: 
- работна зафатнина на моторот до 2000  цм3; 
- моќност над 100 кс; 
- погонско гориво - турбо дизел; 
- 5 врати; 
- 6 седишта + 1; 
- клима уред; 
- централна брава; 
- електрика на предни стакла, 
- анти блок систем. 
3. Право на учество имаат сите правни лица кои се 

регистрирани за продажба на моторни возила. 
4. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда, а во понудава не се дозволени варијанти (опции). 
5. Понудата не е делива. 
6. Понудата важи 90 дена од денот на нејзиното 

поднесување. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- опис на возилата што се нудат, 
- вкупна цена до регистрација на возилата, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака, 
- овластен сервис, сервисна мрежа, 
- гарантен рок како и начин на сервисирање и одржу-

вање на возилата во гарантниот рок и надвор од него, 
- сертификат за возилата-хомологација. 
 

       III. ПРИДРУЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација: 
1. извод од судска регистрација на дејноста; 
2. документ за бонитет на понудувачот издаден сог-

ласно член 22 од Законот за јавни набавки; 
3. потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
4. доказ за техничката способност: 
- референтната листа за слични испораки во прет-

ходниот период; 
- каталози за основните технички карактеристики 

на возилата; 
5. доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-

цес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена 
постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен  суд); 

6. доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод  од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци); 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните карактеристики: 
- цена на возилата                       50 бода; 
- начин и услови на плаќање     15 бода, 
- рок на испорака                        15 бода, 
- гаранција                                   10 бода, 
- сервисна мрежа                        10 бода. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена  и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� 
бр. 6, Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место на најдоцна 
до 30.04.2002 година до 11,00 часот. 

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

30.04.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

30.04.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
� 50 Дивизија� бр. 6, Скопје, голема сала на III кат. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

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

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 став 1, член 14 и член 34  од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки 
во  Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје,  објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-2168/2 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА   
ЗА   ПРЕТХОДНО   УТВРДУВАЊЕ   НА   ПОДОБНОСТА  
НА  ПОНУДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ   

ЈАВНО  ОТВОРАЊЕ 
 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател по ограничениот повикот е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �50 Дивизија� бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање  на техничка 
документација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за изведување 
на: градежно занаетчиски работи за доградба на објек-
тот �Болница при Медицинскиот центар - Струмица�. 

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

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

 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Заинтересираните понудувачи треба да ја доста-

ват следната техничка документација во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа. 

- техничко технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената работа, 
- менаџерски способности, 
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- искуство и стручен кадар за извршување на рабо-
тата, 

- потврда од надлежниот суд дека не е поведена 
постапка за стечај или ликвидација, 

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е из-
речена мерка за безбедност-забрана за вршење на деј-
ност издаден од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда) задолжително треба заедно со 
понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција во висина од 5% од  
вкупната вредност на набавката. 

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

вува согласно член 53 од Законот за јавни набавки, во 
затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака 
�не отворај�, како и бројот на ограничениот повик. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на нарачателот. 
Техничката документација се доставува на адреса: 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6, Скопје, преку пошта или преку ар-
хивата на Фондот. 

 
IV. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИ-

ЈАТА 
Краен рок за доставување на техничката документа-

ција е 10 дена од денот на објавувањето на ограничени-
от повик, во кој рок се смета и доставување по пошта. 
Документацијата што нема да биде доставена до ут-

врдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10, член 14 и член 17 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
јавни набавки објавен во (�Службен весник на РМ� бр. 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Управата за те-
лекомуникации, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 ГОДИНА 

СО  ЈАВНО  ОТВОРАЊЕ  ЗА  ИЗГРАДБА  НА  
�КОНТРОЛНО МЕРЕН ЦЕНТАР� ВО БИТОЛА 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Назив, седиште и адреса на набавувачот: Репуб-

лика Македонија - Министерство за транспорт и врски, 
Управа за телекомуникации, ул. �Даме Груев� бр. 1, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изградба на �Контролно 
Мерен Центар� во Битола. 

1.3. Вид и количество: по тендерска документација 
без можност набавката да се подели на делови. 

1.4. Постапката по овој  јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавни набавки. 

1.5. Рок на поднесување на понудите е 30.04.2002 
година до 09.30 часот. 

1.6. Критериум за избор на најповолен понудувач:  
- цена                            30 %, 
- квалитет                     30 %, 
- начин на плаќање     20 %, 
- рок на изградба        20 %. 
1.7. Тендерската документација со технички карак-

теристики може да се подигне, во Управата за телеко-
муникации, секој работен ден за времетраењето на јав-
ниот повик од 10 до 14 часот. 

1.8. Износот за надоместокот кој треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен износ од 3.000,00 денари и треба да се уплати на 
трезорската потсметка 130031568778718, депонент на 
Народна банка на Република Македонија, а во полето 
приходна шифра и програма задолжително да биде наз-
начено 724125 11. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи поединечни цени, од-

носно основна цена, како и вкупна цена, со сите вкалку-
лирани давачки. Цената треба да биде изразена во евра и 
во денарска противвредност, пресметана по средниот 
курс на НБМ на денот на поднесувањето на понудата. 

2.2. Понудата треба да содржи податоци за рокот на 
изградба на објектот. 

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

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверти. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и ја носи ознаката �доку-
ментација�. 

3.3. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено �не отворај�, како и бро-
јот на повикот, а во средината на ковертот треба да би-
де назначена адресата на набавувачот. 

3.4. Понудувачите покрај понудата задолжително тре-
ба да ја достават и следната придружна документација:  

- документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар чија содржина 
на документот ја пропишува министерот за финансии 
со Правилник. Странското правно или физичко лице, 
кое се јавува како понудувач треба да достави ревизор-
ски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција, регистрирана за вршење на ревизија. Реви-
зорскиот извештај треба да содржи податоци за вкуп-
ното економско работење на странскиот понудувач во 
последните 3 години, согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки. 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена  кај нотар, согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки. 

- доказ од судот не постар од 6 месеци во оригинал 
или копија заверена кај нотар дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација, согласно член 24 
точка а. 

- извод односно потврда од судот не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копија заверена кај нотар дека на 
понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност сог-
ласно член 24 точка б. 

3.5. Доказ за техничка способност на понудувачот: 
- список на главни изградби во последните 3 години 

со износите, датумите и примачите, 
- мостри, опис или фотографии на изградени објекти. 
3.6. Понудите треба да бидат придружени со бан-

ковна гаранција во износ кој не смее да биде помал од 
5% од вкупната вредност на понудата, во која е вклуче-
на царината, данокот на додадена вредност и други јав-
ни давачки која треба да биде доставена во придружна-
та документација. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Отворениот повик трае до 30.04.2002 година до 

09.30 часот. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

30.04.2002 година во 10,00 часот во просториите на 
Управата за телекомуникации. 
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4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци и оние кои се 
од понудувач во стечај или процес на ликвидација од-
носно против кој е изречена мерка - забрана за вршење 
на дејност како и оние кои немаат доказ за финансиски 
бонитет, нема да се разгледуваат. 

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

4.5. За дополнителни информации, понудувачите 
може да контактираат со Комисијата за јавни набавки 
на тел. 02/224-511/ 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), а во врска 
со Решението за јавна набавка бр. 02-346/1, од 
11.04.2002 година, Комисијата за јавни набавки на ЈСП 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие 

Скопје - Скопје, бул. �Александар Македонски� бр. 10. 
I.2. Предмет на набавката е прибирање на докумен-

тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите како можни носители на набавката со приби-
рање понуди за: резервни делови за автобуси тип СА-
НОС и ИКАРУС (RABA) - по тендер документација - 
спецификации. 
Набавката е делива по секоја спецификација поо-

делно. 
Напомена: во пријавата понудувачот е должен да 

назначи за која, односно кои спецификации учествува 
во оваа претквалификација. 

I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за 
вршење ваква дејност. 

I.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

 
II. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА - се врши согласно 

одредбите од член 38 став 2 од Законот за јавни набав-
ки, односно претквалификацијата на понудувачите ќе 
се врши врз основа на оценка дали: 

- имаат потребен техничко - технолошки бонитет; 
- има економско - финансиски бонитет; 
- има расположива опрема и други физички капаци-

тети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност; 
- има референтна листа од последните 3 години по 

обем и вредност. 
 
III. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 
- Немање на правосилна пресуда за изречена мерка 

за забрана на вршење на дејноста; 
- Документација за регистрација за вршење на наве-

дената дејност; 
- Бонитет; 
- Доказ дека не е поведена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки. 
Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен, е 

должен да достави банкарска гаранција во вредност од 
5% од вредноста на понудата како и гаранција за ква-
литет. 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар, не постари од 
шест месеци. 
Документите кои не ги содржат бараните податоци 

се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за 
разгледување. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
IV.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 

01/02, потпишана од овластено лице со бараната докумен-
тација се доставува на адреса бул. �Александар Македон-
ски� бр. 10, со назнака за Комисија за јавни набавки. 

IV.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол стои назнака �не отворај� и 
бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

IV.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 
ден од денот на објавување во јавното гласило. 

IV.4. Дополнителни информации во врска со ограни-
чениот повик, како и подигање на тендерска документа-
ција (спецификации) можат да се добијат во Службата за 
набавка на нарачателот на адреса бул. �Александар Ма-
кедонски� бр. 10, секој ден од 10:00 - 12:00 часот, соба 
бр. 11 или на телефон 02 174-263 или 174-248. 

IV.5. За подигање на тендер документацијата се пла-
ќа 500,00 денари за општиот дел и 500,00 денари за секо-
ја барана спецификација, даночен број 4030955261454 
на ж-ска 300000000232933 во Комерцијална банка - 
Скопје или на благајната на претпријатието. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска доку-

ментација имаат право на учество на ограничениот повик. 
IV.6. Документите кои ќе бидат доставени по исте-

кот на дадениот рок нема да се земаат во предвид. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), а во врска 
со Решението за јавна набавка бр. 02-347/1, од 
11.04.2002 година, Комисијата за јавни набавки на ЈСП 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР.  02/02 

ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие 

Скопје - Скопје, бул. �Александар Македонски� бр. 10. 
I.2. Предмет на набавката е прибирање на докумен-

тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите како можни носители на набавката со приби-
рање понуди за: печатарски услуги - по тендерска 
документација. 
Набавката е делива по вид на услуга. 
I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за 
вршење ваква дејност. 

I.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

 
II. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА - се врши согласно 

одредбите од член 38 став 2 од Законот за јавни набав-
ки, односно претквалификацијата на понудувачите ќе 
се врши врз основа на оценка дали: 

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

платени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
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- има расположива опрема и други физички капаци-
тети потребни за реализирање на набавката; 

- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

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

постапка за стечај или ликвидација; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност - забрана на вршење на дејност и 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност; 
 
III. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 
Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен, е 

должен да достави банкарска гаранција во вредност од 
5% од вредноста на понудата, како и гаранција за 
квалитет. 
Бараните документи да се достават во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, не постари од 
шест месеци. 
Документите кои не ги содржат бараните податоци 

се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за 
разгледување. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
IV.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 

02/02, потпишана од овластено лице со бараната докумен-
тација се доставува на адреса бул. �Александар Македон-
ски� бр. 10, со назнака за Комисија за јавни набавки. 

IV.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол стои назнака �не отворај� и 
бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

IV.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 
ден од денот на објавување во јавното гласило. 

IV.4. Дополнителни информации во врска со ограни-
чениот повик, како и подигање на тендерска документа-
ција (спецификации) можат да се добијат во Службата за 
набавка на нарачателот на адреса бул. �Александар Ма-
кедонски� бр. 10, секој ден од 10:00 - 12:00 часот, соба 
бр. 11 или на телефон 02 174-263 или 174-248. 

IV.5. За подигање на тендер документацијата се 
плаќа 1000,00 денари даночен број 4030 955 261 454 на 
ж-ска 300000000232933 во Комерцијална банка - Скоп-
је или на благајната на претпријатието. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-

кументација имаат право на учество на ограничениот 
повик. 

IV.6. Документите кои ќе бидат доставени по исте-
кот на дадениот рок нема да се земаат во предвид. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), а во врска 
со Решението за јавна набавка бр. 02-348/1, од 
11.04.2002 година, Комисијата за јавни набавки на ЈСП 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 03/02 - ШИЕЊЕ ОДЕЛА 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие 

Скопје - Скопје, бул. �Александар Македонски� бр. 10. 
I.2. Предмет на набавката е прибирање на докумен-

тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите како можни носители на набавката со прибира-
ње понуди за: шиење одела - по тендер документација. 

I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за 
вршење ваква дејност. 

I.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

 
II. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА - се врши согласно 

одредбите од член 38 став 2 од Законот за јавни набав-
ки, односно претквалификацијата на понудувачите ќе 
се врши врз основа на оценка дали: 

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

платени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- има расположива опрема и други физички капаци-

тети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

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

постапка за стечај или ликвидација; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност - забрана на вршење на дејност и 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност; 
 
III. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 
Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен, е 

должен да достави банкарска гаранција во вредност од 
5% од вредноста на понудата, како и гаранција за 
квалитет. 
Бараните документи да се достават во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, не постари од 
шест месеци. 
Документите кои не ги содржат бараните податоци 

се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за 
разгледување. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
IV.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 

03/02, потпишана од овластено лице со бараната доку-
ментација се доставува на адреса бул. �Александар Ма-
кедонски� бр. 10, со назнака за Комисија за јавни на-
бавки. 

IV.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол стои назнака �не отворај� и 
бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

IV.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 
ден од денот на објавување во јавното гласило. 

IV.4. Дополнителни информации во врска со огра-
ничениот повик, како и подигање на тендерска доку-
ментација (спецификации) можат да се добијат во 
Службата за набавка на нарачателот на адреса бул. 
�Александар Македонски� бр. 10, секој ден од 10:00 - 
12:00 часот, соба бр. 11 или на телефон 02 174-263 или 
174-248. 

IV.5. За подигање на тендер документацијата се 
плаќа 1000,00 денари даночен број 4030 955 261 454 на 
ж-ска 300000000232933 во Комерцијална банка - Скоп-
је или на благајната на претпријатието. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-

кументација имаат право на учество на ограничениот 
повик. 

IV.6. Документите кои ќе бидат доставени по исте-
кот на дадениот рок нема да се земаат во предвид. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 

(пречистен текст) (�Службен весник на РМ� бр. 21 од 
27.03.2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП �Маке-
донијапат� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 8/2002 е ЈП 

�Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е:  
а) битумен БИТ 60-90 ......................................3000 Т. 
1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен по-

вик треба да го задоволува стандардот MKS U.M3.010. 
1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 

текот на 2002 година со динамика која ќе биде дефини-
рана со договорот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни набав-
ки (пречистен текст). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка �Т� (тони) испорачан материјал до подружници-
те во ЈП �Македонијапат� во: �Скопје�, �Битола�, �Ве-
лес� и �Штип�, а спрема диспозицијата која ќе биде 
составен дел од договорот. 

2.4. Вкупната единечна цена за битумен да биде из-
разена во американски долари. 

2.5. Во вкупната единечна цена треба да бидат 
вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од набавка 
до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за 
набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, 
давачки за патишта, осигурување и сите останати да-
вачки кои би ја теретеле цената.  
Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
Цената ќе се менува во зависност од промената на 

цената на суровата нафта и нафтените деривати на 
светскиот пазар. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 
Согласно Законот за јавни набавки (пречистен 

текст), набавката може да се подели на делови. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.8. Понудата треба да го содржи потеклото на ма-

теријалот што е предмет на набавката. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот да достави документација согласно 

член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 

3.8. Со понудата треба да се достави банкова гаран-
ција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, 
согласно член 58 од Законот за јавни набавки (пречис-
тен текст). 

3.9. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 

набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се пот-
врдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.10. Гаранција за квалитет на производот. 
3.11. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки (пречистен 
текст). 

3.12. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки (пречис-
тен текст). 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
4.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот ............................40 поени, 
- Цена .............................................................40 поени, 
- Начин на плаќање ......................................10 поени, 
- Рок на испорака ..........................................10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

29.04.2002 година (понеделник) во 12,00 часот во прос-
ториите на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 
14, Скопје во салата на VI кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработен според барањата 
од отворениот повик, како и оние кои не се изработени 
согласно Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 26/98), нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 и член 16 од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки 
на Бирото за стоковни резерви, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-317/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА БЕЛ 
КОНЗУМЕН РАФИНИРАН ШЕЌЕР ОД УВОЗ,  

ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Бирото за сто-

ковни резерви со седиште во Скопје, на ул. �Орце Ни-
колов� бр. 71. 

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

 
II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е набавка на 10.000 

тони бел конзумен рафиниран шеќер-кристал. 
 
III. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Земја на потекло на шеќерот. 
3. Сертификат за квалитет за бел конзумен 

рафиниран шеќер-кристал во согласност со важечкиот 
Правилник за квалитет на шеќер (�Сл. лист на СФРЈ� 
бр. 19/63, 1/67, 27/71, 59/77 и 13/78). 
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4. Овластено претпријатие кое за сметка на 
добавувачот ќе врши квалитативна и квантитативна 
анализа на шеќерот при утовар и при истовар во 
магацин кој ќе го определи набавувачот. 

5. Цена изразена во денари со пресметан ДДВ на 
паритет франко магацин во Република Македонија кој 
ќе го определи набавувачот. 

6. Рок на извршување на набавката, кој не смее да 
биде по 30.09.2002 година. 

7. Во согласност со член 58 и 59 од Законот за јавни 
набавки, понудувачот задолжително да достави 
депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од 
вредноста на понудата. 
Депозитот се уплаќа на трезорска сметка бр. 

100000000063095 и жиро сметка 090040019178717, ЕДБ 
4030987254042-Народна банка на РМ, приходна шифра 
724125 11, со назнака �за учество на тендер бр.__�. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 

истата треба да важи најмалку до 30.09.2002 година. 
 
IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет во согласност со член 24 од 

Законот. 
3. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејноста (извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ нé постар од 6 месеци). 

4. Референтна листа за извршени набавки. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинал или 
копија заверена на нотар, со исклучок на изводот од суд-
ската регистрација кој може да се достави во копија. 
Референтната листа треба да биде заверена и 

потпишана од одговорното лице на понудувачот. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
1. Цена на шеќерот              50 бодови; 
2. Квалитет и потекло               30 бодови;  
3. Рок и начин на плаќање            20 бодови. 
 
 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата со придружната документација да се 

достави на адреса: Биро за стоковни резерви, ул. �Орце 
Николов� бр. 71, Скопје, по пошта или директно преку 
архивата на Бирото. 

2. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 
Понудата и придружната документација треба да бидат 
доставени на македонски јазик. 

3. Секој учесник може да достави само една понуда. 
4. Понудите треба да бидат доставени на начин 

пропишан со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки. 

5. Рокот за доставување на понудите е до денот и 
часот на отворањето. 

6. Отворањето на понудите ќе биде јавно, на 
08.05.2002 година, во 11,00 часот во просториите на 
набавувачот. 

7. Овластените претставници на понудувачите за 
учество на јавното отворање на Комисијата треба да í 
предадат писмено овластување.  

8. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
податоци и кои нема да бидат доставени во 
пропишаната форма ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од понатамошната постапка. 

9. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
      Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за тран-
сформација на претпријатијата со општествен капитал 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата 
на Република Македонија за приватизација, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 
ДРУШТВА 

 
1. ДОО �ЕКСПИМ� - Куманово 
- дејност - разни животни продукти; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

24.021 ЕВРА, што претставува 8,76% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%; 
-
 
 минимална продажна цена на уделот: 2.402 ЕВРА. 

2. ДОО МЗТ �БИРОТЕХНИКА� - Штип 
- дејност - производство на стоки за широка потро-

шувачка и др. метални производи; 
- број на вработени - 41 (состојба 1994); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

5.500 ЕВРА, што претставува 4,56% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 550 ЕВРА. 
 
3. ДОО �ЈУГОСУРОВИНА-КИСЕЛА ВОДА� - 

Скопје 
- дејност - собирање, сортирање и преработка на 

индустр. суровини и отпадоци; 
- број на вработени - 23 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

13.150 ЕВРА, што претставува 28,72% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
 
4. ДОО �ХОТЕЛ СЕНАТОР� - Св. Николе 
- дејност - други угостителски услуги; 
-  број на вработени - 6 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

15.126 ЕВРА, што претставува 30,00% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
 
5. ДОО �МЕТАЛПРОМЕТ ТЕХНИКА� - Кавадарци 
- дејност - трговија на големо со непрехранбени 

производи; 
- број на вработени - 12 (состојба 1993 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

37.657 ЕВРА, што претставува 25,69% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
6. ДОО �АГРОХРАНА� - Радовиш 
- дејност - земјоделски услуги за растителни произ-

води; 
- број на вработени - 12 (состојба 1996 година); 
- за продажба: удел со вредност од 11.589 ЕВРА, 

што претставува 36,80% од главнината на друштвото; 
-
 
 максимален дисконт: 0%. 

7. ДОО �ТЕКСТИЛ 96� - Скопје 
- дејност - трговија на големо; 
- број на вработени - 18 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

10.655 ЕВРА, што претставува 4,12% од главнината на 
друштвото, 

- максимален дисконт: 90%, 
-
 
 минимална продажна цена на уделот: 1.066 ЕВРА. 

8. ДОО �БИСЕР� - Скопје 
- дејност - завршни и занаетчиски работи во гра-

дежништво; 
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- број на вработени - 6 (состојба 1993 година); 3. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи во март 2002 година во однос 
на истиот месец од претходната година изнесува-0.022. 

- за продажба: удел со вредност од 9.2999 ЕВРА, 
што претставува 14,87% од главнината на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на март 2002 годи-
на во однос на просекот на животните трошоци во Ре-
публика Македонија во 2001 година е 0.023. 

Понудите за купување на удели во писмена форма 
се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 

    
   Директор, 

                     Благица Новковска, с.р. 
Понудата треба да содржи:  
- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
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- Износот на средства што купувачот е подготвен да 
го плати; 

- Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% 
од продажната цена на уделот. 
Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 
жиро-сметка на Агенцијата: 
Број:                                            240-0100000350-94 
Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 
Единствен матичен број:                 4030993262472 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: 
Агенција на Република Македонија за приватизација, 

ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410 1000 Скопје. 
Неуредните и неблаговременo доставените понуди 

нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800- 1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

 
Комисија за јавни набавки 

__________________________________________________ 
 
Врз основа на член 565-а од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за ста-
тистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц Е Н Т И Т Е 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ- 

ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2002 ГОДИНА 
 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во март 
2002 година во однос на февруари 2002 година е 0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 

 

годината до крајот на месецот е 0.005. 
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