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1285. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за земјо-

делското земјиште (�Службен весник на РМ� бр. 25/98 
и 18/99), член 36,  став 3  од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
59/2000 и 12/2003), а во врска со член 9 став 4 од Одлу-
ката за давање на земјоделското земјиште во сопстве-
ност на државата на плодоуживање на одредени кате-
гории социјално необезбедени лица (�Службен весник 
на РМ� бр. 51/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  ден 25.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОТ И ВИСИНАТА НА 
ПОМОШТА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО 

НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат површината на зем-
јоделското земјиште во сопственост на државата што 
ќе се дава на плодоуживање, како и видот и висината 
на помошта на корисниците на плодоуживањето.  

Член 2 
Површината на земјоделското земјиште во сопстве-

ност на државата што ќе се дава на плодоуживање на 
лицата од член 2 од Одлуката за давање на земјодел-
ското земјиште во сопственост на државата на плодоу-
живање на одредени категории социјално необезбеде-
ни лица (�Службен весник на РМ� бр. 51/2003), ќе из-
несува до 5 ха обработлива површина.  

Член 3 
На корисниците на плодоуживањето на земјодел-

ското земјиште им следува еднократна парична помош 
за првата година од плодоуживањето доколку по склу-
чувањето на договорот за давање на земјоделското зем-
јиште на плодоуживање, се впишат во регистарот на 
вршители на земјоделска дејност.  

Член 4 
На секој корисник на плодоуживање на земјоделско 

земјиште им се исплатува по 24.000 денари еднократна 
парична помош. 
Покрај помошта од став 1 на овој член, на корисни-

кот на плодоуживањето на земјоделското земјиште чие 
домаќинство до денот на склучувањето на договорот 
на користење земјоделско земјиште на плодоуживање 
прима социјална помош му се исплатува и еднократна 
парична помош во висина до (9) девет просечни месеч-
ни исплати на социјална помош, но не повеќе од (2) 
две просечни нето плати по работник во Република 
Македонија по престанувањето на правото на социјал-
на помош, а согласно Правилникот за определување на 
висината на правото на еднократна парична помош. 
На корисникот на плодоуживањето на земјоделско-

то земјиште кој до денот на склучувањето на договорот 
за користење на земјоделското земјиште на плодоужи-
вање користи право на паричен надоместок по основ на 
невработеност  согласно Законот за вработување и оси-
гурување во случај на невработеност ќе му се исплати 
и еднократна парична помош до (6) шест месечни исп-
лати од висината на паричниот надоместок на неврабо-
теното лице, но не повеќе од (2) две просечни нето пла-
ти по работник во Република Македонија согласно 
Правилникот за определување на висината на правото 
не еднократна парична помош. 

Член 5 
Во првата година од плодоуживањето на корисни-

ците на плодоуживањето на земјоделското земјиште 
им се надоместуваат придонесите од плати за пензиско 
и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и 
осигурување во случај на невработеност, на најниската 
основица за плаќање на овие придонеси сметано од де-
нот на запишувањето во регистарот на вршители на 
земјоделска дејност. 

 
Член 6 

Корисниците на плодоуживањето на земјоделското 
земјиште на нивно барање имаат право на бесплатна 
стручна помош од Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството. 

 
Член 7 

Пред давање на земјоделското земјиште во сопстве-
ност на државата на плодоуживање ќе се изврши пар-
целизација на површините од страна на Комисија фор-
мирана од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 
Комисијата од став 1 на овој член е составена од по 

два члена од Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство и Државниот завод за геодетски 
работи и еден претставник од Заедницата на единиците 
на локалната самоуправа (ЗЕЛС). 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
 Бр. 23-3791/1                     Претседател на Владата 

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

___________ 
1286. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03)  во врска со Про-
грамата за остварување на научно-истражувачка деј-
ност во Република Македонија  во 2003, донесена на 
седница на Владата, одржана на 29.04.2003 година, 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  01.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОД-
ДРШКА И ПОСТАПКА ЗА КРИТЕРИУМИ И СЕ-
ЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ  

ВО СТРАНСТВО ЗА 2003/2004 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за доделување средства за поддршка и 

постапка за критериуми и селекција на кандидати за 
користење на средствата за последипломски студии во 
странство за 2003/2004 година (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 38/2003) во член 1, бројот �5� 
се заменува со зборовите: �определен број�, а по зборо-
вите: �година од� се додаваат зборовите: �во рамките 
на средствата определени со�. 
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Член 2 
В
 
о член 5 зборот �петте� се брише. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
   Бр. 23-2669/2                   Претседател на Владата 

1 септември 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1287. 
Врз основа на член 102 од Законот за високото 

образование  (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 64/2000 и 49/2003) и член 36, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000),  Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на  
01.0 .2003 година, донесе 9

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА 
НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНО-
ВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ �СВ. КИРИЛ И МЕТО-
ДИЈ� ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ �СВ. КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ� ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА  

2003/04 ГОДИНА 
 

1. Во Одлуката за бројот за запишување студенти 
во прва година на државните високообразовни устано-
ви на Универзитетот �Св. Кирил и Методиј� во Скопје 
и Универзитетот �Св. Климент Охридски� во Битола во 
учебната 2003/04 година бр. 23-1798/1 од 5 мај 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
34/2003), во точката 3, став 1, првата реченица се мену-
ва и гласи: 

�За обезбедување поголема застапеност на студен-
тите од другите етнички заедници кои не се мнозинс-
тво во Република Македонија, факултетите дополни-
телно ќе запишат студенти припадници на овие заедни-
ци, чиј број да не е повисок од 20% од вкупниот број 
студенти во државната квота на ниво на факултет�. 

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

 
   Бр. 23-3851/1                   Претседател на Владата 

1 септември 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1288. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02) и членовите 28, 29 и 30 од Законот за данокот на 
додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 15,648 
- МБ - 98                                                         до 16,919 
- БМБ - 95                                                       до 17,081 

б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,211 
- Д - 2                                                              до 14,788 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 14,874 
г) Мазут                                            до 11,964 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни ени да изнесуваат и тоа: ц

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 51,50 
- МБ - 98                                                           до 53,00 
- БМБ - 95                                                         до 50,00 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 36,50 
- Д - 2                                                                до 36,00 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 25,50 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 14,708 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              24,396 
- МБ - 98                                                              24,396 
- БМБ - 95                                                            21,692 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,121 
- Д - 2                                                                   12,120 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
11.09.2003 година. 

 
          Бр. 23-3977/1                   Претседател на Владата 
10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1289. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 43, 
став 1 и 2 од Деловникот за работа на Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003 и 47/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  25 август 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО  ТЕЛО 
ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО 
ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И 
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКО-
ЛУ  ОДРЖУВАЊЕТО  НА ОЛИМПИЈАДАТА  ВО  

АТИНА 2004 ГОДИНА 
 

1. Во член 3 од Одлуката за образување на Коорди-
нативно тело за реализирање на активностите кои што 
произлегуваат од Планот за подготовки и активности 
во Република Македонија околу одржувањето на Олим-
пијадата во Атина 2004 година (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 52/2003 година), сврзникот 
�и� во претпоследниот ред се брише, а по зборот �Ма-
кедонија� се додава �и претставник од Јавното прет-
пријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопс-
твеност на Република Македонија�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
 Бр. 23-3597/3                     Претседател на Владата 

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

___________ 
1290. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 од 
Одлуката за образување на Координативно тело за реа-
лизирање на активностите  кои што произлегуваат од 
Планот за подготовки и активностите во Република Ма-
кедонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 
2004 година (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 52/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗА-
МЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА КО-
ОРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 
АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 
ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕ-
ТО НА  ОЛИМПИЈАДАТА ВО АТИНА  2004  ГОДИНА 

 
1. Во Решението за именување претседател, заме-

ник на претседателот и членови на Координативното 
тело за реализирање на активностите кои што произле-

гуваат од Планот за подготовки и активности во Репуб-
лика Македонија околу одржувањето на Олимпијадата 
во Атина 2004 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/2003), во точка 1, потточка в), по 
алинеја дванаесет се додава нова алинеја � Трајче Ди-
мов, заменик на директорот на Јавното претпријатие за 
стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија � Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 17-3598/3       Претседател на Владата 

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

___________ 
1291. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ 

СТРУМИЦА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на 
културата, природните реткости и Музеј � Струмица се 
разрешуваат: 
а) претседателот 
- Никола Ристов, 
б) членовите: 
- Дамјан Ангов,  
- Весна Таковска, 
- Живко Велковски, 
- Илија Сувариев. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Заводот за заштита на спомениците на културата, при-
родните реткости и Музеј � Струмица се именуваат: 
а) за претседател 
- Љупчо Цвејоски, дипл. историчар на уметноста со 

археологија 
б) за членови: 
- Кирил Попетревски, електро инженер, 
- Петре Киров, дипл. историчар на уметноста со ар-

хеологија од редот на вработените, 
- Радмила Ташева, виш кустос, 
- Емилија Петковска, виш кустос. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 17-3485/2       Претседател на Владата 

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

___________ 
1292. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МА-
ТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА �ИЛИНДЕН� � ДЕЛЧЕВО 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Матичната библиотека �Илинден� � 
Делчево се разрешуваат: 
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а) претседателот 
- Стеван Спасевски, 
б) членовите: 
- Данка Петровска, 
- Славе Гоцевски, 
- Богатин Трајановски, 
- Славица Маневска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Матичната библиотека �Илинден� � Делчево се имену-
ваат: 
а) за претседател 
-Цвета Николовска, виш библиотекар, 
б) за членови: 
- Влатко Таушански, вработен во �Техновод� � Дел-

чево, 
- Васка Ивановска, професор по македонски јазик, 
- Билјана Симовска, професор по македонски јазик 

од редот на вработените, 
- Јана Попова, библиотекар помошник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 17-3486/2       Претседател на Владата 

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

___________ 
1293. 
Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00 и 17/03), министерот за труд и соци-
јална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за определување на висината на 
правото на еднократна парична помош (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 2/03) во членот 2, став 1, алинеја 1 по 
зборот �епидемија� сврзникот �и� се заменува со за-
пирка, а по зборот �смрт� точката и запирката се бри-
шат и се додаваат зборовите: �и на семејства чиј член е 
корисник на земјоделско земјиште на плодоуживање 
согласно Одлуката за давање на земјоделско земјиште, 
во сопственост на државата, на плодоуживање на одре-
дени категории социјално необезбедени лица (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 51/03 година);�.  

 
Член 2 

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

 
       Бр. 10-4815/1                   Министер, 
28 август 2003 година            Јован Манасијевски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
1294. 
Врз основа на член 196 став 3 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 62/2002, 98/2002 и 
25/2003), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ ЗДРАВ-
СТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ВОЈНИЦИ И ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ НА СЛУЖБА 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува спроведувањето 
на контролните здравствени прегледи на професионал-
ните војници и воените старешини на служба во Арми-

јата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
воените лица), заради утврдување на нивната здрав-
ствена способност за служба во Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: здравствена спо-
собност).  

Член 2 
Контролните здравствени прегледи за утврдување 

на здравствената способност на воените лица се вршат 
преку систематски специјалистички прегледи, во Вое-
нат  болница - Скопје. а

 
Член 3 

Контролните здравствени прегледи се спроведуваат 
како редовни (периодични) систематски специјали-
стички прегледи и како вонредни (претходни) систе-
матски специјалистички прегледи. 

 
Член 4 

На редовни (периодични) систематски специјали-
стички прегледи кои се спроведуваат на одреден вре-
менски период согласно годишниот план на Воената 
бол ица, се упатуваат сите воени лица. н

 
Член 5 

На вонредни (претходни) систематски специјали-
стички прегледи се упатуваат: возачите на воени мотор-
ни возила од сите категории, воените старешини кои се 
упатуваат на школување во странство, припадниците на 
специјални единици (воени падобранци и воени нурка-
чи), воените лица пред упатување на вежбовни активно-
сти и други активности кои се извршуваат по посебни 
здравствени и физички критериуми, воените претстав-
ници во странство, воените лица во воените претстав-
ништва, воените мисии и штабови на НАТО и други ме-
ѓународни организации и воени единици, пред упатува-
њето, како и воените лица кои вршат служба изложена 
на висок ризик во смисла на член 151 од Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 6 

За воените лица кои вршат служба изложена на ви-
сок ризик, временскиот период за спроведување на ре-
довни (периодични) прегледи се определува во соглас-
нос  со прописите за заштита при работа. т

 
Член 7 

Воените лица на систематски специјалистички 
прегледи се упатуваат од страна на лекарот во воената 
амбуланта во единицата-установата во која военото ли-
це е на служба, со посебна упатница.  

 
Член 8 

Заклучокот за утврдување на здравствената способ-
ност на воените лица возачи на воени моторни возила 
од сите категории, воените старешини кои се упатуваат 
на школување во странство и воените лица кои вршат 
служба изложена на висок ризик, се дава од лекарот 
специјалист по медицина на трудот. 

 
Член 9 

По спроведувањето на контролните здравствени 
прегледи, листите за систематските специјалистички 
прегледи се доставуваат до Институтот за превентивна 
медицина при Воената болница - Скопје, заради кон-
тро а на нивната содржина. л

 
Член 10 

Врз основа на добиените резултати од извршените 
контролни здравствени прегледи, предлозите и заклучо-
кот во листите за контролни здравствени прегледи даде-
ни од лекарите специјалисти од соодветната специјал-
ност, за военото лице кај кое е утврдена промена на 
здравствената способност, од страна на лекарот од вое-
ната амбуланта во единицата - установата во која е на 
служба лицето, се упатува на лекарски преглед на Вое-
но-лекарска комисија заради донесување наод, оцена и 
мислење за утврдување на здравствената способност. 
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Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр. 01-5230/1        Министер за одбрана, 
3 септември 2003 година       д-р Владо Бучковски, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1295. 
Врз основа на член 10 од Законот за тутунот 

(�Службен весник на РМ� бр. 69/96 и 15/98), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ РЕГИОНИ И РЕ-
ОНИ ЗА ТИПОВИТЕ НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ  
КОИ СЕ ОДГЛЕДУВААТ НА ОВИЕ РЕГИОНИ 

ОДНОСНО РЕОНИ  
1. Во Решението за определување на производните 

региони и реони за типовите на суров тутун во лист 
кои се одгледуваат на овие региони односно реони 
(�Службен весник на РМ� бр. 29/1999) во глава IV. 
Централно-источен производен регион во став 3 во 
точката 1) на крајот точката се брише и се додаваат 
зборовите: �и Јака.� 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
         Бр. 03-6310/3         Министер, 
3 септември 2003 година                 Славко Петров, с.р. 
              Скопје 

___________ 
1296. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК А VIII ОДДЕЛЕНИЕ З 
1. Се одобрува употреба на учебник по Албански 

јазик за VIII одделение. 
Автори: Ресул Бектеши и Тахир Хода. 
2. Издавач: ДИД-ЛОГОС-А - Скопје, Аднан Исмаи-

ловски ДООЕЛ, ул. �Втора Македонска Бригада� Т.Ц. 
Треска XXI/1. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 07-5034/1                                 Министер, 

27 август 2003 година              д-р Азис Положани, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1297. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ИНФОРМАТИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Информати-

ка за VIII одделение. 
Автор: Маргарита Рувинова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање уче-

бници и наставни средства �Просветно дело�, ул. �Ди-
митрие Чуповски� бр. 15-Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 07-4598/1                                  Министер, 

1 август 2003 година                 д-р Азис Положани, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1298. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ИНФОРМАТИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Информати-

ка за VIII одделение. 
Автори: д-р Ѓорѓи Јованчевски, д-р Ванчо Кусака-

тов, Невена Божиновска. 
2. Издавач: ДООЕЛ �Гоцмар� - Битола. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 07-4597/1                                   Министер, 

1 август 2003 година                 д-р Азис Положани, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1299. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ  

1. Се одобрува употреба на учебник по Техничко 
образование за VIII одделение. 
Автори: Маре Митовска, Душан Ивановиќ, Благоја 

Николовски, Горан Стевановски и Јане Ангеловски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело�, ул. 
�Димитрие Чуповски� бр. 15-Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 07-4596/1                                  Министер, 

1 август 2003 година                д-р Азис Положани, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1300. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Техничко 

образование за VIII одделение. 
Автори: Крсте Василески-Подгорски, Зорица Спа-

сиќ-Василеска. 
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2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна деј-
ност, производство и промет �Македонска искра� - Да-
финка ДООЕЛ - увоз-извоз бр. 10/17, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 07-4595/1                                  Министер, 

1 август 2003 година                 д-р Азис Положани, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1301. 
Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ   

1. Се одобрува употреба на учебник по Географија 
за VIII одделение. 
Автори: д-р Ѓорѓи Павловски, Аце Миленковски и 

Коле Павлов. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело�, ул. 
�Димитрие Чуповски� бр. 15-Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 07-4594а/1                                  Министер, 

1 август 2003 година                д-р Азис Положани, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1302. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ  

1. Се одобрува употреба на учебник по Географија 
за VIII одделение. 
Автор: д-р Аслан Селмани. 
2. Издавач: ДИД Логос-А Скопје, Аднан Исмаиловски 

ДООЕЛ, ул. �2-ра Македонска Бригада�, ТЦ Треска XXI/1. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 07-4594/1                     Министер,  
1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 

      Скопје  
__________ 

1303. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СО НАСТАВА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН 

ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ  
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик за паралелките со настава на македонски наста-
вен јазик за VIII одделение. 
Автор: Војо Велјановски. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства �Просветно дело�, ул. 
�Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 07-4593/1                     Министер,  

1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 
      Скопје  

__________ 
1304. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ 
СО НАСТАВА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН 

ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик за паралелките со настава на македонски наста-
вен јазик за VIII одделение. 
Автори: Нада Николовска, Снежана Велкова и Со-

ња Јовановска. 
2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна деј-

ност, производство и промет �Македонска искра�-Да-
финка ДООЕЛ увоз-извоз, бр. 10/17, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 07-4592/1                     Министер,  

1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 
      Скопје  

___________ 
1305. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НА-
СТАВА НА АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик за паралелките со настава на албански и турски 
наставен јазик за VIII одделение. 
Автори: Бојко Киранџиски, Војо Велјановски и Ра-

ско Лозановски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело�, ул. 
�Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 07-4590/1                     Министер,  

1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 
      Скопје  
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1306. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО 
НАСТАВА НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА 

VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Албански 

јазик за паралелките со настава на албански наставен 
јазик за  VIII одделение. 
Автори: д-р Зекир Кадриу, проф. Рита Петро,         

д-р Џемаљудин Идризи и проф. Наташа Пепивани. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност АЛБ-АСС, 

Љатиф ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �ЈНА� бр. 63, Тетово. 
3. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 07-4589/1                     Министер,  

1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 
      Скопје  

__________ 
1307. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО 
НАСТАВА НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА  

VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Албански 

јазик за паралелките со настава на албански наставен 
јазик за VIII одделение. 
Автори: д-р Ремзи Несими, м-р Валбона Тоска и 

Мифтар Абдиу. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело�, ул. 
�Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 07-4588/1                     Министер,  

1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 
     Скопје  

__________ 
1308. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на РМ� бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), мини-
стерот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ТУРСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НА-
СТАВА НА ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII 

ОДДЕЛЕНИЕ  
1. Се одобрува употреба на учебник по Турски ја-

зик за паралелките со настава на турски наставен јазик 
за VIII одделение. 
Автор: Зерин Абас. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства �Просветно дело�, ул. 
�Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 Бр. 07-4587/1                     Министер,  
1 август 2003 година        д-р Азис Положани, с.р. 

      Скопје  
_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е 

парнична постапка за оспорување и утврдување на та-
тковство, по тужба на тужителот Брајан Вејсел, 
малолетен од Скопје, против тужените Шенѓун Бехџет, 
на непозната адреса во странство, Нусрет Вејсел и 
Жаклина Кантур од Скопје. 
Со решение XI. П. бр. 2437/03 од 03.09.2003 година, 

судот на тужениот Шенѓун Бехџет, му поставува при-
времен застапник, адвокатот Мирољуб Пандиловски од 
Скопје, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до 
правосилното завршување на постапката. 
Се повикува тужениот Шенѓун Бехџет во рок од 

триесет дена од објавувањето на огласот, да се јави во 
судот, лично или преку полномошникот за да ја презе-
ме постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи пре-
ку поставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

2437/03.            (23122) 
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е 

парнична постапка, за долг, под број VI. П. бр. 833/97 
по тужба на тужителот Невзат Мемедовски од Скопје, 
против тужениот Изаир Фетаи од село Алдинци, сега 
со непознато живеалиште. 
Се повикува тужениот Изаир Фетаи во рок од 30 

дена од објавувањето на судскиот оглас во �Службен 
весник на РМ� да се јави во судот лично или преку 
полномошник. Во спротивно,  се известува дека него-
вите интереси во постапката до нејзино правосилно за-
вршување ќе ги застапува привремениот застапник ад-
вокатот Никола Стојанов, ДТЦ Мавровка ламела Ц кат 
5, локал 4, Скопје, определен со решение на ЈУ Меѓу-
општински центар за социјална работа на град Скопје, 
бр. 3020-480 од 15.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 

833/97.                                                                      (23254) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е 

тужба за сопственост, на тужителот Љубе Милчевски 
од Скопје, против тужените Р. Македонија и Јован 
Драгутиновиќ со непозната адреса. Се повикува Јован 
Драгутиновиќ  во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да се јави во судот или на судот да му ја доста-
ви својата точна адреса на живеење. До неговото јаву-
вање интересите во постапката ќе ги застапува привре-
мениот посебен старател адвокатот Тахир Фидовски, 
кој што е определен од страна на МЦСР на град Скоп-
је, се до негово јавување.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 

964/03.                                                                      (23264) 
___________ 

 
Пред овој суд се води постапка за исполнување на 

договор по тужба на тужителот Садије Исени од Скоп-
је, против тужениот Дарковски Александар кој е со не-
позната адреса во странство. 
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Се повикува тужениот Дарковски Александар во 

рок од 15 дена по објавувањето на огласот, со писмен 
поднесок или лично да му достави на судот податоци 
за неговото живеалиште и адреса. Во спротивно, судот 
ќе му постави привремен застапник од редот на адвока-
тите Виолета Мирчева, ул. �Битпазарска� бр. 28, Скоп-
је која ќе ги застапува неговите права и интереси до 
правосилно завршување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 

2250/03.                                                                     (22977) 
___________  

 
Пред овој суд се води постапка за утврдување на 

право на сопственост, по тужба на тужителите Блага 
Нешовска, Симеон Солев и Видосава Грковиќ сите од 
Скопје, против тужената Сава Смиљаниќ која е со не-
позната адреса во странство. 
Се повикува тужената Сава Смиљаниќ која се наоѓа 

во странство со непозната адреса во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот лично или со писмен поднесок 
да го извести судот за нејзиното живеалиште и адреса. 
Ако во тој рок не постапи по налогот на судот, судот од 
редот на адвокатите и поставува привремен застапник 
адвокатот Маруша Митровска, ул. �Елебија Челебија� 
бр. 1, Скопје, која ќе ги застапува нејзините интереси во 
постапката до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 

2355/03                                                                      (22978) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка за наплата на долг-из-

дршка, на доверителот Рустеми Биќерем за себе и како за-
конски застапник на малолетниот Рустеми Шабан, двајца-
та од Гостивар, ул. �Балиндолска� бр. 28, врз основа на 
пресуда на овој суд П. бр. 746/97 од 28.05.1998 година.  
На должниот Рустеми Гзим од Гостивар, ул. �С. По-

повски� бр. 17, сега со непозната адреса во странство, Ре-
публика Чешка, му се назначува привремен застапник и 
тоа Елези Таип, адвокат од Гостивар, кој ги има сите пра-
ва на законски застапник по оваа постапка и кој ќе го за-
стапува должникот се додека истиот не се појави пред су-
дот, односно додека Органот за старателство не го изве-
сти судот дека на истиот му е поставен старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, И. бр. 1003/2003. 
 
 

           (22908) 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, поднесена е туж-
ба за развод на брак од тужителот Мучев Садуш од Ку-
маново, ул. �Средорек� бр. 123, против тужената Муче-
ва Сабрија од Куманово, сега со непозната адреса во 
Германија, а за која предложи да се постави привремен 
застапник. 
Се повикува тужената во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето на овој оглас да се јави во судот или со 
допис достави адреса на која може да биде повикана, 
или именува свој застапник во оваа постапка. Доколку 
во тој рок тужената на постапи на наведениот начин, 
нејзините права ќе ги штити привремен застапник. 
За привремен застапник на тужената се поставува 

Светислав Стојановиќ, адвокат од Куманово.  
Застапникот ги има сите права согласно на член 75 

од ЗПП, а овие права ќе ги врши се додека тужената 
или нејзин полномошник не се појави пред судот од-
носно Центарот за социјални работи не го извести су-
дот за поставување старател. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 149/2003. 

(23442) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КИЧЕВО 
Основниот суд во Кичево, со решение Впп. бр. 

88/2003 од 20.08.2003 година во спорот за физичка делба, 
за привремен застапник на противниците Беќир Бајрами и 
Авзија Бајрами од с. Бачиште, Кичево, моментално на 
времена работа во Република Италија со непозната 

адреса, по предлог на предлагачот Ариф Бајрами од с. 
Бачишта, кон овие противници и противниците Шабан 
Бајрами и Нафија Бајрами-Рахмани од с. Бачишта, се 
назначува Исмаил Елези адвокат од Кичево. Вредност 
на спорот неопределена.   
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на учесниците во постапката, се до нивното поја-
вување или на нивни полномошник во овој суд.  
Од Основниот суд во Кичево, Впп. бр. 88/2003. 
                                                                           (23024)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп, поднесена е тужба за 
надомест на штета, од страна на тужителот ТЗ �ЗАГ 
ТРАНС КОМЕРЦ� од Прилеп, ул. �А. Македонски� бр. 
2/85, против тужениот Славе Пажески од Прилеп, ул. 
�Осоговска� бр. 53, сега во Америка со непозната адреса. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живее-

ње, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави пред Основниот суд во Прилеп или 
да одреди свој полномошник. Доколку не се јави во 
определениот рок, ќе му биде одреден привремен за-
стапник, кој ќе ги застапува неговите права и интереси 
во судот до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 388/2001. 
 
 

           (22911)  
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителот Емини Исен од 
с. Нераште против тужената Емини Хајрије од с. Нера-
ште, со последна адреса на живеење, а сега со непозна-
та адреса во странство. 
Се повикува тужената Емини Хајрије, во рок од 30 

дена да се јави пред Основниот суд во Тетово. Докол-
ку тужената не е во можност да се јави, се задолжува 
да одреди свој полномошник кој ќе ја застапува пред 
овој суд или да ја достави точната адреса на престоју-
валиште. Во спротивно, судот по службена должност, 
а врз основа на претходно известување на Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Тетово, ќе и 
одреди привремен застапник кој ќе ја застапува пред 
овој суд со сите права од процесно полномошно сог-
ласно член 88 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 868/03.  (22909) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Се дозволува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации, што се води при Основниот суд во 
Неготино, на здружението на граѓани Градски фудбал-
ски клуб �Неготино� од Неготино, со седиште во Него-
тино, ул. �Маршал Тито� бб (градски стадион Неготино) 
под реден број 16/03. 
Здружението се регистрира заради унапредување и 

развој на спортската култура во Неготино, спортување 
и рекреирање на младинци, младинки и други граѓани 
и граѓанки, обезбедување на постојан развој на фудбал-
скиот спорт, грижа за здравствената заштита на фудба-
лерите и примена на научните достигнувања во спорт-
ската медицина, заради унапредување на фудбалската 
игра, како и учество во лига на натпреварувања кои ги 
организира ОФС и ФФМ. 
Здружението ќе го застапува и претставува негови-

от претседател Недев Зоран од Неготино, со стан на ул. 
�Киро Крстев� бр. 5.           
Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 16/03. 

       (23219) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

40/2003 од 30.06.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации ја запиша проме-
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ната на овластеното лице за застапување и претставу-
вање на Здружението на доктори по медицина и стома-
тологија-Прилеп, чие основање е запишано со решение 
на Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 3/2000 од 
18.01.2000 година, на начин што на местото на досе-
гашното овластено лице за застапување и претставува-
ње д-р Илија Јованоски од Прилеп, се запишува д-р 
Александар Ристески од Прилеп, со живеалиште на ул. 
�Републиканска� бр. 12-ј, на 15.01.1990 година. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 40/2003. 
            (23221) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 17/2003, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Здружение на граѓани �Кула Кеј 
Охрид�, Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: организирање 

на културен, спортски и научен план и организирање 
на манифестации од ваков вид, вработување преку оваа 
организација, сите дејности кои се сврзани со правилен 
развој на младите луѓе. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Парти-

занска� бб, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Џабирски Владимир. 
Од Основниот суд во Охрид, рег. Згф. бр. 17/2003. 
            (23023) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1607 се запишува здружението на граѓа-
ни  Здружение за унапредување и развој на противпожар-
ната заштита и едукација на граѓаните во Република Ма-
кедонија �ФАКЕЛ�, со седиште во Скопје, на ул. �Мито 
Хаџивасилев Јасмин� бр. 50. 

 Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на унапредување и популаризација 
на противпожарната заштита во Република Македони-
ја, обука на младата популација, организирање на се-
минари за противпожарна заштита како и соработка со 
надлежни министерства. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 07.08.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 153/03. 
                                                                            (23296) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1606 се запишува здружението на граѓа-
ни  АВТО МОТО КЛУБ СТР, со скратено име АМК СТР, 
со седиште во Скопје, на ул. �Никола Грчето� бр. 6/6. 

 Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на унапредување на спортскиот 
автомобилизам, мотоциклизам и картинг, подготовки и 
тренинзи на натпреварувачите, спортски натпревари 
како и усогласување на програмските активности со 
Авто Мото Сојузот на Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.08.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр.152/03. 
                                                                            (23298) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1545 се запишува здружението на граѓа-
ни  Македонски клуб за германски овчар, со седиште во 
Скопје, на ул. �Никола Русински� бр. 9б. 

 Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на унапредување и афирмирање на 
расата, а преку тоа и за унапредување на кинологијата 
во Р. Македонија, организирање на смотри, клубски 
изложби, семинари водење книга на сите германски ов-
чари и на сите ново окучени кученца во Р. Македонија 
како и соработка со исти расови клубови на територи-
јата на Балканот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 23.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 55/03. 
                                                                            (23299) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 
Зг. 40/03 од 29.07.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани под име-
то Здружение за спортско и рекреативно стрелања ХАН-
ТЕР, со седиште на ул. �Лазар Поп Трајков� бр. 17-А, 
Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: да обезбеди прет-

ставување на интересите на членовите на здружението 
пред државните органи во научните стручни и профе-
сионални организации, средства за јавно информирање 
и други влијателни субјекти; организирање на стрелач-
ки турнири и натпревари;  издавање билтен за запозна-
вање на членството со состојбите и перспективниот 
развој на спортското и рекреативно стрелаштво; орга-
низирање на стручно усовршување и семинари за чле-
новите; поврзување и соработка со други стрелачки 
здруженија како од Република Македонија, така и од 
странство; постигнување повисок квалитет и формира-
ње на заштитен знак - лого на здружението, соработка 
со домашни и странски институции и добивање најно-
ви и навремени информации за унапредување во обла-
ста на стрелаштвото, да делува како библиотека и по-
средник на информации кои се од значење на здруже-
нијата за спортско и рекреативно стрелање, да ја проу-
чува и промовира стрелачката традиција и стрелаштво 
како спорт и вештина, јакнење на спортскиот дух и ин-
волвирање на младата популација во спортски и рекре-
ативни активности и турнири. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани 
под името Здружение за спортско и рекреативно стрела-
ње ХАНТЕР- Скопје, се стекнува со својство на правно 
лице и отпочнува со работа со денот на уписот.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 40/03. 
                                                                            (23489) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1. 

Рег. Зг. 61/03 од 15.08.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани под име 
МАКЕДОНСКО ХЕРАЛДИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ со седи-
ште во Скопје, на ул. �Петар Манџуков� бр. 113/6, Оп-
штина Чаир, Скопје. 
Основните цели и задачи на МАКЕДОНСКО ХЕ-

РАЛДИЧКОТО ЗДРУЖЕНИЕ се: популаризација на 
хералдиката и сродните науки, истражување на херал-
дичкото наследство на територијата на Република Ма-
кедонија, предложување и изработка на грбови, знами-
ња, одликувања, оформување на хералдички регистар 
во кој ќе се заведуваат стари и нови грбови и негово 
ажурирање, едукација од областа на хералдиката и 
сродните науки, издавачка дејност за дела од хералди-
ката и сродните науки, а под сродни науки се подраз-
бираат; генеологија, сфрагистика, вексикологија, феле-
ристика, нобиларни и витешки прашања. 
Со денот на запишување на МАКЕДОНСКО ХЕ-

РАЛДИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ од Скопје, истото се стекну-
ва со својство на правно лице и отпочнува со работа на 
15.08.2003 година.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 1. Рег. Зг. 

61/03.            (23475) 
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С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ст. бр. III. 441/03 од 02.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за промет и услуги ГРЕНАДА ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Пржино� бр. 46-б, жи-
ро сметка бр. 40100-601-352066 и регистарска влошка 
бр. 1-40278-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и се заклучува стечајната постапка. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (22840) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Охрид, Ст. бр. 20/2003 од 18.08.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги �Баге� ДООЕЛ 
увоз-извоз од с. Подмоље, Охрид, регистрирано во Ос-
новниот суд во Битола под П. Трег. бр. 263/2001, со 
жиро сметка бр. 41000-601-9779 што се води во Аген-
цијата за блокирани жиро сметки во Охрид, со седиште 
во с. Подмоље, Охридско. Стечајната постапка се зак-
лучува и не се спроведува. 
Од Основниот суд во Охрид.         (22907) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 194/03 
од 15.08.2003 година, над Трговското друштво за про-
изводство, услуги и трговија Ничков Александар �По-
лотранс� ДООЕЛ извоз-увоз Битола, со  седиште на 
ул. �12 Кладенци� бр. 16, со број на регистарска вло-
шка 01-002550?-8-03-000, со жиро сметка во Тетекс 
кредитна банка АД Скопје-филијала Битола бр. 290-
2000000221-57 со дејност шифра 45, останати завршни 
работи, се отвора стечајна постапка но не се спроведу-
ва и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (23015) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 192/03 

од 01.09.2003 година, над Друштвото за трговија на го-
лемо и мало ЛИДЕР КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Битола, со  седиште на ул. �Едвард Кардељ� бр. 11/30, 
со број на рег. влошка 01013664?-8-01-000, и жиро сме-
тка 300060000002458, во Комерцијална банка АД 
Скопје експозитура Битола, со дејност шифра 52.45 тр-
говија на мало со апарати за домаќинство, радио и те-
левизиски уреди, се отвора стечајна постапка но истата 
не се спроведува и се заклучува. 

 Од Основниот суд во Битола.                         (23017) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, донесе решение Ст. 

бр. 18/96 од 12.06.2003 година со кое се запира ната-
мошното претворање во пари на делбената маса на 
должникот ЗЗ �Тромеѓа� во стечај, с. Старо Коњарево, 
затоа што натамошното водење на стечајната постапка 
предизвикува несразмерни трошоци. 
Отворената стечајна постапка над должникот ЗЗ 

�Тромеѓа� с. Старо Коњарево, се заклучува. 
Побарувањето што го има должникот ЗЗ �Тромеѓа� 

с. Старо Коњарево во стечај према Горгиев Панче Ва-
сил од с. Муртино, утврдено со правосилна пресуда П. 
бр. 1927/02, а за кое побарување до Основниот суд во 
Струмица должникот ЗЗ �Тромеѓа� во стечај с. Старо 
Коњарево поднел предлог за извршување на ден 
10.04.2003 година им се отстапува на следните довери-
тели: Стопанска банка АД Скопје, Црн Бор АД Пехче-
во, Фонд за ПИОМ Скопје, стручна служба-подрачна 
единица Струмица, Фонд за здравствено осигурување 
Скопје-подрачна служба Струмица, Еленица АД Стру-
мица, Прилепска пиварница АД Прилеп, АД Жито 
Струмица и АД Грозд Струмица. 
Се разрешува од должноста стечајниот управник на 

должникот Љупчо Михајловиќ дипл. екк од Струмица. 

По правосилноста на ова решение должникот да се 
брише од регистарот кај надлежниот регистарски суд. 
Доверителите можат да го напаѓаат ова решение со 

жалба преку овој до Апелациониот суд во Штип во рок 
од 15 дена од објавата на истото во �Службен весник 
на РМ�. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (23030) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 48/03 од 02.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство и 
трговија КОРАБ увоз-извоз Штип, ул. �Борис Кидрич� 
бб, со жиро сметка бр. 41400-601-34137 кај Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет-Подрачна единица Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците за постапката. 
По правосилноста на ова решени должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (23213) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 160/03 од 04.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за транспорт и услуги ДЕКО КОМПАНИ 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. �АСНОМ�  
бр. 14/2-16, со жиро сметка бр. 300000000630536 при 
Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка 
бр. 02041602?-3-09-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (23251) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 420/03 од 04.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, промет, посредување и 
услуги ЛИ-СО ДОО експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на ул. �Тодор Чангов� бр. 69, со жиро сметка бр. 
40100-601-349924 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки и регистарска влошка бр. 1-62696-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (23253) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 375/03 од 14.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должник Превоз на пат-
ници и стока РАМНИШТЕ ТП Адил Зекир Адил, со се-
диште на ул. �Ордан Чопела� бр. 69, и регистарска вло-
шка бр. 02029149?-6-06-000, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (23258) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 382/03 од 30.06.2003 година, e отво-
рена стечајна постапка на должникот Друштво за трго-
вија и шпедиција ВИГИ-КО Ѓорѓи и Иван ДОО екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Прашка� бр. 
23 и жиро сметка бр. 200-0000193772-94 при Стопан-
ска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 
02017509?-3-01-000, и истата не се спроведува и се зак-
лучува. 
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Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23310) 

__________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 86/03 

од 03.09.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, превоз, услуги и 
трговија �Мехмеди� Назиф Мехмеди увоз-извоз ДОО-
ЕЛ, с. Д. Страгомиште-Зајас, Кичево и истата не се 
спроведува поради немање на средства за стечајна маса 
и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (23494) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение  на овој суд I. Ст. бр. 349/03 од 02.07.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должник Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало и 
услуги �БУБЕ-С-КОМПАНИ� експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Лука Геров� бр. 3/18, со 
сметка бр. 40120-601-357634 кај РМ, Агенција за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје, и регистарска влошка 1-62464-0-0-0, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ� 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23439) 

___________ 
 

Во огласот бр. 22450 за стечајна постапка на Ак-
ционерското друштво за трговија и производство со 
кооперација увоз-извоз "Мак-Комерц" во стечај, с. 
Марена, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
56/2003, на стр. 12, во вториот ред наместо зборовите: 
"го одби" треба да стојат зборовите:"го одобри".   
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Ликвидаторот Санда Саркисјан од Скопје, ул. �Ла-

зар Поп Трајков� бр. 17, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3462/2002 година од 14.06.2002 година, обја-
вува дека Трговското друштво за трговија и услуги 
ШТРАУС КОМЕРЦ Оханес ДООЕЛ Скопје, ул. �Лазар 
Поп Трајков� бр. 17, со број на жиро сметка 
300000000943749, отворена при Комерцијална банка 
АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања, по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.          (23226) 

__________ 
 

Ликвидаторот Африм Исмаили од Скопје, ул. �Ан-
тон Попов� бр. 114, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1145/2003 од 01.04.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, промет и услуги АДИС-97 
Африм ДООЕЛ Скопје, ул. �Антон Попов� бр. 114, со 
број на жиро сметка 300000000468449, отворена при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања, по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.          (23227) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Л. бр. 54/03 од 15.07.2003 година, е определено 
спроведување ликвидација над МИТШТЕДИЛНИЦА 
ДОО Куманово, со седиште на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 
14, Куманово, запишано во судскиот регистар кој го води 
овој суд, на регистарска влошка бр. 1-28287-0-0-0. 
За ликвидатори се определуваат Раде Весковски од 

Куманово, ул. �Страшо Симонов� бр. 14 и Јордан Апо-
столов од Скопје, ул. �Пелистерска� бр. 2/1. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања по објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, до ликвидаторот со поднесување на 
пријава во два примерока со писмени докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (23228) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. 
925/2002 од 15.10.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03005576?-8-09-000, во трговскиот регистар го 
запиша уписот на ликвидатор на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Тоце-Комерц ДООЕЛ 
Штип, ул. �Борко Левата� бр. 17. 
Се запишува Снежана Балова од Штип, за ликвида-

тор на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип.         (23229) 

__________ 
 

Ликвидаторот Спиро Џамбазов од Скопје, на ул. 
�АСНОМ� бр. 60/1-4, Скопје објавува дека Друштвото 
за трговија на големо и мало, посредување, производс-
тво и услуги  РИС-ЏАМБО Спиро и други ДОО екс-
порт-импорт Скопје, ул. �АСНОМ� бр. 60/1-4, Скопје 
со жиро сметка бр. 300000000491826, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

 Од ликвидаторот.                                             (23078) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3028/03 од 02.09.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008518?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало, посредување, производство и услуги РИС 
ЏАМБО Спиро и други ДОО експорт-импорт ул. �АС-
НОМ� бр. 60/1-4, Скопје. 
Се врши запишување на престанок на друштвото со 

одлука од 22.08.2003 и запишување на ликвидатор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23178)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2084/03 од 06.08.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048830?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИ-
ТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. �29 Ноември� бр. 3 в. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-
ГИТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. �29 Ноември� бр. 3 в. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23179)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 48/2001 

од 02.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за градежништво и трговија на го-
лемо и мало РИГО КОМЕРЦ увоз-извоз п.о. - Штип, со 
жиро сметка бр. 41400-601-16413, кај Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки - Подрачна единица Штип,   
но  истата поради немање на имот се заклучува. 



Стр. 12 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 септември 2003 
 
По правосилноста на решението должникот  да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23214) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 79/03 од 

15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
ГЗТП ИНЖИНЕРИН Р. Радовиш и истата поради нема-
ње на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот  да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23215) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 91/03 од 

15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
ППС БОБОВЕЦ с. Ињево, Радовиш и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот  да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23216) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 93/03 од 
15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над При-
ватната здравствена организација-ординација по општа 
стоматологија ДЕНТИС МЕДИКА Пробиштип Трајче 
Стојковски и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот  да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23215) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 

574/03 од 12.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03001293?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на престанок на јтд на Јавното трговско друш-
тво за трговија и услуги АД Либитум Винка Анѓелко-
виќ и др. јтд ул. �Јордан Стојанов� бр. 17, Пробиштип. 
Се врши упис на престанок-ликвидација на Јавното 

трговско друштво за трговија и услуги АД Либитум 
Винка Анѓелковиќ и др. јтд ул. �Јордан Стојанов� бр. 
17, Пробиштип. 
За ликвидатор на друштвото се именува Винка Ан-

ѓелковиќ од Пробиштип, застапник без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23307)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 
579/03 од 01.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03004327?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
ликвидаторот на Друштвото за производство, промет и 
услуги АСТОРИЈА јтд увоз-извоз Матиќ Ѓорѓи и др. 
Делчево, ул. �4 Јули� бр. 21. 
Се запишува Цеков Ацо за ликвидатор на Друштво-

то за производство, промет и услуги АСТОРИЈА јтд 
увоз-извоз Матиќ Ѓорѓи и др. Делчево, ул. �4 Јули� бр. 
21, и престанок на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23331)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2193/03 од 27.08.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02036126?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидатор и престанок на 
Градежното трговско услужно друштво ДРИТА ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. �Ј.Сандански� бр. 8. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Градежното трговско услужно друштво ДРИТА ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Ј.Сандански� бр. 8. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23349)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2041/03 од 12.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 020010796?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на субјектот на Тргов-
ското друштво за производство, трговија, угостителс-
тво и услуги ФЛОТ-3 Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тето-
во, нас. Дреновец 26, Тетово. 
Бришење на трговското друштво од трговскиот ре-

гистар, по спроведена ликвидација на: Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги ФЛОТ-3 Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. 
Дреновец 26, Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (23354)     

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 

Се продава неплодно земјиште, сосопственост на 
Беќировски Ариф, од с. Патишка Река  и Фазлијовски 
Фазли од с. Патишка Река, Скопје со дел на посед од 
1/4 (една идеална четвртина), имотот се наоѓа во Ба-
тинци и е заведен во Имотен лист бр. 196, за КО Батин-
ци и тоа: КП 551/3 пл. 3, ск. 5, в.м. �Ѓупријан�, култура 
неплодно со површина од 3280 м2, предметната нед-
вижност се продава за цена од 40,00 денари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување и лица чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Ма-
кедонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (22776) 

___________ 
 
Со нотарски акт ОДУ бр. 156/03 од 21.08.2003 годи-

на изготевен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, 
востановено е заложно право-регистриран залог врз 
следните подвижни предмети: товарно моторно возило 
SK-461-MН, марка IVECO,  тип 40  C IVECO DAILY, 
со бр. на шасија ZCFC4071005415764, со бр. на мотор 
814043Ц4000/3720235, година на производство 2002, 
сила на мотор во kw 78, работна зафатнина на моторот 
2798 cm/3, со број на сообраќајна дозвола МК 0732125 
издадена на 14.01.2003 година од ГУВР Скопје; товарно 
моторно возило SK-645-NB, марка IVECO,  тип 65  C 
IVECO DAILY, со бр. на шасија ZCFC65A0005447083, 
со бр. на мотор 8140.43N/3827920, година на произ-
водство 2003, сила на мотор во kv 107, работна зафат-
нина на моторот 2798 cm/3, со број на сообраќајна доз-
вола МК 0816969 издадена на 22.07.2003 година од 
ГУВР Скопје; комора 11.5 х 11.5 х 2.2 SP 500 BT, сопс-
твеност на залогодавачот видно од фактура бр. 20/2003 
од 06.06.2003 година издадена од Горењско Љупчо ДО-
ОЕЛ, во корист на заложниот доверител Тутунска бан-
ка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување 
во износ од 150.000,00 ЕУР.                                  (22871) 

___________ 
 
Над недвижниот имот на хипотекарниот должник 

ДОО �ТЕКОНД� Тетово, ул. �Илинденска� бр. 228, кој 
се состои од: двор од 1721 м2 на КО Тетово, на м.в. 
�Горно Теќе�, опишано во ПЛ бр. 11730 од 24.04.2003 
година, стекнат врз основа на Договор за продажба на 
недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 година помеѓу 
ПОС �Универзал� Тетово во стечај и ПППУ �СА-ГА� 
Тетово заверен под ОВ. бр. 1740/96 од 18.10.1996 година 
врз основа на правосилно решение на Апелациониот суд 
- Скопје АСЖ бр. 1408/96 и решение за прифаќање на 
понуда под бр. СТ бр. 1298/94 на Окружниот стопански 
суд Скопје, заснован е залог со Договор број ОДУ 
374/2003 заверен кај нотарот Иво Серафимовски од Те-
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тово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Те-
тово за обезбедување на парично побарување на долж-
никот ДОО �ТЕКОНД� Тетово, ул. �Илинденска� бр. 
228, во износ од 5.000.000,00 денари.                     (22902) 

___________ 
 
Над подвижните предмети на хипотекарниот долж-

ник ДОО �ТЕКОНД� Тетово, ул. �Илинденска� бр. 228, 
кој се состои од: комплетна линија за производство на 
формирани чоколадни производи со капацитет од 2,5-4,0 
т/смена; полуавтоматска линија за производство на чо-
колади и полнето чоколадо составена од: темеперитки, 
автоматска моделарка, автоматизиран расладен тунел 
20м, прелевачица капацитет од 1200 кг/смена, резервоа-
ри од росфрај капацитет од 500 кг; линија за производс-
тво на кекс и бисквити со капацитет од 50 кг/час; линија 
за обработка и варење на шеќер која се состои од: мел-
ница за шеќер, фонданерка, казан од росфрај за варење 
на шеќер со дупли лим (дупликатор), специјален казан 
за темпирање на  фондан со комплетни колички, миксер, 
калапи; работни маси од росфрај; транспортни колички 
со полици од росфрај; умивалник од росфрај и цедал-
ник од росфрај, опишани во извештајот за извршена 
проценка на непаричен влог од страна на овластен суд-
ски проценител Гугуловски Павле од 17.06.2003 годи-
на, заснован е залог со Договор број ОДУ 372/2003 за-
верен кај нотарот Иво Серафимовски од Тетово, во ко-
рист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово за 
обезбедување на парично побарување на должникот 
ДОО �ТЕКОНД� Тетово, ул. �Илинденска� бр. 228, во 
износ од 5.000.000,00 денари.          (22903) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на должникот-

заложниот должник Друштвото за производство и тр-
говија БУСЕ МАК ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул. �Климент Охридски� бр. 9, фабрика 
за производство за течен јаглен двооксид СО2 со пра-
течки објект што се наоѓа во Битола, с. Брод со  сите 
припадоци и прирастоци изградена на КП бр. 2721 на 
м.в. �Балтаџија� под објект со површина од 734 м2; КП 
бр. 2721 на м.в. �Балтаџија� култура нива со површина 
од 9322 м2; КП бр. 2720 на м.в. �Балтаџија� култура ни-
ва со површина од 1026 м2 и КП бр. 2725 на м.в. �Бала-
гија� култура нива со површина од 2881 м2 означени во 
ПЛ бр. 652 за КО Брод, заснован е залог-хипотека од прв 
ред и залог од прв ред врз идните подвижни предмети на-
ведени во Записникот за попис на идни подвижни пред-
мети - машини УЗП бр. 3943/03 од 28.08.2003 година и 
единствен деловоден идентификационен број 1042003-
0000148 заведен во Централниот регистар на РМ-РРК 
Битола, со Договор за залог со својство на извршна ис-
права од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ 
бр. 218/03 од 28.08.2003 година во корист на заложниот 
доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје.       (22904) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа � Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од за-
меник-нотар Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове 
Костовски од Скопје, заведен под ОДУ. бр. 336/03 од 
26.08.2003 година заложниот должник Друштво за тр-
говија и услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богач-
хан ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Кочо Рацин� бр. 
32/2-8, МБ 5336040 има заложено подвижни предмети-
возила, подробно опишана во нотарски акт во полза на 
заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, 
кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р 
Македонија � Заложен регистар Скопје.        (22905) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа � Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од за-
меник-нотар Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове 

Костовски од Скопје, заведен под ОДУ. бр. 339/03 од 
29.08.2003 година заложниот должник Друштво за тр-
говија и услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богач-
хан ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Кочо Рацин� бр. 
32/2-8, МБ 5336040 има заложено подвижни предмети-
возила, подробно опишана во нотарски акт во полза на 
заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, 
кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р 
Македонија � Заложен регистар Скопје.        (22906) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива во вкупна површи-

на од 1140 м2, класа 5, кој имот лежи на К.П. 427/2 КО 
Чајлане, м.в. �Дебра� сопственост на Раско Зафир Ар-
совски од Скопје, кој имот е евидентиран во поседовен 
лист 171 издаден од Државен завод за геодетски работи 
� Сектор за премер и катастар � Скопје за вкупна купо-
продажна цена од 10.700 евра. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18. 
                 (22910) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот земјоделско земјиште и 

тоа: К.П. 334, план 004, скица 012, в.м. �Поводеници�, 
катастарска култура 70000, површина од 500 м2, К.П.  
334, план 004, скица 012, в.м. �Поводеници�, катастар-
ска култура 13000, класа 1, површина од 2 31 м2, К.П.  
334, зграда 1, план 004, скица 012, в.м. �Поводеници�, 
катастарска култура 50000, површина од 43 м2, К.П.  
334, зграда 2, план 004, скица 012, в.м. �Поводеници�,  
катастарска култура 60000, површина од 10 м2 или 

вкупно 7 84 м2 евидентиран во имотен лист број 32895 
за КО Прилеп на име Чадамова Д. Елизабета од При-
леп,ул. �Нил Армстронг� бр. 26. 
Купопродажната цена на недвижниот имот изнесу-

ва 200.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце 
Делчев� зграда Македонија, локал 14.        (22912) 

___________ 
 
Засновање на залог на недвижен имот � сопстве-

ност на заложниот должник Друштвото за производс-
тво и промет на големо и мало ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ 
ЃОКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во Скоп-
је на ул. �Адолф Циборовски� бр. 32, во корист на за-
ложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, и тоа 
со нотарски акт � Договор за хипотека со својство на 
извршна исправа ОДУ бр. 394/03 од 27.08.2003 година, 
воспоставена кај нотарот Мери Весова со седиште во 
Општина Ѓорче Петров, Скопје, деловен простор во 
Скопје, построен на К.П. број 1358, зграда 1, влез 001, 
приземје, со намена 00570 на бул. �Партизански одреди� 
бр. 123 со површина од 20 м2 и на К.П. број 1358, згра-
да 1, влез 001, приземје, со намена 00570 на бул. �Пар-
тизански одреди� бр. 123 со површина од 19 м2, однос-
но вкупна површина од 39 м2 во К.О. Карпош, видно од 
Имотен лист број 29488 за К.О. Карпош издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи � Сектор за премер 
и катастар Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање на Стопанска банка АД Скопје, во износ од 
100.000,00 евра.           (22962) 
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Над недвижниот имот, сопственост на Друштвото 

за проектирање, инженеринг, завршни и занаетчиски 
работи во градежништвото ГЕММА ИНЖЕНЕРИНГ 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, ул. �Ан-
карска� бр. 29А, спрат 1, кој се состои од деловен про-
стор, кој се наоѓа во Скопје, м.в. ул. �530�, лежи на 
К.П. бр. 6140, во КО Карпош и е со вкупна површина 
од 533 м2, запишано во имотен лист бр. 29031 за КО 
Карпош и над идната недвижност-поткровје со рекон-
струкција и адаптација на кров, на истиот деловен про-
стор, запишан во истиот имотен лист  бр. 29031 за КО 
Карпош, кој треба да се изгради согласно правосилното 
Одобрение за градење бр. 16-1963/2 од 09.07.2003 го-
дина, издадено од Министерството за транспорт и вр-
ски, Сектор за урбанизам-подрачна единица Карпош, 
Скопје е заснован залог со Договор за залог со изјава за 
извршност потврден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-
Ѓокиќ, под ОДУ бр. 206/03 од 02.09.2003 година, во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка АД Би-
тола, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 30.000.000,00 денари. 
Правото на сопственост на заложниот должник врз 

недвижниот имот е запишано во имотен лист бр. 29031 
за КО Карпош. Имотниот лист е издаден на 19.08.2003 
година од Државниот завод за геодетска управа-Одде-
ление за премер и катастар Скопје.         (22975) 

__________ 
 

Се продава нива, сопственост на Станковски Крсте, 
со живеалиште во с. Долно Лисиче, Скопје, со дел на 
посед од 1/1(целосно). Имотот се наоѓа во Долно Лиси-
че и е заведен во Поседовен лист бр. 1109, за КО Долно 
Лисиче и тоа: К.П. бр. 1536/1, план 4, м.в. �Керимово�, 
култура нива, класа 2, површина 491м2. Предметната 
недвижност се продава за вкупна купопродажна цена 
од 49.100,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и другите лица што имаат пр-
венствено право на купување и лица чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
тво. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                          (22981) 

__________ 
 

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог врз 
недвижност со својство на извршна исправа, составен 
од страна на нотарот Весна Стојчева, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ бр. 102/2003 од 03.09.2003 година, 
склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, како зало-
жен доверител и Друштвото за инженеринг и трговија 
ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ МАРИН Љубе ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, со седиште во Скопје, ул. �Александар 
Мартулков� бр. 7, Скопје, засновано е заложно право 
врз недвижност-хипотека од прв ред врз следниот нед-
вижен имот: стан кој се наоѓа во Скопје, на КО Кисела 
Вода 1, ул. �К. Крстевски� бр. 13, кој лежи на К.П. бр. 
724, како зграда 1, влез 001, кат 02, стан бр. 007, наме-
на на зградата 00510, со површина од 55м2, лоѓии, бал-
кони и тераси, кои лежат на истата К.П. бр. 724, како  
зграда 1, влез 001, кат 02, стан бр. 007, намена на згра-
дата 00509, со површина од 4м2, и помошни просто-
рии-подрум, кој лежи на истата К.П. бр. 724, како згра-
да 1, влез 001, кат ПО, подрум бр. 002, намена на згра-
дата 00511, со површина од 7м2, а во вкупна површина 
од 66м2, и гаража која се наоѓа во Скопје, на КО Кисе-
ла Вода 1, ул. �К. Крстевски� бр. 13 и лежи на К.П. бр. 
724, како зграда 1, влез 001, кат ПО, гаража бр. 005, на-
мена на зградата 00518, со површина од 15м2, заведени 
во Имотен лист бр. 30766 и Имотен лист бр. 31050 за 

КО Кисела Вода 1, сопственост на заложниот должник, 
Друштво за инженеринг и трговија ТРГО ИНЖЕНЕ-
РИНГ МАРИН Љубе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
кој залог врз недвижност-хипотека е упишан во ката-
старот на недвижности ДЗГР-Сектор за премер и ката-
стар Скопје.                                                     (23025) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 
инженеринг и трговија ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ Марин 
Љубе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Александар 
Мартулков� бр. 7: товарно возило Peugeot, тип Тole 1.9. 
D, број на шасија  VF3BZWJYB12932950, број на мо-
тор 10DXDE60162421, произведено 2002 година, рег. 
таблица  SK 314 ME, со проценета вредност од 
768.600,00 денари, заснован е залог со договор за реги-
стриран залог ОДУ бр. 275/03 од 28.08.2003 година, со-
ставен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како 
средство за обезбедување на договор за рамковен ре-
волвинг кредит 09-1818 од 26.08.2003 година, помеѓу 
Тутунска банка АД Скопје и Друштво за инженеринг и 
трговија ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ Марин Љубе ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, за износ од 40.000 евра, во ко-
рист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје.
                                                      (23026) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог врз неподвижни 
предмети со својство на извршна исправа, потврден од 
страна на нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ 
бр. 240/03 од 01.09.2003 година, склучен помеѓу Ко-
мерцијална банка АД Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. �Кеј Димитар Влахов� бр. 4 и Друштво за произ-
водство и трговија на големо и мало ЖАНЕТ-ЕКС-
ПОРТ ДООЕЛ Кочани, како должник-заложен долж-
ник како основ за обезбедување на паричното побару-
вање на доверителот Комерцијална банка АД Скопје, 
во висина од 150.390 евра кои произлегуваат од Дого-
вор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на 
заложно право бр. 02-1640-5356 заснована е хипотека 
од прв ред врз недвижности, деловен простор на: К.П. 
бр. 16724, дел 64, зграда 1, кат 01, м.в. �Белски Дол�, 
со површина од 194м2, К.П. бр. 16724, дел 64, зграда 1, 
кат-подрум, м.в. �Белски Дол�, со површина од 53м2, 
К.П. бр. 16724, дел 64, зграда 1, кат ПР, м.в. �Белски 
Дол�, со површина од 221м2, или со вкупна површина 
деловен простор од 468м2 и градежно изградено земји-
ште(под и околу објекти) на истата К.П. со вкупна по-
вршина од 2181м2, заведен во Имотен лист бр. 12876 за 
КО Кочани, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и 
катастар Кочани, како сопственост на должникот-за-
ложниот должник.                        (23020) 

__________ 
 

Над недвижниот имот кој се наоѓа во Струмица, из-
граден на К.П. бр. 6512/37, зграда 1, влез 1, кат ПР, со 
намена 00570, м.в. �Кел Герен�, во КО Струмица, со 
површина од 342м2, со право на користење на земјиште 
на К.П. бр. 6512/37 во КО Струмица, план 024, скица 
004, м.в. �Кел Герен�, земјиште покрај зграда-двор со 
површина од 1651м2 и со право на користење на земји-
ште под зграда на К.П. бр. 6512/37 во КО Струмица, 
зграда 1, план 024, скица 004, со површина од 372м2, 
видно во Имотен лист бр. 2895 за КО Струмица, сопс-
твеност на хипотекарниот должник Друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз 
АГРО-КОМЕРЦ 92 ДОО, ул. �Панче Пешев� бр. 
55/1/13 со БДС 4485653 е заснован залог од прв ред со 
нотарски акт ОДУ бр. 199/03 од 28.08.2003 година кај 
нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на за-
ложниот доверител ИНВЕСТБАНКА АД Скопје со 
БДС 4558669, за обезбедување на парично побарување 
во износ од 3.761.368,00 денари.                           (23018) 
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Над подвижниот имот сопственост на Трговското 

друштво за производство и трговија на големо и мало РУ-
ДИНЕ ММ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Скопје: товарно 
моторно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8. TD, број на 
шасија ZFA23000006012304, број на мотор 
814.43/3232139, товарно моторно возило  CITROEN, тип 
JUMPER FG, број на шасија VF7233J5215706221,  број на 
мотор 10FZ1G0285995, товарно моторно возило FIAT, 
тип 223 DOBLO CARGO, број на шасија 
ZFA22300005088470, број на мотор 223A6000/2846672, 
товарно моторно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8 TD, 
број на шасија ZFA230000006208555, број на мотор 
8140.43/3490178, товарно моторно возило FIAT, тип 
DOBLO CARGO, број на шасија ZFA22300005099357, 
број на мотор 2919190, товарно моторно возило FIAT, тип 
DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA223000005869102, 
број на мотор 3017098, товарно моторно возило FIAT, тип 
DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA23000006211888, 
број на мотор 3526324, товарно моторно возило FIAT, тип 
230 DUCATO 2.8 TD, број на шасија 
ZFA23000005845767, број на мотор 2982273, товарно мо-
торно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8 TD, број на ша-
сија ZFA23000006036050, број на мотор 8140.43/3276392, 
товарно моторно возило IVECO, тип TURBO DALIY 
35.10F, број на шасија ZCFC3570105121280, број на мо-
тор 2304635, товарно моторно возило FIAT, тип 223 
DOBLO CARGO, број на шасија ZFA22300005124996, 
број на мотор 3136227, товарно моторно возило FIAT, тип 
223 DOBLO CARGO, број на шасија 
ZFA22300005086988, број на мотор 223A6000/2815674, 
товарно моторно возило FIAT, тип DUCATO, број на ша-
сија ZFA23000005621669, број на мотор 2664668, товарно 
моторно возило IVECO, тип 100E1717/37 EUROCAR, 
број на шасија ZCFA1AC0102353962, број на мотор 
IVECOF4AEO481AC101006456, товарно моторно возило 
FIAT, тип DUCATO, број на шасија ZFA24400007126742, 
број на мотор 3683033, товарно моторно возило FIAT, тип 
DOBLO CARGO 1.9 DS FUR, број на шасија 
ZFA22300005146049, број на мотор 3268885, товарно мо-
торно возило FIAT, тип DUCATO, број на шасија 
ZFA24400007244523, број на мотор 3794567, дворежим-
ски комори тип MISSA, мотори DORIN, испарувач 
HELPMANN 2x83m3, ладилник комора 4А/1000-ПВ11, 
комора фриго систем, заснован е залог со Договор за ре-
гистриран залог ОДУ бр. 280/03 од 29.08.2003 кај нотарот 
Поповски Слободан од Скопје, во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје, за 550.000 евра кои 
произлегуваат од Договорот за рамковен кредит 09-996 од 
09.05.2003 година.            (23029) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот � 1/2 идеален дел  од ни-

ва 6 класа со вкупна површина од 1.950 м2 што се наоѓа 
на К.П. 1153, м.в. �Ораше� КО Долно Соње. 
Се повикува сосопственикот на наведената парцела, 

како и сопствениците на соседните парцели, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на Република Македонија� доколку се заин-
тересирани да ја купат гореопишаната недвижност, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-

бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 
Изјавата за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр.  24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа).                        (23013) 

___________ 
 
Се продава нива опишана како К.П. бр. 10094/3 за КО 

Охрид со површина од 890 м2, м.в. �Долно трно� и една 
идеална третина од пат означен како К.П. бр. 10094/4 
сопственост на Чингоски Никола од Скопје, ул. �Софи-
ска� бр. 28 за цена од 250,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи 

чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 

писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за 
прифаќање на понудите во рок од 30 дена од објавува-
њето на понудата-огласот во �Службен весник на РМ�. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Македон-
ски Просветители� бр. 8 (мезанин).                       (23016) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Ангелов Драги им ја нуди на продаж-
ба својата 7/75 идеален дел од лозје 4 класа од вкупно 
2441 м2 устроено на КП 986/1 план 5, скица 9, во м.в. 
�Бел Камен� запишана во ПЛ  број 2493 за КО Радиша-
ни, за вкупна купопродажна цена 90.000,00 денари.  
Рокот за плаќање е на денот на заверка на догово-

рот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска,  
ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.           (23019) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Илинден, на КП 2522/2, на м.в. 
�Млака� пасиште 1 класа  во површина од 2880 м2 и на 
КО Илинден, на КП 2522/3, на м.в. �Млака� во површи-
на од 1900 м2 на која е сопственик Стојановска Ленка на 
1/2 идеален дел, за цена од 350,00 денари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.                                   (23027) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 

140/1 на место викано �Дренки� овошна градина, класа 
4, со површина од 816 м2 и КП бр. 141/1, на место вика-
но �Дренки� со површина од 860 м2 во КО Бадар, сопс-
твеност на Вујачиќ Бобан, за цена од 45.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават  

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.   (23038) 

___________ 
 
Се продава нива класа 1 на КП бр. 3981 во м.в. 

�Крапчеви Ливади� во површина од 1680 м2 заведена 
во Имотен лист број 2604 за КО Варош, сопственост на 
Костоска Даница од Прилеп, ул. �Ц. Џгуре� бр. 8 за це-
на од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите кои граничат со погоренаведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република Македонија� пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                        (23021) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина: Тимјаник, Долни Дисан и Горни Дисан. 
- Парцела број 328/3 во место викано �Жилавките� 

нива со површина од 2493 м2 во Катастарска општина 
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Тимјаник; една идеална половина од парцела број 195 
во место викано �Џоџова Чешма� пасиште со површи-
на од 18990 м2 во Катастарска општина Горни Дисан; 
парцела број 1016/2 во место викано �Ушите� интен-
зивно лозје со површина од 5889 м2 во Катастарска оп-
штина Долни Дисан; парцела број 1393  во место вика-
но �Вардариште� интензивно лозје со површина од 
1613 м2 во Катастарска општина Долни Дисан; една 
идеална половина од парцела број 3057 во место вика-
но �Габерот� нива со површина од 4893 м2 во Ката-
старска општина Долни Дисан;  една идеална третина 
од парцела број 213 во место викано �Пороите� нива со 
површина од 10667 м2 во Катастарска општина Долни 
Дисан; една идеална половина од парцела број 3146 во 
место викано �Клисурка� шума со површина од 5056 
м2 во Катастарска општина Долни Дисан, сопственост 
на Ристова Цветанка од Скопје, ул. �Јане Сандански� 
бр. 7/2-32, цена на продажба 206.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република  Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                              (23022) 

___________ 
 

Врз основа на Договор бр. А-438 помеѓу нашата 
фирма: Ни Ком ДООЕЛ Александар Николов, Скопје и 
Про Бизнис Банка АД Скопје, за давање кредит, го ре-
гистрираме нашиот подвижен имот предмети: патничко 
возило Мазда 323, бр. на шасија ЈМЗБЈ14Р201275159, бр. 
на мотор РФ 705 998, производство 2001 година, рег. оз-
нака СК 790 КВ, сообраќајна дозвола МК 0618186, како 
невладетелски залог врз подвижни предмети со својство 
на извршна исправа во корист на Про Бизнис Банка АД 
Скопје како заложен доверител, заверено на нотар под 
ОДУ бр. 181/2003 година.             (23175) 

___________ 
 

Над недвижност имот-деловна зграда сопственост на 
ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друш-
тво за надворешен и внатрешен промет Скопје, што се нао-
ѓа во Скопје, на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 11, и тоа: дело-
вен простор обележан на катастарска парцела број 12035, 
зграда 1, влез 1, кат 03, намена 00570, во површина од 1061 
м2;   деловен простор обележан на катастарска парцела број 
12035, зграда 1, влез 1, кат 04, намена 00570, во површина 
од 1166 м2; деловен простор обележан на катастарска пар-
цела број 12035, зграда 1, влез 1, кат 05, намена 00570, во 
површина од 987 м2; деловен простор обележан на ката-
старска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, МЕ, намена 
00570, во површина од 197 м2;  деловен простор обележан 
на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, МЕ, на-
мена 00570, во површина од 116 м2; деловен простор по-
друм обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, 
влез 1, ПО, намена 00511, во површина од 2190 м2; деловен 
простор обележан на катастарска парцела број 12035, згра-
да 1, влез 1, ПР, намена 00570, во површина од 213 м2; де-
ловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, 
зграда 1, влез 1, ПР, намена 00570, во површина од 120 м2; 
и деловен простор обележан на катастарска парцела број 
12035, зграда 1, влез 1, ПР, намена 00570, во површина од 
88 м2, според Имотен лист број 42107 од 28.08.2003 година, 
издаден од државниот завод за геодетски работи-Сектор за 
премер и катастар Скопје, под број 1120/27269, за Ката-
старска општина  Центар 1, заснован е залог со нотарски 
акт - Договор за залог (хипотека) со својство на извршна 
исправа заверен кај нотарот Светлана Петровска, Центар, 
Скопје, под ОДУ бр. 420/03 од 29.08.2003 година во корист 
на заложниот доверител СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скоп-
је, за обезбедување на парично побарување во износ од 
250.000,00 ЕУР.              (23147) 

Недвижен имот - деловен простор, сопственост на 
Туристичка Агенција  ГУЛИВЕР МИЛС-РЕНАТА и 
други ДОО Скопје, што се наоѓа во Скопје, ГТЦ, локал 
1 Д.Е. 494 Б, обележани на Катастарска парцела број 
12079, зграда 3, влез 1, ПР, стан 494, намена на зграда 
00570, собност 001 во површина од 47 м2, според Имотен 
лист број 45952 од 13.05.2003 година издаден од Држав-
ниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и ката-
стар Скопје, под број 1120/13235, за катастарска општина 
Центар 1, заснован е залог со Договор за хипотека (со 
својство на извршна исправа), кај нотарот Светлана Пе-
тровска од Скопје, под ОДУ бр. 212/2003 од 22.05.2003 
година во корист на заложниот доверител КОМЕРЦИ-
ЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 130.000.000,00 денари.     (23148) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на АД ГРОЗД 

Струмица, кој се состои од: комплекс објекти-складишно 
производни и помошни објекти на КП бр. 51 и 52 на м.в. 
�Стадион� со вкупна површина од 4922 м2 и земјиште на 
КП бр. 49, 50, 51, 52 на м.в. �Ван Град� со вкупна повр-
шина од 32228 м2, сето во КО Струмица, детално опишан 
во Имотен лист број 12175 и Имотен лист број 5635 изда-
дени од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица, 
заснован е залог со Договор за обезбедување на побарува-
ње со засновање на договорен залог-хипотека од нотарот 
Соња Божинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 179/03 од 
02.09.2003 година, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 700.000,00 ЕУР.                                   (23212) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 7836, на м.в. �Умата�, класа 6 со површина од 5047 
м2 и нива на КП бр. 7837, на м.в. �Умата�, класа 6 од 
8225 м2, по Имотен лист број 342 КО Кавадарци 1 вон 
за цена од 150.000 денари, сосопственост на Павле Че-
коров, Кирил Чекоров од Кавадарци и Ристе Чекоров, 
Трајче Чекоров и Драгица Лазарова од Скопје.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (23222) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 

бр. 2514, на м.в. �Коњаровец� со површина од 12847 м2 
и нива на КП бр. 2514, на м.в. �Коњаровец� од 405м2, по 
Имотен лист број 667 КО Росоман за цена од 100.000 де-
нари, сопственост на Лазар Баџов од Кавадарци.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (23223) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 

2362/2 во место викано �Сенокос� нива класа 3-та во 
површина од 492 м2, КО Мислешево, сопственост на 
Мечкароски Радован и Живко од Струга, за вкупна 
продажна цена од 140.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно,  го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Сашо Ѓурчиноски од Струга, ул. �Пло-
штад на Револуција� бб, Струга.                           (23224) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 2404/2 

во место викано �Сенокос� нива класа 2-ра во површина 
од 358 м2, КО Мислешево, сопственост на Нада Арсовска, 
за вкупна продажна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно,  го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Сашо Ѓурчиноски од Струга, ул. �Пло-
штад на Револуција� бб, Струга.                           (23225) 

___________ 
 
Се продава 1/3 (една третина) идеален дел од земјо-

делско земјиште, заведено на К.П.бр. 1651, м.в. �Млака�, 
култура шума, класа 3, со вкупна површина од 960м2, еви-
дентирано во Поседовен лист 1079 за КО Г. Соње, сосопс-
твеност на Стојановска Надежда и Стојановски Илија, за 
цена од 4,00 евра/м2, во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивното го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Стела Лазаревска, Т.Ц. 13 Ноември, лок. 
21/1, бул. �Јане Сандански�, Скопје.        (23257) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Брњарци, на К.П. бр. 736/1, на 
м.в. �Рибар�, 5 класа, со површина од 2025м2, на која е 
сопственик Милошевска Стојанка, за цена од 240,00 
денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.         (23270) 

___________  
Над недвижниот имот, деловен простор на К.П. бр. 

7633/2, м.в. �Село� и тоа 6/16 од објект, со површина од 
452м2 и неплодно земјиште 6/16, со површина од 552м2, 
заведени во Поседовен лист бр. 1147, за КО Драчево, 
сопственост на Трговското друштво за производство, про-
мет и услуги ДАНА Даница и Сокол ДОО Скопје, по ос-
нов на Договори за купопродажба на недвижен имот, за-
верени под ОВ бр. 474/96 на 31.01.1996 година и ОВ бр. 
2353/96 на 06.06.1996 година, во Основниот суд Скопје II 
- Скопје, заснован е залог врз гореопишаната недвижност, 
врз основа на Договор за залог, потврден од нотарот Вес-
на Паунова од Скопје, под ОДУ бр. 110/03 од 02.09.2003 
година, во корист на заложниот доверител Стопанска бан-
ка АД Битола, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 2.290.000,00 денари.                         (23248) 

__________ 
      
Над недвижност деловен простор кој се наоѓа во 

Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 80, зграда 001, кат-
сутерен локал 007, со вкупна површина од 24м2, кој имот 

лежи на К.П. бр. 1188, дел 1, КО Карпош, сопственост на 
должникот-заложниот должник Друштво за производс-
тво, промет и услуги ФЕРО СПЕКТАР Коле ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, врз основа на Имотен лист бр. 29445, 
издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, зас-
нован е залог (хипотека) со нотарски акт-Договор за залог 
(хипотека) врз недвижност од прв ред од страна на нота-
рот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 177/03 од 
01.09.2003 година, во корист на заложниот доверител Ту-
тунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично по-
барување во износ од 30.000 ЕУР.            (23115) 

__________ 
 

Врз основа на нотарски акт-Договор за невладетелски 
рачен залог од прв ред сочинет од страна на нотарот Нада 
Палиќ, Центар, Скопје, под ОДУ бр. 175/03 од 26.08.2003 
година, склучен меѓу Тутунска банка АД Скопје, како за-
ложен доверител и Трговско друштво за трговија, произ-
водство и услуги РИВАЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
бул. �Климент Охридски� бр. 66/2/3, како должник-зало-
жен должник засновано е заложно право-регистриран за-
лог од прв ред врз подвижни постојни и идни предмети, 
патнички моторни возила, сопственост/идна сопственост 
на должникот-заложниот должник, кое заложно право е 
заведено под единствен деловоден идентификационен 
број  10120030001012 од 27.08.2003 година, во Централ-
ниот регистар на РМ-Регионална регистрациона канцела-
рија во Скопје број 1.          (23079) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален 
дел од К.П. бр. 926/1, м.в. �Чард�, култура нива, класа 5, 
со површина од 760м2, запишани во поседовен лист бр. 
462 за КО Сарај, за вкупна цена од 300.000,00 денари и 
К.П. бр. 926/2, план 4, скица 10, м.в. �Драче�, култура ни-
ва, класа 5, со површина од 1153м2, за цена од 450.000,00 
денари, и двете парцели сосопственост на Бајрам Тефик, 
Бајрамов Гемко, Бајрамов Сафи и Мухарем Ресмије. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68, (барака 6), Карпош, Скопје.        (23220) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, нива, сопстве-
ност на Китановски Никола, заведена во Поседовен 
лист бр. 1554 за КО Драчево и тоа: К.П. бр. 3923/1, 
план 8, скица 18, м.в. �Караџина�, култура нива, класа 
4, со површина од 829 м2 и КП 3923/2 пл. 8, ск 18, в.м. 
�Караџина� култура нива класа 4 со површина од 1700 
м2, за купопродажна цена од 300,00 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и другите лица што имаат пр-
венствено право на купување, и лицата чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.            (23138) 

__________
    

 
Над подвижниот имот: 3 (три) цистерни за чување вино 

според фактура број 0000003449 од 31.07.2003 година на 
ПИМ Хасково со сериски броеви: 5030.015,  5030.016 и 
5030.019; 3 (три) сада за чување вино според фактура број 
0000003500 од 31.07.2003 година на ПИМ Хасково со сери-
ски број: 5033.031, 5033,032 и 5033,033; 2 (две) цистерни за 
чување вино и ферментатор за вино со платформа според 
фактура број 0000003501 од 31.07.2003 година на ПИМ Ха-
сково со сериски број: 5030.010, 5030.014 и 5011.027; 3 



Стр. 18 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 септември 2003 
 
(три) ферментатори за вино според фактура број 
0000003498 од 31.07.2003 година на ПИМ Хасково со сери-
ски број: 5011.028, 5011.029 и 5011.030; 6 (шест) цистерни 
за чување вино според фактура број 0000003572 од 
14.08.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 
5021.011, 5021.012 и 5025.011, 5025.012, 5025.013 и 
5025.014;  3 (три) цистерни за чување вино според фактура 
број 0000003570 од 14.08.2003 година на ПИМ Хасково со 
сериски број: 5030.011, 5030.012 и 5029.025; 3 (три) цистер-
ни за чување вино и според фактура број 0000003571 од 
14.08.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 
5030.013, 5030.017 и 5011.018; уреди за разладување во ви-
нарството употребувани тип PNH и тип Padovan според фа-
ктура број 19 од 23.06.2003 година на Ceruti Италија; маши-
на за полнење на шишиња употребувана тип Toscana 
Enologica Mori според фактура број 19 од 23.06.2003 година 
од Ceruti Италија, сопственост на Друштвото за производс-
тво, градежништво, трговија и услуги ЗДЕНКА КОМЕРЦ 
Зденка ДООЕЛ Неготино, заснован е залог со нотарски акт 
Договор за обезбедување на побарување со регистриран за-
лог врз подвижни предмети на нотарот Бинов Гело од Не-
готино, под ОДУ бр. 236/03 од 04.09.2003 година во корист 
на заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 1.500.000,00 денари.                            (23495) 

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог на нед-
вижност-хипотека предмети, со својство на извршна испра-
ва, составен од нотарот Јован Ѓорѓовски од Берово,  под 
број 165/03 од 24.07.2003 година, склучен помеѓу СТО-
ПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и 
А.Д. ОГРАЖДЕН-Берово како заложен должник, заснован 
е регистриран залог врз недвижен имот од втор ред во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка А.Д. Скопје, 
сопственост на заложниот должник А.Д. Огражден - Беро-
во, врз следниот недвижен имот: портирница, пилана, су-
шара, парилница, финала еден, финала два, котлара, управ-
на зграда, трпезарија, брикетара, дестилација, механичка 
работилница, магацин два, магацин три и острилница, кои 
објекти лежат на: КП број 801/1, план 6, скица 20 во Беро-
во, на ул. �Борис Кидрич� под објект, со површина од 
10990 м2; КП број 1067, план 6, скица 30, викано место 
�Манакија� под објект, со површина од 76 м2, запишани во 
Поседовен лист 2351 за КО Берово (klauzula intabulanti), а 
заради обезбедување на парично побарување на доверите-
лот од должникот во износ 755.000,00 евра.                (23497) 

___________ 
 
Над недвижен имот - погон за производство на чо-

колади, составен од производствен погон - висок во по-
вршина од 458,72 м2, производен погон-низок во чиј 
состав влегува кујна, гардероби и санитарен јазол во 
површина од 251,32 м2, подрумски дел со котлара и 
компресорска станица во површина од 684,32 м2, адми-
нистративен дел сместен на првиот кат (Б) во површи-
на од 251,32 м2 и трафостаница сите изградени на КП 
бр. 6465/3 на м.в. �Горно Теќе�, видно од ПЛ бр. 11730 
за КО Тетово, сопственост на ТЕКОНД-Тетово, засно-
ван е залог со Договор за залог на недвижен имот со 
својство на извршна исправа заверен кај нотарот Иво 
Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 383/03 од 
03.09.2003 година  во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување на 
негово парично побарување во износ од 45.222.033,00 
денари или противвредност на 738.995 ЕУР.      (23499) 

___________ 
 

Врз основа на нотарски акт - Договор за регистри-
ран залог на подвижни предмети, со својство на изврш-
на исправа составен од нотарот Јован Ѓорѓовски од Бе-
рово, под број 183/03 од 08.08.2003 година, склучен по-
меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен 
доверител и А.Д. Огражден-Берово, како заложен 
должник, заснован е регистриран залог врз подвижни 
предмети од втор ред во корист на заложниот довери-
тел Стопанска банка А.Д. Скопје, сопственост на за-
ложниот должник А.Д. Огражден - Берово, врз под-
вижни предмети: основни средства, опрема, моторни 
возила и машини, кои детално се опишани во наведе-
ниот нотарски акт, а за обезбедување на парично поба-
рување на заложниот доверител од заложниот должник 
во износ од 755.000,00 евра.                                  (23496) 

  
  

Бруто Нето Проце-
  
  
изградена 

површина 
на 

 БГП 

изградена 
површина 
на  
НГП 

Процената 
градежна 

вредност ГВО 

Вкупна вред-
ност на обје-
ктот ВВО 

нета 
вредност 
НГП 

Ред. 
број Објект Катност 

м2 м2 

Година 
на 

градење 
(ден) (ден) (ден./м2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Згр. за прим. дроб. 

надз.дел П 346,50 329,18 1977 953.332,00 953.332,00 2.896,08 
1.2. Зграда-подземен 

дел 
подземен 
дел 575,25 546,49 1977 2.087.482,00 2.087.482,00 3.819,80 

1.3. Тунел за трака 
86,40 м.   84,40 1977 1.619.750,00 1.619.750,00 19.191,35 

1.4. Трафостаница и 
анекс П 160,00 152,00 1977 1.509.704,00 1.509.704,00 9.932,26 

2. Отв. канал за флот. 
2325 м.   2325,00 1978 6.086.850,00 6.086.850,00 2.618,00 

3. Потс. цев. Манто-
во 7968,8м   7968,80 1980 12.833.620,00 12.833.620,00 1.610,48 

4. Резерв. за техно-
ло.вода  893,98 759,88 1978 4.357.212,00 4.357.212,00 5.734,08 

5. ст. патфолт.-бран. 
2800м.   2800,00 1977 862.400,00 862.400,00 308,00 

9. Брана на езеро со 
тех. вода    1977 121.504.500,00 121.504.500,00  

10. Хемиска лаборато-
рија П 424,80 358,26 1978 1.692.342,00 1.692.342,00 4.723,78 

 Вкупно  2400,53   153.507.192,00 153.507.192,00  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                       
Заснован е залог, со Договор за залог, кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 137/2003 од 08.04.2003 
година во корист на заложниот доверител МИНЕРАЛЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 1.513.000,00 ЕУР.                                                                                                                       (23146) 
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Над недвижниот имот сопственост на Трговското 

друштво ИНТЕР ГЛОБУС ДООЕЛ Богданци, БДС 
5354595, недвижен имот пекара со дворно место лоци-
ран на КП 865/1, план 5, скица 94, село, под објект со 
површина од 384 м2 и КП865/1, план 5, скица 94, село 
неплодно со површина од 717 м2 кои недвижности се 
опфатени во Поседовен лист број 2417 за КО Богданци, 
а сопственоста над недвижноста (пекара), заложниот 
должник ја докажува врз основа на Одобрение за градба 
У.бр. 15-429/2 од 1.07.2002 година издаден од Подрачно 
одделение на Министерството за транспорт и врски, 
Гевгелија, е заснован залог со договор за залог-хипотека 
од прв ред, потврден под ОДУ. бр. 225/03 од 03.09.2003 
година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скоп-
је, со БДС 4065549, за обезбедување на парично побару-
вање од 40.000,00 евра.            (23500) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1868253 на име Сали Рамадани, ул. 
"Гаврило Радомир" бр. 1-а, Битола.                   (20890) 
Пасош бр. 408925/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Касами Рефет, с. Радиовце, Тетово.         (22952) 
Пасош бр. 1350969/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Рамадани Касам, ул."И. Л. Рибар" бр. 28,  Тетово. 
Пасош бр. 1637227/01 на име Садики Абедин, с. 
Глоги, Тетово.                                                     (22988) 
Пасош бр. 0310570 на име Џоне Џемаили, с. Желино, 
Тетово.                                       (22989) 
Пасош бр. 1165416/99 на име Куртиши Мевлудин, с. 
Калиште, Гостивар.                                     (22990) 
Пасош бр. 695554 на име Сипкоски Петар, ул. "ЈНА" 
бр. 8/20, Битола.                                       (22991) 
Пасош бр.1660594 издаден од СВР-Охрид на име 
Урим Џила, ул. "Сатеска" бр.9, Охрид.       (22993) 
Пасош бр. 1015097 издаден од СВР-Скопје на име 
Горан Стојановиќ, ул. "Кумановска" бр. 2, Скопје. 

                                                                    (23075) 
Пасош бр.1679915/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Муарем  Сулимановски, с.Чифлик, Скопје. 
Пасош бр.1373584 издаден од СВР-Скопје на име 
Идризи Муса, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 15/24, Скопје. 
Пасош бр. 0437040 на име Вера Станкова, ул. 

"Железничка" бб, Штип.                       (23117) 
Пасош бр. 1388275 на име Илија Цветаноски, ул. "П. 
Брашнаров" бр. 15, Прилеп.                      (23118) 
Пасош бр. 1850017 на име Сиди Мирсад, Дебар. 
                                                                    (23119) 
Пасош бр. 1545348 на име Мифтароска Иснија, 
Дебар.                                                                    (23120) 
Пасош бр. 648677 на име Димитриев Горги, с. 
Дражево бр. 57, Струмица.                      (23121) 
Пасош бр. 1662857/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Саитов Фикрет, с. Катланово, Скопје.          (23177) 
Пасош бр. 1170340/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Енвер Фејзула, с. Д. Свиларе, Скопје.                  (23180) 
Пасош бр. 1600221/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ѓорѓиевска Лида, ул. "860" бр. 1-1/1 нас. Колонија, 
Скопје.                                         (23217) 
Пасош бр. 1466690 на име Митев Миле, с. Муртино, 
Струмица.                                              (22575) 
Пасош бр. 1732742 на име Цековски Александар, ул. 

"Македонска" бр. 18, Делчево.                     (23490) 
Пасош бр. 1073443 издаден од СВР-Скопје на име 
Глигор Стојков, ул. "Партизански одреди" бр. 66 б/1-
15, Скопје.                                                     (23242) 
Пасош бр. 231422/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Шабани Феим, с. Дебреше, Гостивар.           (23246) 
Пасош бр. 0602902 издаден од СВР-Скопје на име 
Смиле Стојановски, с. Бујковци, Скопје.       (23259) 

Пасош бр. 1861180 издаден од СВР-Скопје на име 
Иван Стојановски, ул. "Ѓорче Петров"бр. 71/2-17, 
Скопје.                                                                   (23260) 
Пасош бр. 0680702 издаден од СВР-Скопје на име 
Милена Стојановска, ул. "Ѓорче Петров" бр.71/2-17, 
Скопје.                                                      (23261) 
Пасош бр.824430 издаден од СВР-Гостивар на име 
Хакик Селмани, ул. "Браќа Гиновски" бр.17/2, 
Гостивар.                                                    (23262) 
Пасош бр. 708904 издаден од СВР-Скопје на име 
Дијана Гајиќ, ул. "Илинденска" бр. 85/16, Скопје. 

                                                                    (23266) 
Пасош бр. 1343459 издаден од СВР-Тетово на име 
Ферати Исак, с. Камењане, Тетово.             (23280) 
Пасош бр. 245069/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Емини Јусуф, ул. "М. Бафтијари" бр.73, Тетово. 
Пасош бр. 1254538 на име Лефков Сашо, ул. "14-та 
Бригада" бр. 22, Кочани.                         (23292) 
Пасош бр. 1826932 на име Мазари Медиф, с. 
Делогожди, Струга.                                                (23293) 
Пасош бр. 1247979 на име Панцурев Дарко, ул. 

"Младинска" бр. 194/2, Струмица.            (23295) 
Пасош бр. 442950/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајковски Аце, ул. "Б. Стефковски" бр. 3/19, Скопје. 
Пасош бр. 1343043/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Абдии Даут, с. Д. Лешница, Тетово.       (23392) 
Пасош бр. 1458119/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Муртезан Пајазити, с. Ласкарци, Скопје.             (23466) 
Пасош бр. 1727814 издаден од СВР-Тетово на име 
Кадиме Бајрами, с. Требош, Тетово.       (23515) 
Пасош бр. 1243773 издаден од СВР-Тетово на име 
Ибраим Рушити, с. Мерово, Тетово.       (23532) 
Пасош бр. 1243774 издаден од СВР-Тетово на име 
Рушити Емин, с. Мерово, Тетово.                       (23535) 
Пасош бр. 0398401 на име Дука Менсур, Дебар. 
                                                                    (23549) 
Пасош бр. 1897379/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Мустафи Рагми, ул. "11-ти Ноември" бр.111, 
Куманово.                                                     (23551) 
Пасош бр. 214319/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Снежана Фериќ, бул. "Ј. Сандански" бр. 104/12, Скопје.
                                                                   (23553) 
Пасош бр. 1438586 на име Адемовиќ Нустрет, с. 
Јакреново, Крушево.                                     (23582) 
Пасош бр. 954923/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Здравковски Бобан, ул."2" бр. .52 нас. "Илинден", 
Скопје.                                                                      (23583) 
Пасош бр. 1276697 на име Атиџе Дикеноска, с. 
Србица, Кичево.                                                     (23584) 
Пасош бр. 1159414 на име Михалаќ Кристо, с. 
Другово, Кичево.                                       (23585) 
Пасош бр. 149948 на име Белули Алије, ул. "Аџи 
Мустафа" бр. 36, Охрид.                                     (23586) 
Пасош бр. 1301590 на име Сулимани Невзад, ул. "К. 
Фетак" бр. 2, Куманово.                        (23587) 
Пасош бр. 137041 на име Клецкароски Горги, с. 
Моришта, Струга.                                     (23589) 
Пасош бр. 1406054 на име Абази Мисини, с. 
Чекерско Село, Куманово.                        (23590) 
Пасош бр. 1454886/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Крстевски Оливер, ул. "Сава Михајлов" бр. 32/1-2, 
Скопје.                                                      (23592) 
Пасош бр. 1712706 на име Предраг Тасевски, ул. 

"Никшичка" бр. 3-1/7, Куманово.          (23602) 
Пасош бр. 874741/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Мемед Дурмиш, ул. "Дринска" бр. 11, Скопје. 
Пасош бр. 327481/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Гуља Градинај, ул. "Вергино" бр. 108, Скопје. 
Пасош бр. 1512990/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Незаир Авди, с. Визбегово, Скопје.          (23606) 
Пасош бр. 1686869 издаден од СВР-Куманово на име 
Имер Ајдини, с. Липково, Куманово.       (23608) 
Пасош бр. 401214/94 на име Јашар Мехмет, ул. "И. Л. 
Рибар" бр. 15, Гостивар.                         (23618) 
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Пасош бр. 1757116 на име Оливер Митев, ул. 

�Пиринска� бр. 17, Виница.  
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

32/03 на име Грујоски Александар, с. Пискупштина, 
Струга, наместо "пасош бр. 1636733" треба да стои 
"пасош бр. 1626733".                                (11749) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

54/03 на име Сулејмани Насер, с. Падалиште, Гостивар, 
наместо "пасош бр. 1264134" треба да стои "пасош бр. 
1196336".                                     (21757) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

56/03 за пасош бр. 1854785/03 на име Димитар Бошков, 
ул. "Ѓ. Петров" бр. 53, Скопје, се сторнира. 

 Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
55/03 за пасош бр. 1331778 на име Меметов Серхан, ул. 
"Селечка планина" бр. 5-а, Скопје, се сторнира. 
Чекови од тековна сметка бр. 14650-15 од бр. 1495-

887 до бр. 1495892 и бр. 1495885, 1495901, 1495902 
издадени од Македонска банка АД Скопје на име 
Силвана Крстевска, Скопје.                      (22951) 
Чекови од тековна сметка бр. 11634825 од бр. 1361-

383 до бр. 1361387 и од бр. 781010 до бр. 781013 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Чадиковска-Тунтева Билјана, Скопје.       (22976) 
Чекови од тековна сметка бр.1128501 од бр. 60011-

02288 до бр. 6001102294 и од бр. 31000118329 до бр. 
31000118332 издадени од Комерцијална банка на име 
Сарафимова-Кировска Славица, Скопје.              (22984) 
Чекови од тековна сметка бр. 14370-89 од бр. 220380 
до бр. 220383 и бр. 220379 издадени од Македонска 
банка АД Скопје на име Татјана Ѓорѓиева, Скопје.  
Чекови од тековна сметка бр. 6301351 со бр. 5745774 
и бр. 5745775 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Благородна Поповска, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 13383689 со бр. 1370-

392 и бр. 1370393 издадени од Комерцијална банка АД  
Скопје на име Максимовски Тони, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 16385209 со бр. 6365-

196   и од бр.  6365199  до бр. 6365208 издадени од Ко-
мерцијална банка  АД Скопје на име Курте Јани, 
Скопје.                                                         (23501) 
Чекови од тековна сметка на име Стоименов Лазе, 
Гевгелија.                                                    (23562) 
Работна книшка на име Недевски Душко, Скопје. 
                                                                   (22954) 
Работна книшка на име Марија Караѓозова, Скопје.

                                                                   (22973) 
Работна книшка на име Атанасова Лилјана, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 57, Битола.                      (22980) 
Работна книшка на име Вљора Чолаку, Скопје. 
                                                                    (22982) 
Работна книшка на име Георгиева Елизабета, Мак. 
Каменица.                                                    (22995) 
Работна книшка на име Ипески Раим, с. Србица, 
Кичево.                                                                   (22997) 
Работна книшка на име Горѓиевски Марјан, ул. "М. 
Тито" бр. 151/23, Крива Паланка.          (22998) 
Работна книшка на име Хиса Ајредини, с. Гермо, 
Тетово.                                                                   (22999) 
Работна книшка на име Рами Селмани, с. Џепчиште, 
Тетово.                                                        (23000) 
Работна книшка на име Месуд Папиц, с. Локвени, 
Крушево.                                                     (23001) 
Работна книшка на име Абдии Ферати, с. Камењане, 
Тетово.                                        (23003) 
Работна книшка на име Кузмановски Киро, ул. "3-та 
МУБ" бр. 67А, Куманово.                         (23004) 
Работна книшка на име Давитковска Лена, Куманово. 
Работна книшка на име Дочински Гоце, с. 
Митрашинци, Берово.                                     (23007) 
Работна книшка на име Стојанов Сашо, Кочани. 
                                                                               (23010) 
Работна книшка на име Зечевиќ Жарко, Скопје. 
                                                                    (23028) 

Работна книшка на име Трајаноска Тодорка, Струга.
                                                                   (23040) 
Работна книшка на име Пешовски Марјан, нас. 

"Чашка", Велес.                                      (23042) 
Работна книшка на име Лиреие Адеми, Скопје. 
                                                                   (23045) 
Работна книшка на име Таир Аџија, Скопје. 
Работна книшка на име Беким Гафери, Гостивар. 
                                                                    (23080) 
Работна книшка на име Салаи Авни, с. Неготино 
Полошко, Гостивар.                                     (23081) 
Работна книшка на име Бурхан Салији, ул. 

"Вардарска" бр. 46, Куманово.                      (23084) 
Работна книшка на име Атанасоска Весна, ул. 

"Струшка" бр. 50, Прилеп.                         (23088) 
Работна книшка на име Рама Шефајете, Струга. 
                                                                    (23093) 
Работна книшка на име Диванисов Јоцо, с. Мородвас, 
Кочани.                                        (23097) 
Работна книшка на име Тоше Стојчев, ул. "Ванчо 
Прке" бр. 67/8, Штип.                                     (23103) 
Работна книшка на име Додески Илко, Тетово. 
                                                                   (23105) 
Работна книшка на име Трајковски Жифко, нас. 

"Чашка", Велес.                                        (23112) 
Работна книшка на име Јонче Димитров, с. Радичево, 
Струмица.                                         (23113) 
Работна книшка на име Наза Ајрединовиќ, Скопје.   
Работна книшка на име Мевлида Мустафовска, 
Скопје.                                                                    (23116) 
Работна книшка на име Шошоловски Дејан, Охрид.

                                                                    (23124) 
Работна книшка на име Додевски Боге, Скопје. 
                                                                   (23152) 
Работна книшка на име Велкова Катерина, Скопје.  

                                                                   (23164) 
Работна книшка на име Миќиќ Марија, Скопје. 
                                                                   (23241) 
Работна книшка на име Стевче Стефковски, ул. 

"Приштинска" бр. 32, Бутел, Скопје.       (23250) 
Работна книшка на име Ичкова Магдалена, ул. 

"Кукушка" бр. 9, Богданци.                      (23265) 
Работна книшка на име Петрески Зоран, ул. "Ј. 
Пиперката" бр. 20, Демир Хисар.          (23274) 
Работна книшка на име Зифовска Верица, с. Робово, 
Берово.                                                   (23285) 
Работна книшка на име Верка Сарамандова, 
Радовиш.                                                    (23289) 
Работна книшка на име Стефанов Васе, с. Ораовица, 
Радовиш.                                                     (23290) 
Работна книшка на име Суша Јасна, Скопје.   (23350) 
Работна книшка на име Кричевски Николче, Скопје.

                                                                    (23360) 
Работна книшка на име Ајрула Неваит, с. Морани, 
Скопје.                                                      (23366) 
Работна книшка на име Манасијев Јордан, ул. "М. 
Каракостов" бр. 83, Велес.                                     (23044)  
Работна книшка на име Пирки Фатмир, Скопје. 
                                                                   (23493) 
Работна книшка на име Дуганов Атанас, Скопје. 
                                                                    (23502) 
Работна книшка на име Калинонов Васил, Скопје.   

                                                                  (23503) 
Работна книшка на име Адровиќ Лујо, Скопје. 
                                                                   (23510) 
Работна книшка на име Костадинова Даниела, 
Скопје.                                                                    (23520) 
Работна книшка на име Амгеловска Анета, Скопје.  

                                                                   (23541) 
Работна книшка на име Манчевски Атанас, Скопје.   
Работна книшка на име Ѓорѓевиќ Дејан, Скопје. 
                                                                   (23552) 
Работна книшка на име Абази Рухи, с. Шум, Струга.

                                                                    (23555) 
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Работна книшка на име Паунова Светлана, Кратово.

                                                       (23563) 
Работна книшка на име Агим Сулејмани, с. Ново 
Село бр. 1, Тетово.                                     (23566) 
Работна книшка на име Рамадани Блерим, с. 
Боговиње, Тетово.                                     (23567) 
Работна книшка на име Величковски Ненад, ул. "К. Ј. 
Питу" бр. 25, Куманово.                       (23572) 
Работна книшка на име Поповска Снежана, Скопје.

                                                                    (23577) 
Работна книшка на име Андоновски Јовица, Скопје.

                                                                    (23578) 
Работна книшка на име Арифин Хусније, с. Равен, 
Гостивар.                                       (23591) 
Воена книшка на име Намоски Златко, Скопје. 
                                                                   (22963) 
Воена книшка на име Јовица Наковски, Кратово. 
                                                                    (23094) 
Воена книшка на име Љупчо Ѓошевски, Скопје. 
                                                                              (23272) 
Воена книшка на име Трајковски Аце, Скопје. 
                                                                   (23297) 
Воена книшка на име Давидовски Јонче, Скопје. 
                                                                    (23523) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДСГУ 

"Здравко Цветковски" на име Кристијан Грчев, Скопје.
                                                                    (22986) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Реџеп 
Терзија, Тетово.                                                    (22992) 
Свидетелство на име Арафан Нуредини, Гостивар.    

                                                 (22994) 
Свидетелство на име Башким Џеладин, с. Ѓермо, 
Тетово.                                                                    (23002) 
Свидетелство на име Дочински Гоце, Берово. 
                                                                    (23006) 
Свидетелство од 8 одделение на име Диванисов 
Драган, Кочани.                                                     (23009) 
Свидетелство на име Емре Спахиу, Гостивар. 
                                                                    (23082) 
Свидетелство на име Рина Истрефи,Струга. 23085 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаќироски 
Раим, с. Житоше, Крушево.                      (23086) 
Свидетелство на име Трајкоски Антонио, Прилеп.   

                                                                  (23087) 
Свидетелство на име Божиноска Елизабета, Прилеп.

                                                         (23089) 
Свидетелство на име Бајрами Берат, Струга. 
Свидетелство на име Цома Паргиме, Струга. 
Свидетелство од 8 одделение на име Ангелова 
Милица, Штип.                                                     (23098) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мемедали 
Мустафа, Штип.                                                     (23099) 
Свидетелство на име Вулнет Сулејмани, Тетово. 
                                                                    (23100) 
Свидетелство од 2 година на име Димитриески Гоце, 
Тетово.                                                          (23101) 
Свидетелство на име Блерта Ибрахими, Тетово. 
                                                                    (23106) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Садики 
Сабит, Тетово.                                      (23107) 
Свидетелство на име Милев Димче, с. Дедино, 
Радовиш.                                                     (23123) 
Свидетелство за 7 одделение на име Менга Ускан, 
Гостивар.                                                      (23186) 
Свидетелство за завршено 8 одделение издадено од 
ОУ "Петар Поп Арсов"-Скопје на име Миќиќ Марија, 
Скопје.                                                      (23240) 
Свидетелство на име Демиров Ибраим, Велес. 
                                                                   (23268) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Ј. Х. 
Песталоци"-Скопје на име Ангеловска Магдалена, 
Скопје.                                                     (23269) 
Свидетелство од 2 одделение на име Ангел Беќарски, 
Делчево.                                                   (23273) 

Свидетелство на име Шпресим Сефери, Гостивар. 
                                                                    (23275) 
Свидетелство и диплома на име Емини Мендерез, с. 
Романовце, Куманово.                                     (23278) 
Свидетелство од 4 одделение на име Николов 
Мартин, Демир Капија.                                     (23279) 
Свидетелство на име Александар Пендев, Кавадарци.

                                                      (23281) 
Свидетелство на име Марџиева Драгица, Валандово.

                                                                    (23283) 
Свидетелство од 8 одделение на име Назареска Маја, 
Прилеп.                                                     (23284) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Екрем 
Усеинов, Радовиш.                                      (23287) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-
дени од  на име Секулоска Мира, Гостивар.       (23291) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Калинов 
Васил, Скопје.                                         (23504) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Ибиши Исмаил, 
Скопје.                                                         (23505) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 
од ДСУ "Цветан Димов" на име Илир Реџепи, Скопје.
                                                                    (23508) 
Свидетелство од 4 година издадено од гимназијата 

"Гоце Делчев"-Куманово на име Рабит Малиќи, 
Куманово.                                                     (23559) 
Свидетелство од 8 одделение на име Анаќиевски 
Ванчо, Делчево.                                                     (23560) 
Свидетелство од 8 одделение на име Османова 
Мукадес, Делчево.                                     (23561) 
Свидетелство од 8 одделение на име Саити Риад, 
Тетово.                                                                    (23564) 
Свидетелство на име Мусли Осман,Тетово.     (23565) 
Свидетелство на име Сеад Камберов, Скопје. 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Севдије 
Илази, Тетово.                                      (23569) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорески Гоце, 
Прилеп.                                                        (23571) 
Свидетелство од 4 година и диплома издадени од 
ДСУ "Гоце Делчев" на име Арсовски Драган, ул. 
"Стојан Арсов" бр. 5, Куманово.                      (23573) 
Свидетелство од 1 година на име Георгиевска 
Мелита, Куманово.                                     (23574) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и  4 година и диплома изда-
дени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"- Скопје на име 
Есат Реџепи, Скопје.                        (23576) 
Свидетелство на име Петров Сашо, Кочани. 
Свидетелство од 4 одделение на име Кадриев Зекнан, 
Штип.                                                      (23580) 
Свидетелство на име Џенгис Хординовски, Битола.

                                                                    (23581) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадено од 
УПУ "Лазар Личеновски"-Скопје на име Златко 
Групчевски, Скопје.                                     (23597) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Бекиров 
Мумин, Радовиш.                         (23613) 
Ученичка книшка на име Николиќ Кристијан, Скопје.

                                                                    (22957) 
Индекс бр.3080 издаден од Педагошка Академија на 
име Цветановска Марина, Скопје.            (22983) 
Индекс бр.12079 издаден од Земјоделски факултет на 
име Тасевски Владо, Ресен.          (22996) 
Диплома на име Дени Костадинов, Виница.     (23008) 
Диплома за 3 степен на име Митров Сашко, ул. "С. 
Фронт" бр. 18/20, Штип.                       (23011) 
Диплома на име Чакарески Александар, Струга. 
                                                                   (23076) 
Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев"-
Куманово на име Ангеловски Горан, Куманово. 
Диплома на име Рабаџиски Златко, Берово.     (23096) 
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Диплома од средно образование на име Мијалче 
Иванов, с. Радање, Штип.                            (23102) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Новица Малинов, ул. "Брегалничка" бр. 47, Штип. 

                                                                    (23104) 
Диплома на име Саљи Рамани, с. Черкези, Куманово.

                                                       (23267) 
Диплома издадена од УСО "Кочо Рацин"-Велес на 
име Ѓуроска Марина, ул. "М. Тито" бр. 49, Велес.  

                                                                   (23271) 
Диплома на име Сеху Резарта, Струга.       (23276) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Лефков Јорданчо, с. Чешиново, Кочани.       (23277) 
Диплома на име Александар Пендев, ул. "Б. Кидрич" 
бр. 16, Кавадарци.                           (23282) 
Диплома издадена од ГДУЦ "Здравко Цветковски"-
Скопје на име Малјановски Игор, Скопје. 
Диплома издадена од економското училиште-
Куманово на име Дајана Ангеловска, Куманово. 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од гимназијата "Гоце Делчев" на име Салији Вљора, 
Куманово.                                        (23517) 
Диплома на име Шеј Каим, Струга.       (23556) 
Диплома за средно образование на име Марија 
Велкова, с. Зрновци, Кочани.                      (23575) 
Здравствена легитимација на име Неџат Реџепи, с. 
Водоврати, Велес.                                     (23012) 
Здравствена легитимација на име Размоска Бети, 
Охрид.                                                                    (23039) 
Здравствена легитимација на име Ѓоршески Ѓоко, 
Охрид.                                                                   (23041) 
Здравствена легитимација на име Тошевски Петре, 
Велес.                                                       (23043) 
Здравствена легитимација на име Дациќ Бешир, 
Велес.                                                                    (23108) 
Здравствена легитимација на име Андовски Богдан, 
Велес.                                                      (23109) 
Здравствена легитимација на име Усеинова Ѓули, 
Охрид.                                                                    (23187) 
Здравствена легитимација на име Трајкоски Златан, 
Охрид.                                                      (23286) 
Здравствена легитимација на име Танчески Никола, 
Охрид.                                                      (23570) 
Уверение на име Слободан Пешевски, Крива 
Паланка.                                                     (23083) 
ЦЕМТ дозвола бр. 0442 издадена од Министерство за 
транспорт и врски-Скопје на име Транс- промет  
ДООЕЛ, Скопје.                            (23232) 
Штедна книшка бр.00427 издадена од Штедилница 
Фулм ДОО на име Амет Локмани, Тетово.         (22985) 
Уверение издадено од Педагошка академија- Штип 
на име Николова Катица, ул. "5 Ноември" бр. 70, 
Струмица.                                         (23014) 
Девизна штедна книшка бр. 97009138 издадена од 
Тутунска банка АД Скопје на име Билјана Зероска, 
Прилеп.                                                       (22971) 
Девизна штедна книшка бр. 9002168 издадена од 
Тутунска банка АД Скопје на име Арсовска Душанка, 
Скопје.                                          (23317) 
Даночна картичка бр. 4030992179482 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Стома проект 
ДОО, Скопје.                                         (22979) 
Даночна картичка бр. 5030994124930 издадена од 
Управа за јавни приходи на име адвокат Владимир 
Николиќ, Скопје.                                        (23526) 
Даночна картичка бр. 4030992343410 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Галеб - тон 
ДОО, Скопје.                                                     (23557) 
Даночна картичка бр. 4030993153657 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име ИЈ-БЛАМА, 
Скопје.                                          (23604) 

J A В Н И   П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002-пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за одбрана, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 15/3/СВД 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е Министерството за одбрана на Ре-

публика Македонија, ул. �Орце Никлов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: консултантски / и интеле-

ктуални и урбанистичко-архитектонски експертски) 
услуги за потребите на Министерството за одбрана, во 
рамките на станбената проблематика и недвижнините 
определени за оттуѓување (во рамките на касарнските 
комплекси и во градски средини каде ќе бидат предви-
дени станови наменети за МО). 

3. Вид на консултантски услуги: 
- урбанистичко планирање,  
- студии од развоен карактер на станбени комплекси, 
- студии за пренамена и преадаптација на земјиште и 

објекти,   
- проектирање и изработка на техничка документа-

ција за изградба на објекти,  
- проценка на земјиште и објекти,  
- ревизија на инвестиционо техничка документација 

и стручен надзор. 
4. Претквалификација на понудувачите ќе се врши 

врз основа на: 
- економско-финансиски бонитет,  
- техничко-технолошки бонитет,  
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на предметната набавка, 
- менаџерска способност,   
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,  
- гаранција на квалитет и стандард (се приложуваат  

сертификати од домашни и странски институции или 
администрација). 

5. Придружни документи:  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која не е 

отворена постапка за стечај или ликвидација,  
- документ за регистрација за вршење на дејност,  
- доказ дека нема пресуда со која е изречена мерка 

на безбедност-забрана за вршење на дејност,  
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар во согласност со Правилникот за бонитет,  
- доказ за платени јавни давачки од Управата за јав-

ни приходи. 
6. Рок за доставување на понудите: 25.09.2003 година. 
7. Повикот е јавен со право на учество на сите прав-

ни и физички лица. 
 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите треба да ги достават документите 

кои се приложуваат кон пријавата од точките 4 и 5 на 
овој повик. 

2. Потребната документација се доставува во затво-
рен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи оз-
наката �не отворај�, како и бројот на повикот. На ко-
вертот не треба да има никаква ознака со која би можел 
понудувачот да се идентификува. 

3. Документацијата се доставува на адреса: бул. 
�Климент Охридски� бр. 15, 1000 Скопје. 

4. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-
ниот рок, како и понудите кои не се изработени според 
наводите во овој повик нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

тел фон бр. 28 28 89. е 
Комисија за јавни набавки 
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ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Конче/Изградба на канализациона мрежа во 

село Ракитец-Конче (Ke-WW-Rak) 
 
1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. Обем на работите 
Изградба на канализациона мрежа во должина од 

2.250 м, од цевки дијаметар 200 мм, со изведба на 57 
шахти. 

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансиски статус  
на фирмата на понудувачот и други документи, наведе-
ни во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

5. Услови за поднесување на понудите 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 23 септември 2003 година, до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
23/септември/2003 година, со почеток во 14:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни про-
екти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Врапчиште/Канализација за фекални води, 

крак од Врапчиште за село Зубовце (Vr-WW-N et) 
 
1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. Обем на работите 
Изградба на фекална канализација во должина од 

700 м, со 22 ревизиони, односно каскадно-ревизиони 
шахти. 

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 
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3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. Услови за поднесување на понудите 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 22/септември/2003 година, до 14:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
22/септември/2003 година, со почеток во 14:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни прое-
кти во избрани општини. 

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 
од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Тетово/Поплочување на пат Селце-Тетово 

(Te-Pa-Sel) 
 
1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. Обем на работите 
Поплочување на дел од локален пат од Селце до 

Тетово, во должина околу 1.000 м со изградба на 3 
потпорни ѕидови. 

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансискиот ста-
тус  на фирмата на понудувачот и други документи, на-
ведени во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. Услови за поднесување на понудите 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 22/септември/2003 година, до 12:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 



10 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57 - Стр. 25 
 

6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
22/септември/2003 година, со почеток во 12:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП) 

 
На Владата на Република Македонија, Министерството 

за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за 
финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, 
Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансира-
ње на имплементација на инфраструктурни градежни про-
екти во избрани општини. 

 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Валандово/Фекална канализација за село 

Удово (Va-WW-Udo) 
 
1. Инвеститор:  
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. Обем на работите 
Изведување на фекална канализација во вкупна 

должина од околу 3 км вклучувајќи изградба со 103 ре-
визиони шахти. 

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска докуметнација со дополнување, доколку има такви, 
гаранција со понудата, предмер на работите, докумен-
ти што го презентираат правниот и финансиски статус  
на фирмата на понудувачот и други документи, наведе-
ни во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како 
на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост). 

 
4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 
ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

 
5. Услови за поднесување на понудите 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 23 септември 2003 година, до 12:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцела-
рија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти спрат во 
зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

 
6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
23/септември/2003 година, со почеток во 12:00 часот. 
На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 
до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996. 

 
     Тендерска комисија  

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
        Единица за раководење со проекти 

___________ 
 
Врз основа на член 16, став 1 и член 18 од Законот 

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

 
ТРЕТ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 

ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГ-
РАДНА ИГРА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. НАБАВУВАЧ 
Министерството за финансии на Република Маке-

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

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

наградната игра и вршење на услуги за приредување на 
наградната игра во име и за сметка на Република Маке-
донија. 

 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација, заинтересираните по-

нудувачи ќе можат да ја подигнуваат, по објавување-
то на третиот отворен повик бр. 1/03, секој работен 
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ден од 08:30 - 15:30 часот во Министерството за фи-
нансии во Скопје (зграда на ЕСМ), на седми кат, во 
канцеларија број 8. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-

кументација ќе имаат право да поднесат понуда. 
 
5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- претставување на трговското друштво (име, адре-

са, седиште, овластено лице, телефон, факс, број на 
вработени и сл.); 

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

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

- наградната игра ќе се организира во 3 (три) на-
градни кола кои ќе одат 1 еднаш месечно во текот на 3 
(три) месеци; 

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

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

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

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

 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

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

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

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не по-
стара од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест 
месеци; 

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

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

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Квалитет на идејното решение 
 и услугата                                                      40 поени; 
- Цена на идејното решение и услугата      40 поени; 
- Досегашно искуство и вклучени лица      15 поени; 
- Начин на плаќање                                         5 поени. 

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

 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 

од денот на објавувањето на огласот на третиот повто-
рен отворен повик бр. 1/03 (вклучувајќи го и денот на 
објавувањето). 
Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Мини-

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

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

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

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

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

29.09.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје), III кат-сала за состаноци. 
Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-

ваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот. 
Дополнителни информации на телефон 3149-639. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки- 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), 
Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија-Скопје, повторно објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5039/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавка  е набавка на медицински по-
трошен материјал - кеси за потребите на Јавните здрав-
ствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, ул. �Маршал Тито� бб - Скопје, секој ра-
ботен ден  од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 
1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје со назнака �за тендерска документација�. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент 
Македонска банка. 
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5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
кеси се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик.  

8. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана 
со Закон за лекови-помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

10. Понудата  е делива. 
11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник ( ЈЗО Здравствена организација); 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се  

платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период; 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат; 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не  е изречена мерка на безбедност-забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековити средства и медицински потрошен материјал 
издаден од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат: 
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост), или писмено 
известување од Министерството за здравство на Репуб-
лика Македонија дека е поднесено барање за ставање 
во промет на материјалот што се нуди,  

- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-
донски јазик, 

- Копие од решението за пуштање во промет на ма-
теријалот што се нуди (регистрација), или писмено из-
вестување од Министерството за здравство на Репуб-
лика Македонија дека е поднесено барање за ставање 
во промет на материјалот што се нуди, 

- Сертификат за квалитет од производителот. 

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 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
01.10.2003 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 франко  
краен корисник      -  55 бода; 
- квалитет               -  25 бода; 
- рок на плаќање    -  20 бода. 
 
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 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5039/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

01.10.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 01.10.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб-Скопје, сала за состаноци   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 
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 16 од Законот за јавни набавки- 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), 
Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5793/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавка  е набавка на медицински по-
магала-вакутајнери за потребите на Јавните здравстве-
ни организации во Република Македонија. 
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3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, ул. �Маршал Тито� бб - Скопје, секој ра-
ботен ден  од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 
1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје со назнака �за тендерска документација�. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент 
Македонска банка. 

5. Потребата од медицински помагала-вакутајнери 
се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик.  

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Закон за лекови-помошни лековити средства и 
медицински потрошен материјал (�Службен весник на 
РМ� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

10. Понудата  е делива. 
11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник ( ЈЗО Здравствена организација); 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се  

платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период; 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат; 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не  е изречена мерка на безбедност-забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековити средства и медицински потрошен материјал 
издаден од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- Најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост),  

- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-
донски јазик, 

- Копие од решението за пуштање во промет на ма-
теријалот што се нуди (регистрација), или писмено из-
вестување од Министерството за здравство на Репуб-
лика Македонија дека е поднесено барање за ставање 
во промет на материјалот што се нуди, 

- Сертификат за квалитет од производителот. 
 
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 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
29.09.2003 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 франко  
краен корисник      -  55 бода; 
- квалитет               -  35 бода; 
- рок на плаќање    -  10 бода. 
 
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 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5793/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

29.09.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 29.09.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб-Скопје, сала за состаноци   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 
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 
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Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки- 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), 
Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5924/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавка  е набавка на медицински по-
трошен материјал - пуденс валвули и клипси за ане-
вризми за потребите на Јавните здравствени организа-
ции во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, ул. �Маршал Тито� бб - Скопје, секој ра-
ботен ден  од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 
1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје со назнака �за тендерска документација�. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент 
Македонска банка. 

5. Потребата од медицински потрошен материјал - 
пуденс валвули и клипси за аневризми се искажува за 
период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик.  

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Закон за лекови-помошни лековити средства и 
медицински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 
21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

10. Понудата  е делива. 
11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник ( ЈЗО Здравствена организација); 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се  

платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период; 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат; 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 
фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-
да не  е изречена мерка на безбедност-забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековити средства и медицински потрошен материјал 
издаден од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат: 
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост),  
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик, 
- Копие од решението за пуштање во промет на ма-

теријалот што се нуди (регистрација), или писмено из-
вестување од Министерството за здравство на Репуб-
лика Македонија дека е поднесено барање за ставање 
во промет на материјалот што се нуди, 

-
 
 Сертификат за квалитет од производителот. 

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 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
30.09.2003 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 франко  
краен корисник      -  55 бода; 
- квалитет               -  35 бода; 
-
 
 рок на плаќање    -  10 бода. 

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 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5924/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

30.09.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 30.09.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб-Скопје, сала за состаноци   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. 
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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 11, член 16, став 1 и член 35  од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)  - пречистен текст, Комисијата за јавни наба-
вки  во Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија Скопје, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7858/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибира-
ње на документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите како можни носители за 
следната набавка на: медицински помагала-кеси за крв 
за потребите на Јавните здравствени организации во 
Република Македонија. 

3. Видот и количината со спецификација на матери-
јалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во 
тендерска документација која ќе биде доставена до по-
нудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за 
претквалификација. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови-помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни наба-
вки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- техничко-технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган; 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност; 

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста, производство или промет 
на големо со лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на ограничени-
от повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на документацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 3289 031. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 21/2002- пречистен текст) и (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23-2003), Комисијата за 
јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи 
објавува, 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 11/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Набавувач е Државениот завод за геодетски ра-

боти, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр.4 - Скопје; 
1.2. Предмет на набавката: 
- блузи со кратки ракави со лого; и 
- капи. 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со при-

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

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

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

вачите. 
Набавката може да се оствари и кај повеќе понуду-

вачи. 
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во архивата во Државниот завод за геодетски 
работи, од 9,00 до 14,00 часот, за која што е потребно 
на образец ПП-50 да се уплати 500,00 денари на буџет-
скиот корисник Државен завод за геодетски работи � 
Скопје, сметка 2100100450 787 11, приходна шифра 
724125-11. 

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

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

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

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

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

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

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

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

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

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

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

НУДИТЕ 
- рок на доставување на понудата е 15 дена сметано 

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

Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на бара-
њето-бр. 11/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

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

- понудите може да се доставуваат преку пошта на 
адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-

сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено 
известени. Контакт телефон 3170-128 и 3173-528. 

 
                                            Комисија за јавни набавки      

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/2002- пречистен текст) и (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23/2003), Комисијата за 
јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 12/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски ра-

боти, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
- виндјакни, и 
- елеци (флуоросцентни жолти). 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со при-

бирање на понуди согласно Законот за јавни набавки. 

Набавката ќе се изврши сукцесивно до крајот на 
2003 година според потребите. 
Право на учество имаат сите правни и физички ли-

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

вачите. 
Набавката може да се оствари и кај повеќе понуду-

вачи.  
Спецификацијата за видот и количините може да се 

подигне во архивата во Државниот завод за геодетски 
работи од 9,00 до 14,00 часот, за која што е потребно 
на образец ПП-50 да се уплати 500,00 денари на буџет-
скиот корисник Државен завод за геодетски работи - 
Скопје, сметка 210010045078711, приходна шифра 
724125-11. 

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

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

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

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

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

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

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

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

- доказ од судска евиденција дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација - не постар од шест 
месеци во оригинал или копие заверено кај нотар. 
В/ техничка способност  
- список на главни испораки на стоки во последните 

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

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

НУДИТЕ 
- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

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

Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на бара-
њето - бр. 12/2003; 

- секој набавувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 
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- понудите може да се достават преку пошта на 
адреса, ул.�Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-

сијата за јавни набавки на Државниот завод за геодет-
ски работи, а за извршениот избор ќе бидат писмено 
известени. Контакт телефон 3170-128 и 3173-528. 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02, пречистен текст), 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02/2003 

ЗА НАБАВКА НА ЗИМСКА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА 
  
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски соо-

браќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката:  
Зимска службена облека. 
1.3. Вид и количина:  
Панталони             - 1520 пара; 
Кошула со долг ракав           - 1520 пара; 
Јакна со влошка           - 760 парчиња; 
Ветровка со влошка           - 724 парчиња; 
Капа             - 760 парчиња; 
Длабоки чевли           - 760 пара; 
Вратоврска            - 760 парчиња. 
1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде 

изработен согласно постојните стандарди и нормативи. 
1.5. Право на учество имаат сите домашни и стран-

ски правни и физички лица. 
1.6. Спроведување на постапката согласно членот 

17 до член 34 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/02, пречистен текст) � отворен 
повик.  

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:  
- квалитет � 40 бода;      
- цена � 30 бода;    
- рок на испорака � 10 бода;  
- начин на плаќање � 20 бода.         
1.8. Рок за поднесување на понудите до 30.09.2003 

г. (вторник), до 10:00 часот, кога е и јавното отворање 
на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата 45 дена од денот на 
прифаќање на понудата.  

 
2.  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата на предметот на набавката, без 

надомест, може да се подигне во архивата на Дирекцијата 
при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. 
Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.   

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

седиштето на понудувачот, цена, рок на испорака и на-
чин на плаќање. 

3.2. Понудата може да се даде за секоја ставка по-
одделно или за сите заедно.     

3.3. Понудата треба да содржи единечни цени по 
вид на производ, како и вкупна вредност.  

3.4. Цената треба да биде фиксна, изразена во дена-
ри, со вкалкулирани сите даночни обврски  и останати 
зависни трошоци (франко магацин на Ј.П. "Македонска 
Пошта" ц.о. Скопје).  

3.5. Рокот за извршување на работите не може да 
биде подолг од 20 дена од денот на потпишувањето на 
договорот. 

3.6. Со понудите задолжително да бидат доставени 
изработени мостри. 

3.7. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка способност на понудувачот (согласно член 25 
од Законот за јавни набавки) како гаранција за квали-
тетно работење и тоа: 

- кадровска и техничка екипираност на понудува-
чот; и 

- список на главни испораки во последните три го-
дини со износи и примачи. 

3.8. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот 
- издаден од Централниот регистар (согласно член 24 
од Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/02), Правилникот за содржината на документот  
за  бонитет (�Службен весник на РМ� бр. 32/98); 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Извод од судската евиденција како доказ дека по-

нудувачот не е под стечај или во процес на ликвидаци-
ја; и 

- Извод од судската евиденција како доказ дека не 
му е изречена мерка за безбедност забрана  на вршење 
на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 
26 од Законот за јавни набавки); и 

 - Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Горе наведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар, но не постари од шест месеци. 

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

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. 
за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје, на ул."Орце Николов" б.б. и тоа до 10:00 часот 
на денот на отворањето на понудите. Понудувачите 
имаат задача да обезбедат докази за датумот на преда-
вањето на понудата (потврда од архивата на претприја-
тието или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени  плика. 
Едниот внатрешен  плик ја содржи понудата и носи 

ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата  и носи ознака -документација- и точ-
ната адреса на понудувачот. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 30.09.2003 година во 10:00 часот во Салата за 
состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" 
ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши  по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 
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5.6. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 
За дополнителни информации, понудувачите можат 

да контактираат  на телефон 02/3105-260. 
             Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02, пречистен текст), 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003 
ЗА НАБАВКА НА КОВЕРТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА ХИБРИДНА ПОШТА 
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски соо-

браќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: набавка на коверти за 
потребите на Центарот за хибридна пошта при Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје. 

1.3. Вид и количина:  дадени во тендерската доку-
ментација. 

 1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде 
изработен согласно тендерската документација. 

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

1.6. Спроведување на постапката: согласно член 17 
до член 34 од Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/02, пречистен текст).  

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) цена      40 бода; 
б) квалитет          40 бода; 
в) начин на плаќање     10 бода;  
г) рок на испорака     10 бода; 
1.8. Рок за  поднесување  на понудите: до 

01.10.2003 год. (среда), до 10:00 часот, кога е и јавното 
отворање на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 45 дена од денот 
на прифаќање  на  понудата. 

 
2.  ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со технички кара-

ктеристики, без надоместок, може да се подигне во ар-
хивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај 
"Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 
08:00 до 14:00 часот.   

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

седиштето на  понудувачот, цена, начин на плаќање и 
рок на испорака. 

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени по 
вид на производ, како и вкупна вредност.  

3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во евра , 
со вкалкулирани сите зависни трошоци и сите даночни 
обврски (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје).  

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка    способност на понудувачот (согласно член 
25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење и тоа: 

- кадровска и техничка екипираност на понудува-
чот; и 

- список на главни испораки во последните три го-
дини со износи и примачи. 

3.5. Понудувачите се должни со понудата задолжи-
телно да достават и примероци-мостри од предметот на 
оваа набавка. Нарачателот го задржува правото да по-
бара поголемо количество од примероците-мострите 
заради нивно тестирање. 

3.6. Набавките ќе се вршат сукцесивно по потреба. 
Проценетите месечни ориентациони количини ќе вари-
раат зависно од потребите, поради што понудувачот 
истите ќе ги обезбеди по цени како во понудата. Нема 
да бидат земени предвид понудувачите кај кои цените 
ќе варираат зависно од големината на сукцесивните по-
треби за набавки. Понудувачот зема обврска да обезбе-
ди преодни резерви, складирани според важечките тех-
нички податоци, кои се составен дел на овој отворен 
повик. 

3.7. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 
Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - 

издаден од Централниот регистар (согласно член 24 од 
Законот за јавни набавки, Правилникот за содржината 
на документот (�Службен весник на РМ� бр. 32/98); 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки (согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки); 

- Извод од судската евиденција како доказ дека по-
нудувачот не е под стечај или во процес на ликвидаци-
ја; и 

 - Извод од судската евиденција како доказ дека не 
му е изречена мерка за безбедност забрана  на вршење 
на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 
26 од Законот за јавни набавки). 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар, но не постари од шест месеци. 

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

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, 
на ул."Орце Николов" б.б. и тоа се до 10:00 часот на 
денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат 
задача да обезбедат докази за датумот на предавањето 
на понудата (потврда од архивата на претпријатието 
или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на бара-
њето, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени  плика. 
Едниот внатрешен  плик ја содржи понудата и носи 

ознака -  понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата  и носи ознака - документација - и 
точната адреса на понудувачот. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 01.10.2003 година во 10:00 часот во Салата за 
состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" 
ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши  по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 
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5.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 
За дополнителни информации, понудувачите можат 

да контактираат  на телефон 02/3105-206. 
 

          Комисија за јавни набавки 
__________ 

            
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02, пречистен текст), 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04/2003 

ЗА НАБАВКА НА ХАРТИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ХИБРИДНА ПОШТА 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски соо-

браќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: набавка на хартија за по-
требите на Центарот за хибридна пошта при Ј.П. за по-
штенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје. 

1.3. Вид и количина:  дадени во тендерската доку-
ментација. 

1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде 
изработен согласно тендерската документација. 

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

1.6. Спроведување на постапката: согласно член 17 
до член 34 од Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/02, пречистен текст).  

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) цена      40 бода; 
б) квалитет     40 бода; 
в) начин на плаќање     10 бода;  
г) рок на испорака     10 бода; 
1.8. Рок за  поднесување  на понудите: до 

01.10.2003 година (среда), до 12:30 часот, кога е и јав-
ното отворање на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 45 дена од денот 
на прифаќање    на  понудата. 

 
2.  ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со технички кара-

ктеристики, без надоместок, може да се подигне во ар-
хивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај 
"Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 
08:00 до 14:00 часот.   

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

седиштето на  понудувачот, цена, начин на плаќање и 
рок на испорака. 

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени по 
вид на производ, како и вкупна вредност.  

3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во евра, 
со вкалкулирани сите зависни трошоци и сите даночни 
обврски (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје).  

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка    способност на понудувачот (согласно член 
25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење и тоа: 

- кадровска и техничка екипираност на понудувачот; и 
- список на главни испораки во последните три го-

дини со износи и примачи. 
3.5. Понудувачите се должни со понудата задолжи-

телно да достават и примероци-мостри од предметот на 
оваа набавка. Нарачателот го задржува правото да по-
бара поголемо количество од примероците-мострите 
заради нивно тестирање. 

3.6. Набавките ќе се вршат сукцесивно по потреба. 
Проценетите месечни ориентациони количини ќе вари-
раат зависно од потребите, поради што понудувачот 
истите ќе ги обезбеди по цени како во понудата. Нема 
да бидат земени предвид понудувачите кај кои цените 
ќе варираат зависно од големината на сукцесивните по-
треби за набавки. Понудувачот зема обврска да обезбе-
ди преодни резерви, складирани според важечките тех-
нички податоци, кои се составен дел на овој отворен 
повик. 

3.7. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот 
- издаден од Централниот регистар (согласно член 24 
од Законот за јавни набавки, Правилникот за содржи-
ната на документот (�Службен весник на весник на 
РМ� бр. 32/98); 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки (согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки); 

- Извод од судската евиденција како доказ дека по-
нудувачот не е под стечај или во процес на ликвидаци-
ја; и 

 - Извод од судската евиденција како доказ дека не 
му е изречена мерка за безбедност забрана  на вршење 
на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 
26 од Законот за јавни набавки). 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар, но не постари од шест месеци. 

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

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, 
на ул."Орце Николов" б.б. и тоа се до 12:30 часот на 
денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат 
задача да обезбедат докази за датумот на предавањето 
на понудата (потврда од архивата на Претпријатието 
или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на бара-
њето, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени  плика. 
Едниот внатрешен  плик ја содржи понудата и носи 

ознака -  понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата  и носи ознака - документација - и 
точната адреса на понудувачот. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 01.10.2003 година во 12:30 часот во Салата за 
состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" 
ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши  по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 
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5.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 
За дополнителни информации, понудувачите можат 

да контактираат  на телефон 02/3105-260. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-173/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-173/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште  
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди 
за изведба на санациони и други работи во контролно 
инјекциона галерија на браната �Тиквеш�, според 
изработен Проект со кој се предвидува:  

- Реконструкција на постојниот пумпен систем во 
галеријата,  

- Контактно инјектирање бетон-карпа по дното на 
галеријата,  

- Врзно инјектирање на карпеста маса по дното на 
галеријата,  

- Санирање на пукнатини во бетонска облога,  
- Инјектирање во бетонска облога,  
- Инјектирање на постојни дупнатини и цевки низ 

кои што избива вода,  
- Изведување на нови пиезометри. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица при што набавката ќе се спроведе со отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.4. Набавувачот го задржува правото извршување-
то на набавката да ја додели на еден или повеќе пону-
дувачи.  

 
2. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Обемот на работите ќе биде дефиниран со тендер-

ска документација, која заинтересираните понудувачи 
може да ја подигнат во АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Подружница �ХЕЦ Тиквеш�-Кавадарци, се-
кој работен ден од 08-14,00 часот, за што треба да при-
ложат и уплатница на уплатени 10.000,00 МКД, на жи-
ро сметка бр. 200000002447884, корисник АД �ЕСМ�-
Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со наз-
нака Отворен повик бр. 01-173/2003. 
Контакт телефони за дополнителни технички ин-

формации: Пане Шахпазов, дипл. инж. арх. �Хец Ти-
квеш�-Кавадарци, тел. ++389(043)445-399, Нестор Ан-
ѓеловски, дипл. град. инж. �Хец Глобочица�-Струга, 
тел. ++389(046)785-421. 

e-mail: nestora@esmak.com.mk. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

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

3.2. Понудата треба да ги содржи единичните и 
вкупните цени за секоја позиција од обемот на понуда-
та како и вкупната вредност на целата понуда (со сите 
давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН), изразена во 
евра и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност 
на понудата. 
При одлучувањето, договорањето и реализацијата на 

набавката ќе се применува продажен берзански курс. 
Предмер-пресметката се пополнува и се приложува 

во понуда. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќањето. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на завршу-
вање на работите. 

3.5. Понудата мора да се однесува за целиот обем 
на набавката, не е дозволена делумна понуда. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи заедно со 

пропратната документација треба да бидат преведени 
на македонски јазик од овластен преведувач. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација се доставува соглас-

но член 46 од Законот за јавни набавки: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар, а странските понудувачи треба да достават ре-
визорски извештај од странска реномирана ревизорска 
институција регистрирана за вршење на ревизија, со 
податоци за последните 3 години,  

- 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 на 
дејност,  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.2. Банкарска гаранција на износ од 5% од вкупна-
та вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ) 
согласно член 58 од ЗЈН. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки: 

- референтна листа своја и на евентуалните подиз-
ведувачи за завршени вакви или слични работи во пос-
ледните 3 години,  

- доказ за кадровска екипираност за завршени вакви 
или слични работи ,  

- доказ за техничката опременост, за завршени ва-
кви или слични работи,  

- доказ за просечниот годишен вкупен обрт (вкупен 
приход) во последните три години. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да до-
стават писмено овластување за учество на отворениот 
повик согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.5. Документацијата треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот и не постара од 6 
месеци, освен ревизорскиот извештај.  

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 
- Цена     50 бодови,  
- Квалитет (точка 4, 3)   30 бодови,  
- Рок на завршување на работите 10 бодови,  
- Начин и услови на плаќање  10 бодови. 
 
6. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и57 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рокот за доставување на понудите е до денот и 

часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди ги доставуваат на 

следната адреса: АД �Електростопанство на Македони-
ја�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бб, 
1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
25.09.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, во присуство на овлатените претстав-
ници на понудувачите. 

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

на понуда. 
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7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не ги содржат бараните подато-
ци како и оние кои ја немаат целокупната документа-
ција која се бара по овој отворен повик ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат 

 
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на ОУ �Димо Хаџи Димов�-Скопје, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2003 
 
1. Набавувач: ОУ �Димо Хаџи Димов�-Скопје. 
2. Предмет на набавката е организирање исхрана за 

учениците за учебната 2003/2004 година. 
а. - како храна ќе се користат пекарски производи 

(бели печива) во количина што ќе се утврдува месечно 
према барањата на учениците; 
б. - јогурт, 
в. - топол оброк и појадок. 
3. Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот; 
- Поединечна цена искажана во денари со данок на 

промет; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Рокови на испорака. 
4. Документите во согласност со член 46 од Законот 

за јавни набавки. 
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена, квалитет, начинот на плаќање и рокот на ис-

порака. 
6. Рок и начин на достава на понудите: 
- Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот 

на објавувањето; 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци 

или ја немаат бараната документација и не се навреме 
доставени, нема да бидат разгледувани; 

- Понудите и другата документација да се достави 
во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни наба-
вки; 

- Понудите да се достават на адреса: ОУ �Димо Ха-
џи Димов�, ул. �Ангел Динев� бб - Скопје; 

- Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

  
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисија-
та за јавни набавки на ОУ �Димо Хаџи Димов�-Скопје, 
објавува 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2003 
 
1. Основното училиште �Димо Хаџи Димов�-Скопје, 

располага со деловен простор во површина од 300 м2 чи-
ста површина. 
Истиот училиштето го издава под наем, а висината 

на наемнината е во согласност со критериумите на Ми-
нистерството за образование (почетна цена е). 

2. Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот; 
- Понудена месечна закупнина по м2; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Рок на плаќање. 
3. Документите во согласност со член 46 од Законот 

за јавни набавки. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- понудената закупнина по м2; 
- услови на плаќање; 
- тековно одржување на деловниот простор и други 

погодности за работењето на училиштето. 
5. Рок и начин на достава на понудите: 
- Рок на доставување на понудата е 8 дена од денот 

на објавувањето; 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци 

или ја немаат бараната документација и не се навреме 
доставени, нема да бидат разгледувани; 

- Понудите и другата документација да се достави во 
согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни набавки; 

- Понудите да се достават на адреса: ОУ �Димо Ха-
џи Димов�-ул. �Ангел Динев� бб - Скопје. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02-пречистен текст), 
Комисијата за јавни набавки на Ветеринарниот инсти-
тут - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 

 
1. Општи одредби 
1. Набавувач: Ветеринарен институт - Скопје, ул. �Ла-

зар Поп Трајков� бр. 5-7. 
2. Предмет на набавката е Систем за атомска ап-

сорпција: 
- Инструмент за атомска апсорпција со пламена 

техника со следните карактеристики: двомлазен оптич-
ки систем со �Eshelle� оптика, подрачје на бранова дол-
жина од 189 до 900 mm, "Deuterium background" корек-
ција, држач за 4 или повеќе кодирани лампи, вграден 
извор за EDL лапми (еден или повеќе), "Solis State" де-
тектор, компјутерски контролирана гасна кутија, РС и 
програм за контрола за обработка на податоци, компре-
сор и филтер за воздух; 

- Инструмент за атомска апсорпција со графитна 
печка со следните карактеристики: едномлазен оптич-
ки систем со опсег од 190-900 nm, "Solis State" дете-
ктор, држач за осум кодирани лампи, вграден извор за 
ЕDL лампи (еден или повеќе), компјутерско селектира-
ње на лампи и нивно подесување, температура: амби-
ентна-1200 С, "Background corection" со лонгитудина-
лен "Zeema" ефект, трансверзално греана графитна 
печка, автоматски уред за внес на примероци 
(avtosampler), РS и програм за контрола и обработка на 
податоци, принтер, регулатор на притисок за Аргон; 

- Инструмент за одредување на жива (Hg) со хидри-
ден систем за други елементи со следните карактери-
стики: вградена лампа за жива (Hg), протечен систем за 
внес на примероци со уред за мешање, автоматски уред 
за внес на примероци (avtosampler), програм за контро-
ла и обработка на податоци, систем за поврзување со 
графитна печка и мерење на други елементи со хидрид-
на техника; 

- Потрошен материјал и резервни делови: 5 HCL 
лампи, EDL лампи, сет за графитни цефчиња и 
контактни прстени, други резервни делови и потрошен 
материјал за едногодишно одржување. 

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

4. Постапката не е делива. 
5. Постапката на повикот се спроведува согласно со 

одредбите од Законот за јавни набавки. 
 
2. Содржина на понудата 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, како 

и името на произведувачот; 
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- поединечна и вкупна цена на опремата со сите да-
вачки и трошоци - франко краен корисник; 

- во цената мора да бидат вклучени и трошоците за 
монтажа и пуштање на опремата во работа; 

- начин и услови на плаќање; 
- рок на испорака; 
- потекло на опремата, гаранција за оригиналност и 

квалитет; 
- гаранција, сервис и обезбедени резервни делови; 
- рок на важност на понудата.  
 
3. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација:  
- извод од регистрација на дејноста; 
- домашните понудувачи треба да достават доку-

мент за бонитет издаден од Централниот регистар, а 
странските понудувачи доставуваат ревизорски изве-
штај од реномирана ревизорска институција регистри-
рана за вршење ревизија; 

- 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 на 
дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Понудувачот треба да достави доказ за техничка 

способност, согласно член 25 од Законот за јавни наба-
вки: 

- каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со опремата; 

- понудувачот да презентира дека за понудената 
опрема вршел испорака на резервни делови од произ-
водителот, 

- референтна листа за досегашни испораки на опре-
мата. 
Целокупната документација која се бара треба да е 

оригинална или копија заверена кај нотар и не постара 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 
Претставниците на понудувачот треба да дадат пис-

мено овластување за учество на отворениот јавен по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни наба-
вки. 

 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
Најповолен понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- квалитет    30 поени, 
- цена со сите давачки   30 поени, 
- начин и услови на плаќање  20 поени, 
- рок на испорака   10 поени, 
- гаранција и обезбеден сервис   10 поени. 
 
5. Рок и начин на доставување на понудите 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 
Рокот за доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на адреса: Ветеринарен институт - Скопје, ул. �Лазар 
Поп Трајков� бр. 5-7, преку пошта или архивата на Ин-
ститутот со назнака за Комисија за јавни набавки. 
Отворањето на понудите ќе се одржи на ден 

22.09.2003 година (понеделник) во 10 часот во просто-
риите на Ветеринарниот институт, во присуство на 
претставници на понудувачите. 

 
6. Завршни одредби 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 

Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
од отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара со отворениот повик, не-
ма а се разгледуваат. д

 
Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 - пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното сообра-
ќајно претпријатие Скопје - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

(ТРЕТ ПАТ) 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  

НА ДИЗЕЛ ГОРИВО 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I.1. Набавувач: 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје, со седиште 

во Скопје на бул. �Александар Македонски� бр. 10. 
I.2. Предмет на набавката:     Дизел гориво: Д-1 
                 Д-2 
I.3. Вид и количина: дадено во тендер документаци-

јата. 
I.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
           Бодови 
- цена              50 
- рок на плаќање             20 
- одржување и осовременување на пумпни 
  апарати              30 
Вкупно бодови:           100 
I.5. Рок на доставување на понудите 15 дена од де-

нот на објавувањето во јавниот повик, односно до 
30.09.2003 година до 12,00 часот. 

I.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на при-
фаќање на понудата. 

I.7. Право на учество на повикот имаат сите домаш-
ни и странски правни лица. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
II.1. Teндерската документација може да се подигне 

во ЈСП �Скопје� - Дирекција, Скопје - Служба за наба-
вки соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот. 

II.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката документација е непо-
вратен, изнесува 1 000 денари и се уплатува при поди-
гање на документацијата во благајна или на ж-ска 
300000000232933, даночен број 4030955261454, депо-
нент на Комерцијална банка - Скопје. 

II.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
III.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
III.2. Понудата треба да содржи единечна и вкупна 

цена на набавката (со сите давачки - царина, данок и 
слично) изразена во денари, на паритет франко магаци-
нот на набавувачот. 

III.3. Понудата треба да го содржи рокот на плаќа-
ње. 

III.4. Понудата треба да го содржи особено начинот 
и условите под кои ќе се одржуваат и осовременат 
пумпните апарати кои постојат кај набавувачот. 

III.5. Понудата треба да содржи докази за техничка-
та способност на понудувачот (согласно член 25 од За-
конот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно и 
сигурно работење: 
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Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката �не отворај� како и бројот на отворениот 
повик. 

- референци - список на големи испораки на гориво 
на последните две години; 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот и мерки што ги 
презема за обезбедување на квалитетот на горивото; 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначен набавувачот и 
неговата адреса. 

- кадровска структура - посочување на технички ли-
ца задолжени за контрола на квалитетот. 

 Првиот внатрешен плик ја содржи бараната доку-
ментација и ја носи ознаката �документација�. Вториот 
внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака �по-
нуда�. 

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да приложи: 
IV.1. Извод од регистрација на дејноста. 

V.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈСП �Скопје� - Дирекција, со обез-
бедување на доказ за датумот на предавањето на пону-
дата. 

IV.2. Документ за бонитет од Централниот реги-
стар. 

IV.3. Доказ дека над понудувачот не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација.  

IV.4. Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка 
на безбедност забрана на вршење на дејност. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
VI.1. Понудата која не е предадена во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

IV.5. Потврда од Управата за јавни приходи за пла-
тени јавни давачки. 
Документите од претходниот став, точките 2, 3, 4 и 

5 не смеат да бидат постари од шест месеци, во ориги-
нал или копија заверена на нотар. 

VI.2. Jавното отворање на понудите во присуство 
на овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 30.09.2003 година, во 12 часот во просториите на 
дирекцијата на ЈСП �Скопје� во салата за состаноци. 

IV.6. Понудите треба да бидат придружени со га-
ранција на понудите во износ од 5% од вредноста на 
понудата во валутата на понудата, која треба да биде 
прикажана во придружната документација. 

VI.3. Претставниците на понудувачите на отвора-
њето на понудите потребно е на Комисијата на набаву-
вачот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

VI.4. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

V.1. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. VI.5. За подетални информации понудувачите мо-

жат да се обратат на тел. 3174-263 и 3174-248.  
 V.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој со-

држи уште два затворени и запечатени пликови. Комисија за јавни набавки       

 
Преглед на  

на Македонската бе
 
АКЦИИ 

Р. 
Б. 

Акционерско 
друштво 

1 Пелагонија Б

2 ЧИК К

3 
РЖ Ладна 
Валавница С

4 РЖ Валавница 
за ленти С

5 
Карпош - 
Галантерија 

К
П

6 

Свињарска 
фарма �  
Мак Месо 

с
Ш

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција
рза на долгорочни хартии од вредност на 10.10.2003 година (петок). 

Место 

Вредност 
на 

друштвото 
(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 
цена на 
една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

итола 14.245.618 575.510 4,04% 11.256 5,11  Поледелство 

уманово 20.169.948 4.227.362 20,96% 8.268 51,13  Производство на   обувки 

копје 98.782.522 27.815.977 28,16% 5.440.331 1,02  Производство на   ладновалани лимови

копје 61.046.728 12.928.126 21,18% 2.528.522 1,02 

 Производство и  
 промет со производи 
 од црна металургија �
 топло валани ленти 

рива 
аланка 1.099.380 691.880 62,93% 13.532 10,23  Производство на   кожна галантерија 

. Таринци, 
тип 2.452.680 912.708 37,21% 17.854 5,11  Сточарство 
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УДЕЛИ 

Р. Б
Друштво со 
ограничена 
одговорност 

Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Удел за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
уделот за 
продажба во 
вредноста 

на 
друштвото 

Почетна 
продажна 
цена на 
уделот 
(ЕУР) 

Дејност 

1 Преспа Маркони Ресен 350.511 86.920 24,80% 8.692 Производство на 
режана граѓа и плочи 

2 Комерц � Раде 
Кончар Скопје 102.258 35.970 35,18% 3.597 Трговија на големо и 

мало 

3 
Ветеринарна 
станица 
Д-р Димитар 
Москов 

Прилеп 97.145 29.144 30,00% 5.829 Земјоделски услуги за 
сточарство 

4 Угостител Крива 
Паланка 430.547 42.313 9,83% 4.231 Угостителство, туризам

и трговија 

5 8-ми Октомври Крива 
Паланка 70.047 24.554 35,05% 2.455 

Производство на 
метални, градежни и 
други конструкции 

6 Неон Скопје 23.008 6.603 28,70% 660 
Професионална 
рехабилитација и 
вработување на 
инвалиди 

7 Еврокап Штип 63.384 21.548 34,00% 2.155 Кооперација, промет, 
производство и услуги 

 
Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 17.10.2003 

година (петок). Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност 
издадени од Република Македонија. 

  
  
  

.  
  

  
  
  

  
  
  
     

  
  

  
  
  
     

  
  

  
  
  
     

  
  

  
  
  

    O Г Л А С И 

  
на Министерството за правда - Скопје со број на тре-
зорската сметка на Народна банка на Република Маке-
донија - 1 000 000 000 63 095. 

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење 
на нотарските работи (�Службен весник на РМ" бр. 
56/96 и 25/98), Министерството за правда, распишува 

 Потребните документи (во оригинал или оригинал-
но заверено кај нотар фотокопие) се поднесуваат во ар-
хивата на Министерството за правда најдоцна 10 дена 
пред денот на полагање на испитот. 

О Г Л А С 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ  

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ 
 Нотарскиот испит (писмен дел кој е елиминаторен) 

се закажува за:  Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполну-
ва следните услови: 15 октомври 2003 година во 14 часот, - да е дипломиран правник и 

19 ноември 2003 година во 14 часот, - да има работно искуство исклучиво на правни ра-
боти најмалку пет години. 19 декември 2003 година во 14 часот. 

Терминот за устен дел се закажува дополнително. Кандидатот е потребно да ги достави следните до-
кументи до архивата на Министерството за правда, ул. 
�Димитрие Чупоски" бр. 9, Скопје: 

Испитот се одржува во просториите на Врховниот 
суд на Република Македонија - Скопје. 

- диплома за завршен Правен факултет, Министерството за правда, за денот на полагањето 
на поправниот испит, дополнително ќе ги извести 
кандидатите кои не покажале задоволителен резултат 
по еден предмет, односно биле вратени на поправен 
испит. 

- потврда со која ќе докаже дека има работно искус-
тво на правни работи најмалку пет години и тоа со 
опис и попис според Правилникот за систематизација 
на работните места, 

- уверение ако има положено правосуден испит и Кандидатите треба да се пријават за полагање на 
поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на 
овој рок се закажува и датумот на полагањето на по-
правниот испит и притоа треба да приложат уплатница 
во износ од 3.250,00 денари уплатени на жиро-сметка 
на Министерството за правда 070 010 014 063 112, со 
назнака за полагање на поправен  нотарски испит, со 
карактеристичен број 72 30 13, програма 11, на име на 
средства на Министерството за правда - Скопје и тре-
зорска сметка на Народна банка на Република Македо-
ниј  1 000 000 000 63 095. 

- молба со задолжителна административна такса од 
50 денари и во која ќе бидат наведени личните генера-
лии, точна адреса, број на телефон, домашен и од ра-
ботното место, број на лична карта и единствен мати-
чен број, 

- уплатница за исплатен износ. 
Секој кандидат треба да достави уплатница во из-

нос од 6.500 денари, уплатени на жиро сметка на Ми-
нистерството за правда, број 070 010 014 063 112 со 
назнака за полагање на нотарски испит, со карактери-
стичен број 72 30 13, програма 11, на име на средства  

а 
Министерство за правда 
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О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец август 

2003 година во однос на месец јули 2003 година е по-
висока за 0,1%. 

2. Правото на пораст на платите за месец август 
2003 година во однос на месец јули 2003 година за ра-
ботодавците од членoт 3 став 1 изнесува 0,05%. 

 
    Министер, 

    Јован Манасијевски, с.р. 
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