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ОГЛАСИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“
бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15,
39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина бр. 443362/1 од 19.9.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2017), Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина,
објавува
ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА 3/2018
1. Концедент е Република Македонија - Владата на
Република Македонија.
2. Предмет на овој јавен повик е доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетите од Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина
бр. 44-3362/1 од 19.09.2017 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр.140/2017), и тоа:
- локалитет „Дрвен Мост“ с.Шупли Камен, Општина Куманово за минерална суровина – песок и чакал.
3. Концесиите за детални геолошки истражувања
се доделуваат за период од:
- две години за неметалични минерални суровини.
4. Право на учество на Јавниот повик имаат сите домашни и странски правни лица и конзорциуми кои ќе
преземат тендерска документација преку електронскиот систем www.e-koncesii.mk и ќе ги исполнат условите
согласно утврденото во тендерската документација.
5. Во тендерската документација се содржани податоците поврзани со локалитетите на кој се доделуваат
концесиите за детални геолошки истражувања, како и
вредноста на концесискиот проект изразена како почетна вредност на концесијата и условите кои треба да се
исполнат од страна на концесионерот.

6. Понудувачите задолжително преку системот
www.e-koncesii.mk треба да ја достават скенирана следнава документација за докажување на личните, професионалните и финансиските услови кои треба да се исполнат за учество на Јавниот повик.
1) Документ за регистрирана дејност и тековна состојба:
- за домашни правни лица: документ за регистрирана дејност и тековна состојба издадени од Централниот регистар на Република Македонија;
- за странски правни лица: документ од надлежен
орган - потврда дека се наоѓа на официјалниот трговски регистар кој се води од страна на надлежен орган
на државата или потврда од надлежен орган за сертификација кој ги исполнува условите пропишани со закон;
2) Информација за економско - финансиска состојба на субјектот:
- за домашни правни лица: Информација за економско - финансиска состојба на субјектот која ја издава
Централниот регистар на Република Македонија, позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното лице е регистрирано во период
пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за периодот од регистрацијата;
- за странски правни лица: позитивен ревизорски извештај издаден од реномирана ревизорска институција
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач за последната година.
Доколку правното лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи да се достават за
периодот од регистрацијата;
3) Уверение за платени даноци и придонеси:
- за домашни правни лица издадено од Управа за
Јавни приходи на Република Македонија;
- за странски правни лица документ издаден од надлежен орган на домицилната држава.
4) документ дека над лицето не се води постапка за
стечај:
- за домашни правни лица документ издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
- за странски правни лица документ издаден од надлежен орган на домицилната држава.
5) документ дека над лицето не се води постапка за
ликвидација:
- за домашни правни лица издаден од Централниот
регистар на Република Македонија;
- за странски правни лица издаден од надлежен орган на домицилната држава.
6) документ дека не му е изречена казна за кривично дело:
- за домашни правни лица Информација за кривична судска одлука издадена од Централниот регистар на
Република Македонија;
- за странски правни лица издаден од надлежен орган на домицилната држава.
7) документ дека не му е изречена казна забрана за
вршење на професионална дејност:
- за домашни правни лица издаден од Централниот
регистар на Република Македонија;
- за странски правни лица издаден од надлежен орган на домицилната држава.
8) изјава, заверена на нотар од одговорното лице во
правното лице дека правното лице или член на негов
орган на управување или надзорен орган не се осудени
со правосилна судска пресуда за следниве кривични
дела: корупција, измама и перење пари; (АНЕКС Ѓ)
- за странските понудувачи потребно е таквата изјава да биде заверена од нотар, или од друг орган доколку во домицилната држава постои таква институција која врши заверка на таков вид на изјави.
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9) Изјава, заверана на нотар, дека на правното лице
вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република
Македонија претходно не му била одземена концесија
за детални геолошки истражувања или експлоатација
на минерални суровини, како и правно лице кое е поврзано со тоа правно лице; (АНЕКС З)
10) За конзорциум потребно е секој член на групата
да ги исполнува сите лични, професионални и финансиски услови од оваа точка.
Само понудите од понудувачите кои се оценети за
способни ќе бидат предмет на евалуација.
7. Понудувачите задолжително преку архивата на
Министерството за економија треба да ја достават Тендерската гаранција во оригинал.
8. Целокупната понуда треба да биде на македонски
јазик. Придружната документација кон понудата, која
се бара согласно тендерската документација, треба да
биде скенирана од оригинал. Понудувачите кои ќе бидат избрани за најповолни треба да ја достават во оригинал документацијата која претходно ја имаат скенирано и прикачено на веб порталот: www.e-koncesii.mk, во
рок од 5 дена од денот на приемот на известувањето и
Одлуката за избор на најповолен понудувач. Доколку
се работи за странски понудувачи, оваа документација
треба да биде преведена од овластен судски преведувач на македонски јазик. Документацијата не треба да
биде постара од 6 месеци од денот на отворањето на
Јавниот повик, освен Ревизорскиот извештај.
9. Понудувачите можат да достават само една понуда за локалитетот за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.
10. Тендерската документација се превзема електронски од веб порталот: www.e-koncesii.mk. Право на
превземање на тендерската документација има секој
субјект кој ќе се регистрира на веб порталот: www.ekoncesii.mk. Право на учество во понатамошната постапка на Јавниот повик има секој регистриран субјект на
веб порталот: www.e-koncesii.mk, кој подигнал тендерска документација, аплицирал со своја понуда и доставил доказ за извршена уплата за превземената тендерска документација. Тендерската документација може
да се превземе на порталот: www.e-koncesii.mk
11. Понудите треба да се со важност од една година
сметано од датумот на јавното отвoрање.
За аплицирање на јавниот повик, заинтересираниот
понудувач е должен да уплати неповратни средства во
висина од 6.000 (шест илјади) денари, да ја скенира уплатницата и да ја прикачи преку системот на www.ekoncesii.mk.
Уплатата треба да се изврши во корист на Буџетот
на Република Македонија, со назнака: за тендерска документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина бр. 44-3362/1 од 19.09.2017 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 140/2017):
Трезорска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____06163
Приходна шифра и програма: 724125-00
Депонент: Народна Банка на Република Македонија
Даночен број: 4030000392597
За странски понудувачи:
Министерство за економија
Народна банка на Република Македонија
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1
1000 Скопје, Република Македонија
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
IBAN: MK07 1007 0100 0028 009

12. Понудата се доставува преку порталот www.ekoncesii.mk, односно само Тендерска гаранција се доставува преку архивата на Министерството за економија.
13. Рокот за поднесување на понуди и Тендерска гаранција е најдоцна до 8.5.2018 година до 10:00 часот.
Ќе се разгледуваат само понудите доставени преку системот www.e-koncesii.mk и тендерската гаранција доставена преку архивата на Министерството за економија.
14. Понудата треба да го содржи следното:
- понуда,
- тендерска гаранција и
- документите со кои се докажуваат исполнувањето
на личните, професионалните и финансиските услови
на понудувачот, наведени во точка 6 од овој јавен повик.
15. При изборот на најповолниот понудувач ќе бидат разгледувани само понудите кои ја содржат комплетната документација пропишана во Тендерската документација.
16. Критериум според кој ќе се врши изборот на најповолна понуда е највисок понуден концесиски надоместок, но не помал од почетната цена за локалитетот
и минералната суровина предмет на овој јавен повик.
Услов за вреднување на понудите е уредна Тендерска гаранција.
17. Јавното наддавање преку системот за електронска аукција www.e-koncesii.mk, ќе се одржи на
10.5.2018 година од 11:00 часот.
18. Обврските на концесионерот ќе бидат определени во Договорот за концесија за детални геолошки истражувања. Концесионерот е должен деталните геолошки истражувања да ги врши во согласност со важечките
закони и прописи во Република Македонија.
19. Владата на Република Македонија: може да
врши изменување и дополнување на тендерската документација најдоцна 15 дена пред истекот на крајниот
рок за поднесување на понудите, да не го додели концесијата или целосно да ја прекине постапката.
20. Начин на евалуација на понудите:
Доставувањето на понудите се прави преку порталот www.e-koncesii.mk, односно само Тендерска гаранција се доставува преку архивата на Министерството за економија.
Евалуација се прави на сите понуди доставени до
8.5.2018 година до 10:00 часот.
Евалуацијата на понудите ќе се одвива во два чекори, и тоа:
Во првиот чекор се проверува комплетноста и валидноста на Задолжителната документација.
Ако се утврди дека документацијата не е комплетна, финансиската понуда не се разгледува и на понудувачот не му се дозволува учество во електронското наддавање.
Во вториот чекор, по утврдувањето на комплетноста и валидноста на документацијата од страна на Комисијата, се разгледува финансиската понуда и се одобрува пристап во системот за учество во електронското
наддавање. Секој понудувач во системот може да го види неговиот тековен ранг во однос на финансиските понуди и може да наддава согласно дефинираните правила објавени во системот www.e-koncesii.mk.
Комисијата ќе подготви Извештај од евалуацијата
на понудите, во кој што ќе бидат опишани процедурата
од текот на евалуацијата, електронската аукција (наддавањето), евентуалните забелешки и образложенијата на
Комисијата.
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21. Надлежен орган за решавање по жалби во постапката за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина е Државната комисија за жалби по јавни набавки (бул.Илинден бр.63 А,
1000 Скопје, Република Македонија). Жалба може да
се изјави во рок од осум дена од денот на:
- објавувањето на Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина во однос на податоците, дејствијата
или пропуштањата за преземање дејствија од Јавниот
повик;
- евалуација на понудите, во однос на дејствијата
или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со
тендерската документација, односно постапката за евалуација на понудите и наддавање;
- прием на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката и
- сознанија за незаконско водење на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина, најдоцна во рок од една година од денот на завршување на спроведената постапка.
22. За сите прашања поврзани со овој јавен повик заинтересираните кандидати можат да се обратат кај овластените лица за контакт:
Флорент Чиче тел: +389 2 3093 481
e-mail: florent.c@economy.gov.mk
Љупче Ефнушев тел: +389 2 3093 520
e-mail: kika.spritova@economy.gov.mk
Комисија за спроведување на постапката за
доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина
__________
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Согласно чл. 84 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 124/15) Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој, и покрај напорите да изврши уредна достава на
управни акти донесени во управна постапка врши јавна
објава со
СООПШТЕНИЕ
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има донесено управни акти
кои не може да ги достави лично и тоа:
1. Решение бр. 2014-64-0048824/2 од 25.1.2017 година за Ангелов Панте, ул. „Маршал Тито“ бр. 3, Кочани.
2. Решение бр. 2014-54-0036538/7 од 12.2.2017 година за Стојановски Милан, ул. „Гемиџиска“ бр. 4, Велес.
3. Решение бр. 2014-54-0037310/2 од 13.2.2017 година за Илиева Пандорка, ул. „Благој Ѓорев“ бр.бб/ц - 1,
Велес.
4. Решение бр. 2014-69-0017412/2 од 9.2.2017 година за Јашари Муамер, с. Грачани, Скопје.
5. Решение бр.2014-69-0017931/2 од 25.1.2017 година за Димитриевски Стојан, ул. „Скупи“ бр. 17 нас.Злокуќани, Скопје.
6. Решение бр. 2014-69-0013965/3 од 2.10.2015 година за Joвановиќ Томе, ул.„Тодор Циповски-Мерџан“
бр.9, Куманово .

7. Решение бр. 2014-69-0013965/2 од 2.10.2015 година за Joвановиќ Томе, ул.„Тодор Циповски-Мерџан“
бр.9, Куманово.
8. Решение бр. 2013-69-0011359/3 од 24.2.2017 година за Трпковски Петар, с. Кучково ул. „2“ бр.52,
Скопје.
9. Решение бр. 12-3/2441 од 29.12.2017 година за
Адвокат Бошко Кондовски, ул. „Илинденска“ бр. 36-г,
Ресен.
10. Решение бр. 16-1320/1 од 26.2.2018 година за
Мери
Младеноска,
ул.„Партизански
одреди“
бр.82/2/25, Скопје.
11. Решение бр. 16-307/2 од 26.2.2018 година за
ЕМРЕ-ЛТД ДОО, бул.АСНОМ бр.64-3/7, Аеродром,
Скопје.
12. Решение бр. 16-191/1 од 9.1.2018 година за АГРОСАН ИНВЕСТ ДОО, ул.„23-ти Октомври“ бр.1
лок.1, Аеродром, Скопје.
13. Решение бр. 16-3397/5 од 2.2.2018 година за Андреј Китановски, ул. „50-та Дивизија“ бр.23 Скопје.
14. Решение бр.16-186/1 од 9.1.2018 година за КОБОПРОДУКТ ДОО, ул.„Лазар Трповски“ бр.17, Чаир,
Скопје.
15. Решение бр. 2017-74-0002256 од 21.02.2018 година за Станкоски Александар, ул. „Стане Коњарец“ бр.
38 А, Прилеп .
16. Решение бр.2017-66-0000386/2 од 1.2.2018 година за Наумоски Љубиша, бул. Ослободување бр. 35, Кичево.
17. Решение бр.2017-82-0002005/2 од 13.12.2017 година за Футипром ДОО, с. Црешка, Штип.
18. Решение бр.12-1-2016/2 од 29.01.2018 година за
Јусуфи Ружди, с. Нераште ул.„101“ б.б., Тетово.
19. Решение бр. 12-1-350/2 од 29.1.2018 година за
Шаќири Мине, с. Лисец ул.„101“ б.б., Тетово.
20. Решение бр.2017-82-0001980/2 од 14.12.2017 година за ИЗ ИВМАР, С.С.Судиќ с. Судиќ, Штип.
21. Решение бр.2017-82-0002242/2 од 14.2.2017 година за АГРО-ФАРМ ГРУП, с.Радање, Карбинци,
Штип.
22. Решение бр.2017-82-0000973/2 од 14.12.2017 година за ДПТ ДВХИТ КОМПАНИ ДООЕЛ, ул.„Сутјеска“ б.б., Штип.
23. Решение бр. 2017-82-0002087/2 од 14.12.2017 година за Арсов Васко, с. Аргуљица, Карбинци, Штип.
24. Решение бр.2016-80-0098427/2 од 28.3.2017 година за Бајрами Зедифе , ул.„И.Р.Лола“ бр. 260, Тетово.
25. Решение бр.2017-82-0000827/2 од 12.12.2017 година за Данилова Славица, ул.„Енгелсова“ бр. 6/16,
Штип.
26. Решение бр.2016-78-0004930/3 од 19.2.2018 година за Божинов Ѓорѓи, с. Добрејци, Струмица.
27. Решение бр.2017-67-0001728/2 од 12.2.2018 година за КАЛИНА ДУПКА ДОО, ул. „Речиште“ бр.37,
Скопје.
28. Решение бр.2017-74-0002523/2 од 26.2.2018 година за ИЗ ВЕРМАГ-Рубинчо Кузманоски, с. Веселчани, Прилеп.
29. Решение бр.2017-61-0090651/2 од 21.2.2018 година за Иванова Чона, ул. „Гоце Делчев“ бр. 9, Кавадарци.
30. Решение бр. 2017-56-0001971/2 од 27.2.2018 година за Персимон Фруит ДООЕЛ, с. Ѓопчели, Стар Дојран.
31. Решение бр. 2017-51-0003953/2 од 26.2.2018 година за Касаповски Ристо, ул.„Видан Јанакиевски“ бр.
24, Битола.
32. Решение бр.2017-51-0004011/2 од 24.2.2018 година за Марковска Петкана, ул. „Бистра“ бр. 8, Битола.
33. Решение бр.2016-59-0001535 од 7.9.2018 година
за Ванчо Коларски , с. Град, бб, Делчево.
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34. Решение бр.2016-74-0081676/2 од 10.11.2017 година за Гудеска Радтка, ул.„Ѓорѓи Димитров“ бр.
51,Прилеп.
35. Решение бр.2016-68-0001837/2 од 29.8.2017 година, за Младеновиќ Светланка, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 1/1-13, Куманово.
36. Известување бр.1-6/178 од 24.1.2018 година за
Вељанчески Методија, ул.„Пане Талески“ бр.30, Прилеп.
37. Известување бр.21-11/1709 од 5.10.2017 година
за Демири Бесрет, ул.„Младен Стојановиќ“ бр.35, Куманово.
38. Известување бр.21-11/1732 од 27.10.2017 година
за Имишити Локиан, Шуто Оризари, Скопје.
39. Известување бр.21-11/1708 од 6.10.2017 година,
за Лимани Пашије, ул. „Цар Самоил“ бр. 28, Куманово.
40. Известување бр.21-6/154 од 17.1.2018 година за
Николовски Драган, ул.„Димитар Влахов“ бр.3А, Куманово.
41. Известување бр. 21-6/335 од 7.2.2018 година за
Стојанов Петре, ул. „Даме Груев“ бр.6, Неготино.
42. Известување бр. 21-11/1756 од 8.11.2017 година
за Сулејмани Барије, ул. „Падалиште“ б.б., с.Падалиште, Гостивар.
43. Известување бр.21-6/334 од 7.2.2018 година за
Трајковска Јанка, ул. „Ѓорѓи Капчев“ бр. 19-1 Аеродром, Скопје.
44. Известување бр.21-6/3 од 2.1.2018 година за Тупанчески Ристо, с.Мешеишта Дебарца, Охрид.
45. Записник бр.21-105251977/1 од 17.01.2018 година за Анев Веле, ул. „Белградска“ бр.221, Велес.
46. Записник бр.21-82042259/1 од 22.12.2017 година
за Велков Ристо, с.Василево бр.64, Струмица.
47. Записник бр.21-91945392/1 од 4.10.2017 година
за Велковски Бојан, с.Луке, Крива Паланка.
48. Записник бр.21-105459715/1 од 18.1.2018 година
за Димковиќ Бранкица, с.Режановце б.б., Куманово.
49. Записник бр. 21-104762226/1 од 8.11.2017 година за Зеќири Невзат, ул.„101“ б.б., с.Градец, Гостивар.
50. Записник бр.21-101459825/2 од 9.11.2017 година
за Каранфилов Тоде, с.Подареш, Радовиш.
51. Записник бр.21-104839402/1 од 19.1.2018 година
за Касами Шевал, с.Ларце, Тетово.
52. Записник бр.21-105218604/1 од 12.12.2017 година за Мехмеди Бујар, с.Градец, Гостивар.
53. Записник бр.21-93722642/4 од 23.11.2017 година
за Мемети Сулејман, с.Врапчиште, Гостивар.
54. Записник бр.21-111567075/1 од 24.10.2017 година за Мијајлевска Сузана, ул.„Даме Груев“ бр.143Д, Битола.
55. Записник бр.21-94230343/1 од 13.12.2017 година
за Митев Стојан, с.Пиперево, Струмица.
56. Записник бр.21-71941036/1 од 19.12.2017 година
за Петров Лазар, с.Драгоево, Штип.
57. Записник бр.21-104827488/1 од 10.1.2018 година
за Реџепи Харун, с.Грушино, Скопје.
58. Записник бр.21-104947296/1 од 24.1.2018 година
за Серафимовски Иван, ул. „Наум Чакаров“ бр.21, Ѓорче Петров, Скопје.
59. Записник бр.21-91583587/3 од 12.1.2018 година
за Трајков Ристо, ул.„Елка Јанкова“ бр.17, Струмица.
60. Записник бр.21-80941406/1 од 30.11.2017 година
за Абази Фатиме, ул.„100“ ББ, с.Дебреше, Гостивар.
61. Записник бр.21-101018850/1 од 30.11.2017 година за Елези Абдулбесир, ул.„100“ ББ, с.Дебреше, Гостивар.
62. Записник бр.21-93953559/1 од 19.12.2017 година за Михајловски Никола, булевар 1-ви Мај 352, Битола.

63. Записник бр.21-104833382/1 од 14.12.2017 година за Ивановска Николина, ул.„Голачка“ бр.52, Делчево.
64. Записник бр. 21-69291522/1 од 14.12.2017 година за Стојановска Наташа, с.Панчарево, Берово.
65. Записник бр.21-91973144/1 од 06.12.2017 година за Туманоска Снежана, ул. „Мукос“ бр 65, Прилеп.
66. Записник бр.21-101743160/1 од 15.12.2017 година за Бошковски Орде, ул.„Марксова“ бр.194 А, Прилеп.
67. Записник бр.21-91826155/1 од 24.11.2017 година
за Велков Владо,– с.Турново бр.218, Струмица.
68. Записник бр.21-82030739/1 од 24.11.2017 година
за Митров Лазар, - с.Турново бр.132, Струмица.
69. Записник бр.21-101172380/1 од 24.11.2017 година за Мицева Каранфила, с.Турново бр.224, Струмица.
70. Записник бр.21-71804016/1 од 29.11.2017 година
за Христов Илија, ул.„Жртви на фашизмот“ бр.36/1-2,
Струмица.
71. Записник бр.21-75899624/1 од 29.11.2017 година
за Христов Георги, ул.„Крсто Узунов“ бр.3-5, Струмица.
72. Записник бр.21-69320601/2 од 30.11.2017 година
за Мустафи Себаедин, с.Врапчиште, Гостивар.
73. Записник бр.21-69326489/1 од 17.10.2017 година
за Душановски Игор, ул.„6“ бр.21, Гази Баба, Скопје.
74. Записник бр.21-68467442/1 од 15.11.2017 година
за Наумоска Грозда , кеј 1-ви Мај бр.43Г, Прилеп.
75. Записник бр.21-81838756/1 од 23.11.2017 година
за Ангелов Киро, с. Турново бр.154, Струмица.
76. Записник бр.21-94188073/1 од 25.10.2017 година
за Костова Сава, с.Радово бр.95, Струмица.
77. Записник бр.21-105431584/1 од 24.11.2017 година за Манолев Кољо, с.Турново бр.210, Струмица.
78. Записник бр.21-102140172/1 од 24.11.2017 година за Паралидов Васил, ул. „Ѓорѓи Василев“ бр.32,
Струмица.
79. Записник бр.21-83002185/1 од 14.12.2017 година
за Азманов Васил, с.Муртино бр.378, Струмица.
Се повикуваат горенаведените лица во рок од осум
(8) дена од објавувањето на ова соопштение да се јават
во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој - Скопје за подигање на решенијата, а доколку не се јават, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредна достава согласно чл.84 став 6 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на РМ“ бр. 124/15).

