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1221. 
Врз основа на член- 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за експропријација, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 1 јули 1999 година. 

Број 07 - 2743/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Член 1 

Во Законот за експропријација („Службен весник на 
Република Македонија" број 33/95 и 20/98) во членот 12 
ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„Ако со експропријацијата на еден дел од недвижно-
ста преостанатиот дел од таа недвижност е значително 
намален, а со тоа очигледно станува дека сопственикот 
нема повеќе економски интерес да го користи тој дел, 
односно ако поради ваквата негова намаленост е отеж-
нато или оневозможено неговото користење или се 
битно влошени условите за живеење и работа во него, 
по негово барање може да се експроприра и тој дел. 

Со барањето од став 1 на овој член сопственикот 
мора да ја наведе и образложи причината поради која 
бара експропријација и на преостанатиот дел на нед-
вижноста." 

Во ставот 4 по зборовите: „поднесе до" се додаваат 
зборовите: „постигнување на порамнувањето (спогод-
бата) од член 17 став 2 на овој закон односно до", а на 
крајот од реченицата точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „односно по неговата правосил-
ност во рокот утврден во членот 38 став 1 од овој за-
кон". 

Ставот 5 се брише. 
Член 2 

Во член 17 став 1 бројот „15" се заменува со бројот 
„8". 

Член 3 

Во членот 19 по став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Жалбата од став 1 на овој член го одлага извршува-
њето на решението." 

Член 4 
Член 20 се менува и гласи: 
„Корисникот на експропријацијата се стекнува со 

владение врз експроприраната недвижност 15 дена од 
денот на постигнувањето на порамнувањето (спогод-
бата), од член 17 став 2 или на спогодбата од член 38 на 
овој закон, ако корисникот на експропријацијата и соп-
ственикот на експроприраната недвижност поинаку не 
се договорат, односно со правосилноста на решението 
од член 17 став 4 на овој закон. 

По исклучок од став 1 на овој член, а по барање на 
корисникот на експропријацијата кога експропријаци-
јата се врти врз основа на решение во случаи на ИТНОСТ 
произлезена од: природен настан (земјотрес, поплава, 
пожар); воени дејствија, терористички акти; реализа-
ција на усвоен детален урбанистички план; реализација 
на годишна програма во врска со планирањето, финан-
сирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето 
и заштита на магистралните, регионалните и локалните 
патишта, донесена согласно со Законот за јавни па-
тишта од Владата на Република Македонија, Градот 
Скопје, односно соодветната општина; реализација на 
утврдената потреба за изградба на енергетски објекти 
во Стратегијата за развој на енергетиката во Република 
Македонија, усвоена од Владата на Република Македо-
нија согласно со Законот за енергетика; реализација на 
одлуки за определување на услови за градба на објекти 
согласно со Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање; реализација на одлуки за изградба на објекти и 
изведување на работи предвидени со актите за плани-
рање на просторот, донесени согласно со овој закон и 
други закони со кои е утврдено постоењето на јавен 
интерес, органот за експропријација, може да одлучи 
недвижноста да се предаде во владение по донесување 
на првостепеното решение. 

Итноста од став 2 на овој член за изградба на об-
јекти од јавен интерес може да произлезе и од: утврдени 
рокови на градба; временски услови; кредитирање на 
изградбата условено со отпочнување на работите во 
одреден рок; вложување на домашен и странски капи-
тал во стратешки гранки условен со фиксни рокови и 
слично. 

Во случаите од ставовите 2 и 3 на овој член, кога 
органот на експропријацијата по барањето на корисни-
кот на експропријацијата, ќе одлучи недвижноста да му 
се предаде на корисникот во владение по донесување на 
првостепеното решение, согласно со одредбите на овој 
закон, алтернативно ќе го утврди видот на надоместо-
кот, а кај паричниот и приближниот износ кој му при-
паѓа на сопственикот на експроприраната недвижност и 
рокот на исполнувањето. Ако не постои соодветна нед-
вижност која може да се даде во замена за експроприра-
ната недвижност, надоместот се утврдува само во пари. 

Доколку сопственикот одбие да го прими надоме-
стот од став 4 на овој член корисникот на експроприја-
цијата паричниот надомест го депонира во суд или кај 
нотар. На овој вид депонирање соодветно се примену-
ваат одредбите од Законот за облигационите односи и 
Законот за вршење на нотарски работи. 
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Со стекнувањето на правото на владение владението 
се одзема на поранешниот владетел и се пренесува на 
новиот, со што тој се стекнува со можноста да го реали-
зира градежниот проект заради кој е извршена експро-
пријацијата. 

Корисникот на експропријацијата е должен да даде 
обештетување за имотната штета што ќе настане за 
сопственикот на недвижноста од предвременото одзе-
мање на владението. Висината на обештетувањето и 
рокот на неговото плаќање го утврдува органот на ек-
спропријацијата во самото решение. 

Органот кој ја спроведува експропријацијата е дол-
жен да состави записник, во кој ќе ја утврди состојбата 
на имотот пред доделувањето во владение, доколку со-
стојбата на имотот е од значење за обештетувањето. 
На сопственикот му се доставува примерок од записни-
кот, потпишан од органот, корисникот на експроприја-
цијата и сопственикот на недвижноста. 

Кога сопственикот, односно носителот на правото 
на користење на стан живее во експроприраната стан-
бена зграда, односно стан или врши дејност во експро-
прираната зграда или деловна просторија има право на 
времено сместување? 

Одредбата од став 6 на овој член соодветно се при-
менува и во случаите кога сопственикот е непознат или 
кога е неизвесно кој е сопственик или каде се наоѓа, или 
кога сопственикот е деловно неспособен, а нема застап-
ник." 

Член 5 

По членот 20 се додава нов член 21, кој гласи: 

„Член 21 
Ако корисникот на експропријацијата влезе во вла-

дение врз основа на ставовите 2 и 3 од член 20 на овој 
закон, а предлогот за експропријација во натамошната 
постапка биде позитивно решен сопственикот на ек-
спроприраната недвижност има право да ја бара разли-
ката до полниот износ на надоместот ако утврдениот 
приближен износ на надоместот од став 4 на член 20 е 
помал од износот што согласно со овој закон му при-
паѓа. Во овој случај на разликата до полниот износ на 
сопственикот му припаѓа и камата во висина на есконт-
ната каматна стапка на Народна банка на Република 
Македонија. 

Ако предлогот за експропријација на корисникот од 
став 1 на овој член во натамошната постапка е право-
силно одбиен тој со тоа го губи правото на владение врз 
експроприраната недвижност и истото му се враќа на 
поранешниот владетел. 

Во случајот од став 2 на овој член имотно-правните 
односи меѓу корисникот на експропријацијата и соп-
ственикот на недвижноста на која му е вратено владе-
нието или друг носител на имотно право се решаваат 
согласно со прописите за имотното право. 

Одредбата на став 1 од овој член соодветно се при-
менува и на случаите кога надоместот се состои во 
друга недвижност која по својата вредност е помала од 
експроприраната." 

Член 6 
Во членот 28 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Под склучени договори во слободниот промет во 

смисла на овој закон се сметаат договорите склучени во 
форма пропишана со закон и евидентирани во органот 
надлежен за јавни приходи." 

Член 7 
Во членот 39 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Со спогодбата од член 17 став 2, односно од член 38 

став 1 на овој закон особено се определува: видот на 

надоместот (давање на друга соодветна недвижност или 
плаќање во пари), висината ца тој надомест ако е утвр-
ден во пари и рокот во кој треба да биде исплатен. 

Спогодбата се внесува во записник кој мора да ги 
содржи сите податоци неопходни за исполнување на 
обврските на корисникот на експропријацијата и пора-
нешниот сопственик или носителот на други имотни 
права и тоа е основа за стекнување на сопственост врз 
недвижноста која на сопствеников му е дадена во за-
мена на експроприраната недвижност." 

Член 8 
Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи: 
„Корисникот на експропријацијата е должен во ро-

кот утврден во спогодбата од член 17 став 2, односно 
член 38 став 1 од овој закон, односно во рок од 30 дена 
од денот на правосилноста на одлуката на судот да ја 
предаде во владение недвижноста што се дава како за-
мена за експроприраната недвижност, односно да ги 
исплати надоместот во пари, освен во случаите кога тој 
надомест согласно со член 20 став 5 од овој закон веќе е 
депониран во судот или кај нотар." 

Член 9 
Започнатите постапки за експропријација до влегу-

вање во сила на овој закон ќе продолжат според одред-
бите на овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија." 

1222. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика' Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОН-

ЦЕСИЈА 

, Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за концесија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 1 јули 1999 година. 

Број 07-2745/1 
1 јули 1999 година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА КОНЦЕСИЈА 

Член 1 
Во Законот за концесија („Службен весник на Репу-

блика Македонија" број 42/93) во член 6 по ставот 2 се 
додава нов став 3, кој гласи: 

„Во случај кога концедентот или правно лице осно-
вано од него има свој влог во имотот на концесионерот 
или е негов соосновач надоместокот може да се пре-
твора во траен влог на концедентот или правното лице 
основано од него во имотот на концесионерот, ако по-
инаку не е одредено со концесискиот акт, односно дого-
ворот за концесија." 
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Член 2 
Во членот 14 став 1 на крајот од реченицата точката 

се брише и се додаваат зборовите: „или до Владата на 
Република Македонија." 

Во ставот 2 зборовите: „на управата" се бришат^ а 
на крајот од реченицата точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „освен ако понудата е дадена 
од стратешки инвеститор." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Стратешки инвеститор, во смисла на став 2 од овој 

член е понудувачот што, со оглед на износот на сред-
ствата што сака да ги инвестира и значењето на видот 
на дејноста за државата што сака да ја врши и други 
услови, ги определува Владата на Република Македо-
нија по сопствена иницијатива или по предлог на орга-
нот на управата надлежен за работите од областа за 
која се бара концесијата." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија." 

1223. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за енергетика, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 1 јули 1999 година. 

Број 07-2746/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

Член 1 
Во Законот за енергетика („Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 47/97) во членот 2 по точката 
6 се додаваат две нови точки 7. и 8., кои гласат: 

„7. транзит на енергија и енергенти и 
8. трговија со енергија и енергенти." 

Член 2 
Во членот 4 зборовите: „меѓународен транспорт на 

сурова нафта преку нафтовод" се бришат. 
Член 3 

Во членот 5 став 2 зборовите: „меѓународен тран-
спорт на сурова нафта преку нафтоводи" се бришат. 

Член 4 
Во членот 6 став 2 по зборот „мрежа" запирката се 

заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 

Во ставот 3 во последниот ред зборот „електрична" 
се заменува со зборот „дистрибутивната." 

Член 5 
Во членот 8 ставот 4 се брише. 
Во ставот 5 по зборот „мрежа" запирката се заме-

нува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 6 
По член 10 се додаваат два нови члена 10-а и 10-б, 

кои гласат: 
„Член 10-а 

Транзит на енергија и енергенти, во смисла на овој 
закон, а пренесување, односно транспорт на енергија и 
енергенти преку територијата на Република Македо-
нија. 

Член 10-6 
Трговија со енергија и енергенти, во смисла на овој 

закон е купување и продажба на енергија и енергенти и 
вршењето услуги во врска со тоа." 

Член 7 
По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 

„Член 11-а 

Производна цена на одделен вид енергија, во смисла 
на овој закон, е цената формирана според Методологи-
јата за формирање на цените на одделни видови енер-
гија, на прагот на производниот објект. Малопродаж-
ната цена на одделни видови енергија, во смисла на овој 
закон, е цената формирана според Методологијата за 
формирање на цените на одделни видови енергија, која 
во себе ја содржи производната цена, цената на тран-
спортот, прометната маржа, акцизата, даночните и 
другите посебни давачки." 

Член 8 
По членов 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 

„Член 12-а 
' 

Изградбата на објекти за вршење на одделни дејно-
сти од областа на енергетиката по пат на вложување на 
средства од страна на домашни и странски правни и 
физички лица може да се врши и врз основа на договор 
меѓу Владата на Република Македонија и вложувачот, 
кој за таа цел во Република Македонија основа посебно 
трговско друштво. 

Со договорот од став 1 на овој член се уредуваат 
прашањата во врска со изградбата и експлоатацијата на 
објектот, како и условите и начинот под кои вложува-
чот ќе и го отстапи објектот на Република Македонија 
по истекот на периодот за! кој е склучен договорот, а 
особено: 

4 Обезбедување на локација за изградба на објектот 
и разрешување на имотно-правните односи во врска со 
земјиштето; 

обезбедувана на потребните дозволи, согласности и 
одобренија за градба и работена на објектот; 

техничко-технолошки услови, како и условите за 
заштита на животната средина и природата при изград-
бата и експлоатација на објектот; 

- даночни и царински поволности и стимулации -
согласно со закон; 

- пласман на производите и услугите и нивно вредну-
вана; 

- заштита на сопственоста на инвеститорот во случај 
на експропријација и национализација на објектот; 

- поврат на вложените средства на инвеститорот; 
- гаранција дека нема да се влошат условите за ра-

бота на објектот со донесувана на нови закони и 
други прописи; 
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- трансфер на добивката во конвертибилна странска 
валута; 

- времетраење на договорот, односно користењето 
на објектот од страна на вложувачот и 

- можност за разрешување на спорови пред избран 
суд." 

Член 9 

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 

„Член 13-а 
Правните лица кои стопанисуваат со енергетските 

системи за пренос, транспорт и дистрибуција на енер-
гија и енергенти должни се да вршат услуги со слобод-
ните капацитети на лицата заинтересирани за пренос, 
транспорт, дистрибуција и транзит на енергија и енер-
генти низ тие системи. 

Меѓусебните односи што настануваат со користење 
на системите во смисла на став 1 од овој член меѓу 
лицата кои стопанисуваат со системите и лицата корис-
ници на услуги на тие системи се уредуваат со договор 
кој особено содржи одредби за техничките, енергет-
ските и комерцијално-финансиските услови за кори-
стење на системот, како и одредби за начинот на разре-
шувањето на споровите кои би настанале со тоа кори-
стење. 

Доколку јавното претпријатие кое стопанисува со 
енергетскиот систем за пренос, транспорт и дистрибу-
ција на енергија и енергенти неосновано одбие да ги 
даде услугите или врши дискриминација по било која 
основа при давањето на услугите од став 1 на овој член, 
правното лице заинтересирано за добивање на тие 
услуги може да бара министерството надлежно за рабо-
тите на енергетиката да презема активности за реша-
вање на барањето во согласност со закон." 

Член 10 
Во членот 16 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Средствата за изготвување на Стратегијата од став 

1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонка и други извори." 

Во ставот 2, кој станува став 3, алинејата 1 се менува 
и гласи: 

„ - потребите од енергија, особено потребите од 
природниот гас, како приоритетно еколошко гориво;" 

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„ - можности за ефикасно користење на енергијата 

(енергетска ефикасност);" 
Алинејата 5 станува алинеја 6. 
Ставот 3 станува став 4. 

Член 11 
По членот 17 се додаваат три нови члена 17-а, 17-6, 

17-в, кои гласат: 
„Член 17-а 

Заради остварување на можноста за поефикасно ко-
ристење на енергијата определени во Стратегијата од 
член 16 на овој закон, Владата на Република Македо-
нија донесува долгорочна програма за ефикасно кори-
стење на енергијата. 

Програмата од став 1 на овој член, покрај идентифи-
цирање на можностите за поефикасно користење на 
енергијата во Републиката и утврдување на основите на 
политиката за ефикасното користење на енергијата, 
особено содржи: 

- информативно-едукативни активности за зголему-
вање на енергетската ефикасност; 

- стимулативни мерки за зголемување на енергет-
ската ефикасност; 

- мерки во законската друга регулатива со кои ќе 
се придонесе за зголемување на енергетската ефикас-
ност и 

- активности за остварување на обврските од меѓу-
народните договори и други акти во врска со зголемува-
њето на енергетската ефикасност. 

Член 17-б 
За реализација на Програмата од член 17-а на овој 

закон, Владата на Република Македонија основа Фонд 
за енергетска ефикасност (Фонд). 

Фондот нема својство на правно лице. 
Со одлуката за основање на Фондот се определува 

организацијата, начинот на работењето и управува-
њето со Фондот. 

Член 17-в 

Средства за Фондот се обезбедуваат од: 
1. Средства од банки и други финансиски институ-

ции; 
2. Странски кредити; 
3. Донации и спонзорства од домашни и странски 

правни и физички лица и 
4. Буџетот на Република Македонија. 
Средствата од Фондот се доделуваат во вид на кре-

дити или како неповратни средства на домашни правни 
и физички лица кои вршат стопанска или друга дејност. 

Средствата од Фондот се уплатуваат на посебна 
сметка во деловна банка која ја определува Владата на 
Република Македонија врз основа на јавен повик. 

Условите кои треба да ги исполнува деловната 
банка се определуваат по јавниот Повик. 

Административно-техничките работи за потребите 
за работењето на Фондот ги врши деловната банка." 

Член 12 

Во членот 19 став 2 и членот 20 став 4 зборот „десет" 
се заменува со бројот „15." 

Член 13 

Во членот 22 точка 4 ставови 3 и 5 точки 5 и 6 став 2 
точка 7 став 2 точка 8 став ;2 точки 9 и 10 ставови 2 и 3 
точки 11, 12, 13 и 17 и став 2 зборот „двегодишно" се 
заменува со зборот „тригодишно." 

По точката 13 се додаваново Точка' која гласи: 
,,13-а) За ракување со уреди и постројки за манипу-

лација со природен гас во главна станица, главна 
мерно-регулациона станица; мерна регулациона ста-
ница, регулациона станица и мерна станица на маги-
стралните и разводни гасоводи, како и градските 
мрежи, со стручно оспособување со четиригодишно 
траење од соодветна стручна подготовка, 12 месеци 
работа под назор и положен испит аа работна оструче-
ност." 

Член 14 

Во членот 30 став 3 по зборовите: „должен е" се 
додава зборот „писмено." 

По ставот 3, се додава нов став 4, кој гласи: 
„За привремениот прекин од став 1 на овој член 

испорачателот на енергијата е должен категоријата до-
маќинства и други помали корисници на енергија да ги 
извести преку средствата за јавно информирање, нај-
малку 24 часа пред прекинот." 

Член 15 

Во членот 37 став 2 по зборот „лица" се става точка, 
а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 16 

Во членот 39 став 3 на крајот точката се брише и се 
додаваат зборовите: „и тоа за производните цени на 



6 јули 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА М (АКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 2223 

одделни видови енергија по претходно мислење од ми-
нистерството надлежно за работите на енергетиката, а 
за малопродажните цени по претходно мислење од ми-
нистерството надлежно за работите на трговијата“ 

Член 17 

Во членот 52 по ставот 2 се додаваат два нови егава 3 
и 4, кои гласат: 

„Дозвола за вршење на дејноста без јавен конкурс, 
по исклучок може да се даде во случај на барање (по-
нуда) поднесено од стратешки инвеститор. 

Стратешки инвеститор, во смисла на овој закон, е 
подносителот на барањето (понудата) што со оглед на 
износот на средствата што сакаат да ги инвестира во 
одреден вид на енергетска дејност, значењето на таа 
дејност за државата и други услови го определува Вла-
дата на Република Македонија по предлог на министер-
ството надлежно за работите на енергетиката." 

Член 18 

По членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи: 

„Член 60-а 

На вршењето на дејностите од областа на енергети-
ката по пат на дозвола соодветно се применуваат одред-
бите на Законот за концесија." 

Член 24 

Започнатите постапки за вршење на дејност од 
областа на енергетиката врз основа на дозвола до вле-
гувањето во сила на овој закон ќе продолжат според 
одредбите на овој закон. 

Член 25 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија." 
1224. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за јавните патишта, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 1 јули 1999 година. 

Член 19 

Во членот 62 став 1 по точката 2 се додава нова 
точка 2-а, која гласи: 

,,2-а) ако неосновано одбие да ги даде услугите или 
врши дискриминација при давањето на услугите од член 
13-а став 1." 

Точката З.се брише. 
По точката Д се додаваат две нови точки 7-а и 7-6, 

кои гласат: 
„7-а) со користење на своите енергетски објекти, 

уреди или инсталации го загрозува животот или здрав-
јето на луѓето или имотот (член 32 став 1 точка 1); 

7-6) предизвикува непосредна опасност за распаѓање 
на енергетскиот систем (член 32 став 1 точка 3)." 

Член 20 

Во членот 64 во ставот 1 точката 1 се менува и гласи: 
,1) нема податоци за техничките карактеристики на 

објектите (член 15, став 1, алинеја 1);" 
Точката 3 се брише. 

Член 21 

Во членот 76 ставот 1 се брише. 

Член 22 

Во членот 77 точката на крајот од реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: „и подзаконските акти 
донесени во согласност со овој закон." 

Член 23 

Трансформацијата на општествениот капитал во 
правните лица кои вршат дејност од член 4 на овој 
закон ќе се врши согласно со Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал во рок 
од шест месеци од денот на влегувањето сила на овој 

закон. 

Бр. 07-2747/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовска с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
Член 1 

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 26/96) во член 13 по став 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок концесијата од член 11 на овој закон 
без јавен конкурс може да се даде и во случај на понуда 
поднесена од стратешки инвеститор." 

По ставов 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Стратешки инвеститор во смисла на став 2 од овој 

член, е подносителот на понудата' што со оглед на изно-
сот на средствата што сака да ги инвестира во патната 
инфраструктура значењето на таа инфраструктура за 
државата и други услови го определува Владата на Ре-
публика Македонија по предлог на Министерството за 
сообраќај и врски“ 

Член 2 

По членот 19 се додава-нов член 19-а, кој гласи: 

„Член 19-а 
На користењето на јавните патишта по пат на кон-

цесија соодветно се применуваат и одредбите од Зако-
нот за концесија." 

Член 3 
Започнатите постапки за користење на јавните па-

тишта по пат на концесија до влегувањето во сила на 
овој закон ќе продолжат според одредбите на овој за-
кон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 
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1225. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 јули 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО 

ГОСТИВАР 

1. За судија на Основниот суд во Гостивар, е избран 
Ѓерасим Герасимовски, стручен соработник во Ос-

новниот суд во Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 07-2759/1 Претседател 
1 јули 1999 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1226. 
Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за Јав-

ното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/92; 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
јули 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБ-
ВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-

ТЕЛСТВО ВО КАВАДАРЦИ 

1. За заменик на јавниот обвинител во Основното 
јавно обвинителство во Кавадарци, се именува 

Елизабета Мишева, стручен соработник во Основ-
ното јавно обвинителство во Велес. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2760/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

1227. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

Врз основа на член 31 став 1 точка 3 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/92, 12/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
јули 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВ-

НОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КОЧАНИ 

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител во 
Основното јавно обвинителство во Кочани, се разре-
шува 

Јован Ралповски, поради исполнување на услови за 
старосна пензија, заклучно со 31 мај 1999 година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1228. 
Врз основа на член 94 од Законот за органите на 

Управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/94 
и 63/98), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ 

СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. За претседател на Републичката комисија за од-

носи со верските заедници, се именува 
м-р Ѓорѓи Наумов, дипломиран правник од Скопје. 
2. За членови на Републичката комисија за односи 

со верските заедници, се именуваат: 
м-р Милорад Антевски, дипл. економист од Скопје, 
Ламбе Арнаудов, заменик на министерот за стопан-

ство, 
д-р Михајло Георгиевски, пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
Јордан Далиловски, писател, заменик на директо-

рот на МТВ, 
Гафур Жарку, завршил Теолошко училиште, 
Ристо Пенов, градоначалник на Градот Скопје, 
Шенафи Караџенеми, приватен стопанственик од 

Тетово, 
Атанас Мијовски, дипл. правник од Скопје, 
Борис Трајковски, заменик на министерот за надво-

решни работи, 
д-р Зоран Тодоровски директор на Архивот на Ма-

кедонија, 
Борис Чаракчиев, свештеник, 
д-р Елеонора Петрова, вработена во Музејот на Ре-

публика Македонија, 
Илија Илоски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
д-р Иван Катарџиев, пензионер, историчар од 

Скопје, 
Абдурауф Пруси, претседател на хуманитарната ор-

ганизација „Ел Хилал" и 
д-р Исмаил Ќамили, лекар-интернист во Медицин-

скиот центар - Тетово. 
3. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашниот претседател и членовите 
на Републичката комисија за односи со верските заед-
ници. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

Број 07-2754/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Бр. 07-2761/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1229. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 40/91 и 14/95), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕ-

НУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 
УЧИТЕЛИ И ВОСПИТУВАЧИ ВО БИТОЛА 

1. За членови на Посебната комисија за изготвување 
предлог за именување декан на Факултетот за учители 
и воспитувачи во Битола, се именуваат: 
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д-р Сервини Жаклина, лекар во Медицинскиот цен-
тар - Битола и 

Љупчо Стојчев, дипл. архитект, раководител на ЈП 
за проектирање подрачна единица - Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со-денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Штип. 

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

Број 07-2753/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Број 07-2751/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

1230. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен вескик на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ОХРИД 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Охрид, се 
избираат: 

Митко Тилески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Гоце Петрески, директор на Фондот за здравствено 
осигурување во Охрид, 

Ристо Новаковски, адвокат од Охрид и 
д-р Димко Савев, лекар во Специјалната болница за 

ортопедија и трауматологаја - Охрид. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Охрид. 

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

1232. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РЕСЕН 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Ресен, се изби-
раат: 

Владимир Трантиловски, пензионер од Ресен, 
Јордан Царовски, началник на ПЕ на Министер-

ството за урбанизам и градежништво - Ресен, 
Муамер Сабриу, директор на ОУ „Славејко Арсов" 

с. Подмочани и 
д-р Арсе Гошаревски, градоначалник на Општина-

Ресен. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Здравствен 
дом - Ресен. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2752/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

Број 07-2750/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1231. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Штип, се из-
бираат: 

Златко Стојменов, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Стојанче Коцев, директор на Јавното претпријатие 
„Телеком" - Штип, 

Зоран Коцев, директор на Јавното претпријатие 
Пошта - Штип и 

Ристо Петковски, проф. во Гимназијата „Славчо 
Стојменски" - Штип. 

1233. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА „16 ЈУНИ" - КАВА-

ДАРЦИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Градска аптека „16 Јуни" - Кава-
дарци, се избираат: 

д-р Јован Гинев, специјалист гинеколог-акушер во 
Медицинскиот центар - Кавадарци, 

Пемов Илија , пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

д-р Бранко Поповски, специјалист-гинеколог во Ме-
дицинскиот центар - Кавадарци и 
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д-р Димитар Алексов, лекар во Медицинскиот цен-
тар - Кавадарци. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Градска ап-
тека „16 Јуни" - Кавадарци. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2748/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1234. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 
.година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВ-

СКИ" - РОСТУШЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом „Д-р Русе Бошков-
ски" - Ростуше, се избираат: 

Мирко .базаревски, дипл. економист, секретар на 
Фондот за здравствено осигурување - Гостивар, 

Чеде Личоски, дипл.правник, директор на Телеком 
- Гостивар, 

Муамед Иљази, дипл. економист, невработен од Ро-
стуше и 

Зурап Куртовски, наставник во ОУ „Блаже Коне-
ски" - Ростуше. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Здравствен 
дом „Д-р Русе Бошковски" - Ростуше. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2749/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1235. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КУМАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Куманово, се 
избираат: 

Томислав Стојановски, потпретседател на Собрани-
ето на Република Македонија, 

Хисни Шакири, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Ненад Ристовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Бранко Радуловиќ, раководител на „Електроди-
стрибуција" - Куманово. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Куманово. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2755/1 
1 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1236. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94 и 71/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА 

Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 1999 година 
(„Службен весник на Република Македонија" број 18/ 
99), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се вршат намалувања кај следните буџетски ко-
рисници за износ од 20.690.000 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 040.02 - Служба за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, потставка 424072 - Издатоци за авио 
служба, износот 36.200.000 се заменува со износот 
31.200.000; 

2. Кај буџетскиот корисник 100.01 - Министерство 
за стопанство, потставка 444189 - Поддршка на мали и 
средни претпријатија, износот 6.500.000 се заменува со 
износот 0; 

3. Кај буџетскиот корисник 100.01 - Министерство 
за стопанство, потставка 444200 - Програма за потти-
кнување на нови вработувања, износот 1.500.000 се за-
менува со износот 0; 

4. Кај буџетскиот корисник 140.01 - Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пот-
ставка 422045 - Централно греење, износот 1.485.000 се 
заменува со износот 985.000; 

5. Кај буџетскиот корисник 140.01 - Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пот-
ставка 423017 - Канцелариски материјал, износот 
2.730.000 се заменува со износот 2.030.000; 

6. Кај буџетскиот корисник 140.01 - Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пот-
ставка 471054 - Програма за инвестиции во земјодел-
ството, износот 100.000.000 се заменува со износот 
98.000.000; 

7. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно оспособување и развој - Битола, потставка 
401021 - Основни плати - работници, износот 3.171.000 
се заменува со износот 1.126.000; 

8. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 40201,0 - Надомест за превоз до и од работ-
ното место, износот 77.000 се заменува со износот 0; 

9. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
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потставка 402028 - Надомест за храна, износот 297.000 
се заменува со износот 0; 

10. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 420018 - Патување во земјата хранарина 
(дневница)- износот 118.000 се заменува со износот 0; 

11. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 420026 - Патување во земјата - патни тро-
шоци, , износот 41.000 се заменува со износот 0; 

12. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 420034 - Патување во земјата - сместување, , 
износот 86.000 се заменува со износот 0; 

13. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 421014 - Струја, износот 45.000 се заменува 
со износот 0; 

14. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 421022 - Вода и канализација, износот 10.000 
се заменува со износот 0; 

15. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 421030 - Пошта, телефон, телекс и курирски 
услуги, , износот 114.000 се заменува со износот 0; 

16. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 421049 - Ѓубретарина, износот 5.000 се заме-
нува со износот 0; 

17. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 421090 - Други комунални услуги, износот 
2.000 се заменува со износот 0; 

18. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 422029 - Течни горива, износот 170.000 се 
заменува со износот 0; 

19. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 423017 - Канцелариски материјали, износот 
209.000 се заменува со износот 0; 

20. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 423025 - Учебници, списанија, весници и 
други изданија, износот 117.000 се заменува со износот 
0;, 

21. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 423033 - Копирање, печатење и издавање, , 
износот 56.000 се заменува со износот 0; 

22. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 423050 - Средства за одржување на хигиена, 
износот 12.000 се заменува со износот 0; 

23. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 423068 - Алати и ситен инвентар, износот 
14.000 се заменува со износот 0; 

24. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 423190 - Други материјали, износот 55.000 се 
заменува со износот 0; 

25. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 424013 - Горива и масла, износот 99.000 се 
заменува со износот 0; 

26. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 424021 - Гуми, износот 14.000 се заменува со 
износот 0; 

27. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 

потставка 424030 - Резервни делови, износот 16.000 се 
заменува со износот 0; 

28. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 424048 - Регистрација и осигурување на мо-
торни возила, износот 17.000 се заменува со износот 0; 

29. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 424064 - Сервисирање на моторни возила, 
износот 21.000 се заменува со износот 0; 

30. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 425010 - Згради, износот 150.000 се заменува 
со износот 0; 

31. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 425044 - Опрема, износот 10.000 се заменува 
со износот 0; 

32. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 426156 - Организирање на семинари и конфе-
ренции, износот 569.000 се заменува со износот 0; 

33. Кај буџетскиот корисник 160.03 - Центар за 
стручно образование, оспособување и развој - Битола, 
потставка 426210 - Надомест за платен промет и бан-
карска провизија, износот 21.000 се заменува со износот 
0 и 

34. Кај буџетскиот корисник 191.01 - Министерство 
за локална самоуправа, поставка 420018 - Патување во 
земјата - хранарина (дневница), износот 311.000 се за-
менува со износот 211.000. 

Б. Се вршат зголемувања кај следните буџетски ко-
рисници за износ од 20.690.000 денари: 

1. Кај буџетскиот корисник 040.02 - Служба за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, потставка 420050 - Патување во странство 
- хранарина (дневница), износот 1.550.000 се заменува 
со износот 3.550.000; 

2. Кај буџетскиот корисник 040.02 - Служба за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, потставка 420069 - Патување во странство 
- патни трошоци, износот 1.272.000 се заменува со из-
носот 1.772.000; 

3. Кај буџетскиот корисник 040.02 - Служба за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, потставка 420077 - Патување во странство 
- сместување, износот 3.700.000 се заменува со износот 
6.200.000; : 

4. Кај буџетскиот корисник 100.01 - Министерство 
за стопанство, потставка 443115 - Трошоци за тури-
стичка пропаганда, износот 2.200.000 се заменува со 
износот 10.200.000; 

5. Кај буџетскиот корисник 146.01 - Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пот-
ставка 420050 -.Патување во странство - хранарина 
(дневница), износот 623.000 се заменува со износот 
2.123.000; ј 

6. Кај буџетскиот корисник 140.01 - Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пот-
ставка 420069 - Патување во странство - патни тро-
шоци, износот 550.000 се заменува со износот 1.550.000; 

ј ј 

7. Кај буџетскиот корисник 140.01 - Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пот-
ставка 420077 - Патувања во странство - сместување, 
износот 100.000 се заменува со износот 800.000; 

8. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 401013 - Основни плати -
работници, износот 41.426.000 се заменува со износот 
43.471.000; 

9. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 402010 — Надомест за превоз 
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до и од работното место, износот 1.425.000 се заменува 
со износот 1.502.000; 

10. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 402028 - Надомест за храна, 
износот 6.091.000 се заменува со износот 6.388.000; 

И . Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 420018 - Патување во зем-
јата хранарина (дневница), износот 1.000.000 се заме-
нува со износот 1.118.000; 

12. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 420026 - Патување во зем-
јата - патни трошоци, износот 200.000 се заменува со 
износот 241.000; 

13. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 420034 - Патување во зем-
јата - сместување, износот 200.000 се заменува со изно-
сот 286.000; 

14. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 421014 - Струја, износот 
1.000.000 се заменува со износот 1.045.000; 

15. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 421022 - Вода и канализа-
ција, износот 150.000 се заменува со износот 160.000; 

16. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 421030 - Пошта, телефон, 
телекс и курирсќи услуги, износот 900.000 се заменува 
со износот 1.014.000; 

17. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 421049 - Ѓубретарина, изно-
сот 100.000 се заменува со износот 107.000; 

18. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 422029 - Течни горива, изно-
сот 100.000 се заменува со износот 270.000; 

19. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 423017 - Канцелариски мате-
ријали, износот 800.000 се заменува со износот 
1.009.000; 

20. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 423025 - Учебници, списа-
нија, весници и други изданија, износот 1.600.000 се 
заменува со износот 1.717.000; ;' 

21. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за» образование, потставка 423033 - Копирање, печа-
тење и издавање, износот 100.000 се заменува со изно-
сот 156.000; 

22. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 423050 - Средства за одржу-
вање на хигиена, износот 50.000 се заменува со износот 
62.000; 

23. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 423068 - Алати и ситен ин-
вентар, износот 17.000 се заменува со износот 31.000; 

24. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 423190 - Други материјали, 
износот 100.000 се заменува со износот 155.000; 

25. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 424013 - Горива и масла, 
износот 700.000 се заменува со износот 799.000; 

26. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 424021 - Гуми, износот 
100.000 се заменува со износот 114.000; 

27. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 424030 - Резервни делови, 
износот 150.000 се заменува со износот 166.000; 

28. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 424048 - Регистрација и оси-
гурување на моторни возила, износот 280.000 се заме-
нува со износот 297.000; 

29. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 424064 - Сервисирање на 
моторни возила, износот 130.000 се заменува со износот 
151.000; 

30. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 425010 - Згради, износот 
600.000 се заменува со износот 750.000; 

31. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 425044 - Опрема, износот 
100.000 се заменува со износот 110.000; 

32. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 426156 - Организирање на 
семинари и конференции, износот 100.000 се заменува 
со износот 669.000; 

33. Кај буџетскиот корисник 160.01 - Министерство 
за образование, потставка 426210 - Надомест за платен 
промет и банкарска провизија, износот 2.681.000 се за-
менува со износот 2.702.000 и 

34. Кај буџетскиот корисник 191.01 - Министерство 
за локална самоуправа, потставка 420050 - Патување во 
странство - хранарина (дневница), износот 0 се заме-
нува со износот 100.000. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-3316/1 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1237. 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 36/90 и 62/92), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост („Сл. весник на РМ" бр. 
68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 
36/94, 66/94,18/95,32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 
68/97,18/98, 34/98 и 24/99) во членот 4 зборовите: „30 
јуни 1999 година" се заменуваат со зборовите: „30 сеп-
тември 1999 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-3199/1 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1238. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ З А КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОД СТОКОВИОТ КРЕДИТ НА РЕ-

ПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за условите и критериумите за кори-
стење на средствата од стоковиот кредит на Република 
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Италија („Службен весник на РМ" бр. 36/99), во членот 
2, ставот 2 се менува и гласи: 

„Задолжувањето на корисникот, пресметувањето на 
каматата и плаќањето на доспеаните обврски се врши 
во италијански лири". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-3277/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

,1239. 

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

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и 
одредбите на точка 6 од Програмата за изменување и 
дополнување на Програмата за изготвување и донесу-
вање на Просторниот план на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" бр. 29/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА 
СЛЕДЕЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА 
НА ОДДЕЛНИ ФАЗИ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за формирање координационо тело за 

следење и насочување на изработката на одделни фази 
на Просторниот план на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" бр. 61/97), членот 1 се менува 
и гласи: 

„Координационото тело се формира заради следење 
и насочување на изработка на одделни фази на Про-
сторниот план на Република Македонија (Нацрт на 
план и Предлог на план)." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Координационото тело го сочинуваат претседател, 

секретар и членови - претставници на одделни мини-
стерства: Министерство за урбанизам и градежништво; 
Министерство за одбрана; Министерство за внатрешни 
работи; Министерство за надворешни работи; Мини-
стерство за финансии; Министерство за стопанство; 
Министерство за развој; Министерство за сообраќај и 
врски; Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство; Министерство за труд и социјална поли-
тика; Министерство за наука; Министерство за кул-
тура; Министерство за животна средина; Министерство 
за здравство; Министерство за образование; Министер-
ство за млади и спорт и Министерство за локална само-
управа." 

Член 3 
Во член 3, член 4 и член 5 зборовите: „главен коор-

динатор" се заменуваат со зборот „секретар". 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1240. 
Врз основа на член 12, од Законот за концесија 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) 
и член 15 од Законот за рибарството („Службен весник 
на РМ“- бр. 62/93), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО 

ЕЗЕРО 

1. На ЈВП „Водостопанство на Македонија" - Ресен 
му се дава на петгодишно користење - концесија риб-
ниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишува-
њето на Договорот за користење на рибниот фонд од 
подрачјето. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3279/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1241. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

(„Службен весник ца Република Македонија" бр. 42/93) 
и член 15 од Законот за рибарството („Службен весник 
на РМ" бр. 62/93), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 

1. На АД „Дојранско Езеро" - Нов Дојран му се дава 
на петгодишно користење - концесија рибниот фонд од 
риболовното подрачје Дојранско Езеро. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишува-
њето на Договорот за користење на рибниот фонд од 
подрачјето. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-3280/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 23-3255/1 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1242. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) 
и член 15 од Законот за рибарството („Службен весник 
на РМ" бр. 62/93), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ОХРИДСКО ЕЗЕРО 

1. На АД „Охридска пастрмка" - Охрид му се дава 
на петгодишно користење - концесија рибниот фонд од 
риболовното подрачје Охридско Езеро, заедно со изво-
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рите кај Свети Наум, каналот „Студенчишта" од Билја-
нините извори до вливот на Езерото и Реката Црн Дрим 
со истекот на Езерото до Даљанот во Струга. 

2. Како почеток на користеното - концесијата на 
риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишува-
њето на Договорот за користење на рибниот фонд од 
подрачјето. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-3278/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1243. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на, седницата одр-
жана на 29.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - КУМАНОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште Гимназија „Гоце Делчев" 
- Куманово, што го донесе Училишниот одбор на сед-
ницата одржана на 22.02.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-685/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тани, машини за пресни-
мувана на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, , не-
спомнати или неопфа-
тсни на друго место: 

1244. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.06.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќан>о царина, а за потребите на Републич-
ката геодетска управа и тоа: 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто ку-
пиште: 

8471 60 50 00 Тастатури 30 парчиња 
847160 90 00 Друго 

а) Глувче со 3 типки 
+пад 30 парчиња 

8471 70 - Мемориски единици:„ 
847170 5100 -г - Оптички, 

вклучувајќи и магнетно-
оптички 
а) CD ROM*44 30 парчиња 

8471 70 53 00/ Хард диск 
драјв (хард диск дривес) 
а) Хард,дескови 4.3 ГБ 5 парчиња 
б) Хард диск 6.4 ГБ 20 парчиња 
ц) Хард диск 8 ГБ 5 парчиња 

8471 80 - Другиединици од ̂ ма-
шините за автоматска 
обработка на податоци: 

8471 80 90 00 - - Друго 
а) Флота драив 3.5 30 парчиња 

8473 Делови и прибор (освен 
прекривани, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар.' број 
8469 до 8472: 

8473 30 - Делови и прибор на 
машини од тар. број 
8471: 

8473 30 10 00 - - Електронски 
а) Штампана плоча 30 парчиња 

8473309000--Други 
а) Мрежни картици (et-
hernet) 30 парчиња 
b) СВГА Видео картица 
4MB 10 парчиња 
ц) СВГА видео картица 
8 МБ 20 парчиња 
д) Кулер за ЦПУ 30 парчиња 
е) Куќиште 30 перчиња 

8528 Приемни апарати за те-
левизија, со или без 

вграден радиодифузни, 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика; видео-монитори 
и видео-проектори: 
- Приемни апарати за 
телевизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика: 

8528 21 00 00 - - В о боја 
а) Монитор во боја 19 20 парчиња 
б) Монитор во боја 17 5 парчиња 
ц) Монитор во боја 15 5 парчиња 

8542 Електронски интегри-
рани кола и микро-скло-
пови: 

8542 14 - - Кола добиени со би-
поларна технологија. 

8542 14 10 00 - - - Мемории (Д-
РАМс; е-РАМс; цацхс-
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1 2 3 4 

РАМс; Е2ПР-0Мс 
ФЛАСХ Е2ПР0-МС 
РОМс; ЦАМс; ФИФОс 
ЈШФОс; и др.) 
а) Рам Мемории 32 MB 
SDRAM РС-11 60 парчиња 

8542 14 30 00 Микропроцесори 
а) Микропроцесор Пен-
/гиум - 2450 Mhz % 5 парчиња 
б) Микропроцесор Пен-
тиум-2400 Mhz 10 парчиња 
ц) Микро процесор 
Пентиум - 2350 Mhz 5 парчиња 
д) Микропроцесор CE-
LERON 366А Mhz 5 парчиња 
е) Микропроцесор CE-
LERON ЗЗЗА Mhz 5 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3235/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2. 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни .возила 
Главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лида и 
стоки (од типот „кара-
ван", „комби", итн.) и 
автомобили за трки: 

8703 23 - - Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 

до 3000 см3: 
Нови: 

Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 си3 

до 2000 см3: 
Патнички ав-

томобили, составени: 
870323 90 90 - - - - Со зафатнина на 

цилиндрите над 2000 см3 

до 3000 см3 

а) Патничко возило 
Болво 940 ГЛ МЅ93, 
број на шасија ЅВ 
1944805П1132259 бр. на 
мотор 4228 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

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

1245. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.06.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за надворешни работи и тоа: 

Бр. 23-3127/1 
21 јуни 1999 година 

Скопје 
1246. 

Врз основа•на член 3 од Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за формирање на координа-
ционото тело за следење и насочување на изработка на 
одделни фази на Просторниот план на Република Ма-
кедонија, Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.06.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР 
И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗРАБОТ-
КАТА НА ОДДЕЛНИ ФАЗИ НА ПРОСТОРНИОТ 

ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За претседател, секретар и членови на Координа-

ционото тело за следење и насочување на изработката 
на одделни фази на Просторниот план на Република 
Македонија, се именуваат: 
а. За претседател 
- Душко Кадиевски, министер за урбанизам и градеж-
ништво 
б. За секретар 
- м-р Вукосава Пандилова, 
в. За членови: 
- д-р Мирче Кокалевски, помошник на министерот за 

урбанизам и градежништво, 
- Весна Огненовска, помошник на министеров за ур-

банизам и градежништво, 
- м-р Недан Јовановски, потсекретар во Министерство 

за одбрана, 
- Ѓорѓи Грковски, од Министерство за внатрешни ра-

боти, 
- Виктор Димовски, помошник на министерот за над-

ворешни работи, 
- Лилјана Донева, потсекретар во Министерство за фи-

нансии, 
- Никола Черепналковски, потсекретар во Министер-

ство за стопанство, 
- Доне Влашки, потсекретар во Министерство за раз-

вој, 
- Димитар Елимов, помошник на министерот за соо-

браќај и врски, 
- Шериф Мемети, помошник на министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство, 
- Боислав Попов, директор на Републичката управа за 

водостопанство, 
- д•р Александар Трендафилов, помошник на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
- Стојан Трајанов, потсекретар во Министерство за 

труд и социјална политика, 
- м-р Гордана Апостоловска, помошник на министерот 

за наука, 
- Катица Атанасова, советник на министерот за кул-

тура, 
- Дракуловска Виолета, началник во Министерство за 

животна средина, 
- Јаглика Силјановска, од Министерство за здравство, 
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Ѓорѓи Илиевски, потсекретар на министерот за обра-
зование, 
Димитар Георгиевски, помошник на министерот за 
млади и спорт, 
Аце Кочевски, потсекретар во Министерство за ло-
кална самоуправа. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3127/1 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1247. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/95,24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ОУ „ФАИК КОНИЦА" - С. ГРЕШ-

Н И Ц А - К И Ч Е В О 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик Коница" - с. Грешница - Кичево се именуваат: 
- Медин Бектеши, дипл. економист, приватна ап-

тека „ЕРА" - Кичево 
- Рецеп Емини, економист - Зајас. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-57/18 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-57/19 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1249. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/95,24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „МЕТОДИЈА 

МИТЕВСКИ - БРИЦО" - ЛОЗОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ „Методија Митевски-Брицо" - Лозово се разрешу-
ваат: 

- Васил Ристовски, 
- Невенка Јованова. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мето-
диј Митевски Брицо" - Лозово се именуваат: 

Драги Гацев, приватен стопанственик од с. Дурфу-
лија, 

Ване Наунов, вработен во ДОО „Винарска визба" -
Свети Николе. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-57/20 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1248. 
Врз основа на член % од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА НОВОФОРМИРАНОТО УЧИЛИШТЕ 

ВО С. ЧАЈЛЕ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Училишниот одбор на новоформи-
раното Основно училиште во с. Чајле - Гостивар се 
именуваат: 

- Џумали Мемеди,- преведувач во ЈП „Гостивар" -
Гостивар, 

- Јакуп Шеапи, електротехничар - Гостивар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

1250. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „АЦО ШО-

ПОВ" - НАС. РАДИШАНИ - ЧАИР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ОУ „Ацо Шопов" - нас. Радишани - Чаир се разрешу-
ваат: 

- Илија Јовановски, 
Нушка Стојановска. 

2 За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо 
Шопов" - нас. Радишани - Чаир се именуваат: 

- Лазар Георгиевски, началник на ПЕ на Министер-
ството за одбрана, 

- Виолета Наумовска, професор во Државното 
средно хемиско училиште „Марија Кири Склодовска" -
Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-57/21 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1251. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот културата („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90) „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИ-

БЛИОТЕКА „ИЛИНДЕН" - ДЕЛЧЕВО 
1. За претседател и членови на Управниот одбор во 
Матичната библиотека „Илинден" - Делчево се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Стеван Спасевски, професор; 
б) за членови 
- Данка Петровска, професор, 
- Славе Гоцевски, економист. 
Од редот на вработените на Библиотеката: 
- Богатин Трајановски, професор, 
- Славица Маневска, економ, техничар. 
2. Ова решение влегува во. сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

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

Бр. 17-2821/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 
1252. 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА 
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ -

МУЧЕТО" - СТРУМИЦА 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Општинската матична библиотека „Благој Јанков -
Мучето" Струмица, се именуваат: 

а) за претседател 
- Васил Георгиев; 
б) за членови 
- Иван Јовев, 
- Лилјана Беќарова; 

од редот на вработените на Библиотеката: 
- Ангел Бјадов, 
- Тања Гошева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија." 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО" - СТРУ-

МИЦА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор во 
Домот на културата „Благој Јанков - Мучето" - Стру-
мица, се именуваат: 

а) за претседател 
- Стојан Стојанов, раководител на Музичката сек-

ција во Домот; 
б) за членови 
- Петар Маџаров, подрачен претставник на Мини-

стерството за образование - Струмица, 
- Мојсеј Трајовски, дипл. инж. агроном, вработен 

во ЈПКД „Комуналец" - Струмица, 
- Ацо Гогов, професор по општа и компаративна 

книжевност; 
од редот на вработените во Домот: 

- Георги Ненчев, благајник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија." 

Бр. 17-^827/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2926/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 
1253. 

Врз основа На член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

1254. | 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македрнија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НА ДОМОТ НА КУЛ-

ТУРАТА „ТОШО АРСОВ" - ВИНИЦА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор во 
Домот на културата „Тошо Арсов" - Виница, се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Тодор Паликрушев, раководител на Детската гра-

динка „Гоце Делчев" - Виница; 

б) за членови 
- Марија Глигорова, референт во Заводот за врабо-

тување - Виница, 
- Крсте Стоилов, финансиски директор на ЗИК 

„Брегалница" - Виница; 
од редот на вработените на Библиотеката: 

- Душко Анакиев, киноапаратер - декоратер, 
- Иван Николов, архивар - благајник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2886/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Ѕ 
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1255. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ЛАЗАР СОФИЈАНОВ" - КРАТОВО 
1. За претседател и членови на Управниот одбор во 

Домот на културата „Лазар Софијанов" - Кратово, се 
именуваат: 

а) за претседател 
- Цане Николовски, дипл. правник; 
б) за членови 
- Васе Ампов, началник на Одделението за општа 

управа - Кратово, 
- Страшо Арсовски, маш. инж.; 

од редот на вработените на Библиотеката: 
- Славољуб Стефановиќ, благајник, 
- Тодорка Стојчевска, администратор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

, Бр. 17-2912/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1256. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ" - КРУ-

ШЕВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор во 
Домот, на културата „Наум Наумовски - Борче" - Кру-
шево, се именуваат: 

а) за претседател 
- Крсто Топузоски, културен работник - новинар; 
б) за членови 
- Никола Дамчески, раководител на Подружница -

Крушево на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски 
шуми" - Скопје; 

- Кире Христоски, директор на ЦОУ „Никола Ка-
рев" - Крушево; 
од редот на вработените на Библиотеката: 

- Стерјо Николоски, раководител на културни сџмо-
дејности и библиотека, 

- Мирјана Проеска, библиотекар - архивар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија. 

1257. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПОМЕН ДОМОТ 

НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН" - КИЧЕВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Спомен дом на културата „Кочо Рацин" Кичево, се 
именуваат: 

а) за претседател 
~ Ристо Попоски, дипл. правник; 
б) за членови 
- Љупчо Грујоски, уметник, 
- Биљан Стојаноски, естраден уметник; 

од редот на вработените: 
- Славче Костески, диск џокеј, 
- Димитар Петкоски, дигал, филолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2956/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1258. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИРОДОНАУ-

ЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Природонаучниот музеј на Македонија се именуваат: 

а) за претседател 
- м-р Бранислава Михајлова, виш кустос во Музејот; 
б) за членови 
- Александар Талевски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
- д~р Владо Матевски, редовен професор на Приро-

доматематичкиот факултет - Скопје - Институт за би-
ологија, 

- Лилјана Џартовска, дипл. правник, вработена во 
Музејот на град Скопје; 

од редот на вработените: 
- Љубенка Георгиевска, секретар на Музејот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2934/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-3008/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1259. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „25-ти МАЈ" - ВАЛАНДОВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Домот на културата „25-ти Мај" - Валандово, се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Влатко Зајков; 
б) за членови 
- Ѓорѓи Димов, 
- Раденко Костадинов; 

од редот на вработените на Домот: 
- Коста Собралиев, 
- Раде Илиевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен Е весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3046/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1260. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македони ја („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржан, а на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИ-

БЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ВЕЛЕС 

1. За претседател и членови на Управине т одбор на 
Матичната библиотека „Гоце Делчев" - Велес, се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Марија Јорданова, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија; 
б) за членови 
- Јордан Витанов, актер, 
- Павлина Климкар Меанџиева, поет - професор; 

од редот на вработените на Библиотеката: 
- Снежана Петкова, библиотекар, 
- Маријонка Јамандиева, библиотекар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на понесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3070/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македон, ија, 
Љубчо Георгиевски, с. р. 

1261. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата „(Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ИСТОРИСКИОТ МУ-

ЗЕЈ ВО КРУШЕВО 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Историскиот музеј во Крушево, се именуваат: 
а) за претседател 
- Петко Кузманоски, правник; 
б) за членови 
- Артима Николовска, архитект, 
- Крсто Топузовски, новинар; 

од редот на вработените на Музејот: 
- Викторија Пети - Баварчиќ, виш кустос, 
- Евердиќи Феџоска, кустос. 
2, Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-3100/2 Претседател на Владата 
21 јуни 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1262. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДЕТСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 

„КАРПОШ" - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста директор на Детскиот 

културен центар „Карпош" - Скопје се именува Круме 
Брзанов, академски музичар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-3183/1 Претседател на Владата 
21 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1263. 
Врз основа |на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 45 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1999 го-
дина, донесе ј 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО МАКЕ-

ДОНСКИ БРОД 
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио 
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Македонски Брод се именува Милена Димоска, дипл. 
новинар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3184/1 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1264. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Новица Дамњановскм, досега-
шен советник во Владата на Република Македонија и 
началник на Одделението за кадровски и персонални 
работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3123/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-3138/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1266. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

Р О Т З А ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Елизабета Владимирова, досегашен самостоен со-
ветник во Кабинетот на министерот за трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија ". 

Бр. 17-3138/3 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1265. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува Нона Шишковска Соколовска од 
должноста советник на министерот за трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

1267. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник: на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македони ја („ Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на' Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Н А З Н А Ч У В Њ Е СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

Р О Т З А ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Горан Анчески, досегашен референт за увоз и 
набавка во „Тетекс" АД - Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе с е објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3179/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1268. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и чле н 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Мак едонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За потсекретар во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство се назначува м-р Не-
над Георгиев, асистент на Земјоделскиот факултет во 
Скопје, 

2. О в а решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3187/1 
21 ј уни 1999 година 

Скопје 

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



Стр. 2200-Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 јули 1999 

Покрај тоа, со правилниците предвидена е можност 
војникот по договор да заснова работен однос на нео-
пределено работно време како воен старешина подофи-
цер доколку ги исполнува соодветните услови. 

5. Вооружените сили (армијата) на Република Маке-
донија го штитат територијалниот интегритет и неза-
висност на Република Македонија (член 122 став 1 од 
Уставот). 

Одбраната на Републиката се организира како си-
стем за одбрана на независноста и територијалниот ин-
тегритет на Република Македонија (член 21 став 1 од 
Законот за одбрана. 

Армијата се подготвува и оспособува за водење во-
оружена борба и борбени и други дејствија во воена 
состојба (член 20 од Законот) и се организира и подго-
твува во мир заради остварување на својата уставна 
функција за одбрана на Републиката (член 21 од Зако-
нот). 

Пополнувањето на АРМ и формирањето на посебни 
единици од војници по договор е токму во насока на 
исполнување на нејзината уставна функција, при што 
оспорените правилници само го специфицираат начи-
нот на конституирање на овие единици со војници по 
договор, при што изворно не воспоставуваат нови обвр-
ски за вооружените сили на Република Македонија. 

Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на 
Република Македонија, Владата на Република Македо-
нија донесува уредби и други прописи за извршување на 
законите. 

Во член 95 став 1 од Уставот е утврдено дека држав-
ната управа ја сочинуваат министерства и други органи 
на управата и организации, утврдени со закон. 

Согласно член 138 од Законот за органите на упра-
вата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94) министе-
рот или другиот функционер кој раководи со органот 
на управата, меѓу другото, донесува прописи и други 
акти за кои е овластен. 

Во членот 19 став 2 од Законот, органите на упра-
вата во рамките на правата и должностите на Републи-
ката ги извршуваат законите, другите прописи и општи 
акти на Собранието и прописите и општите акти на 
Владата, покрај останатото, и со донесување на про-
писи кога за тоа се овластени со закон, друг потпис и 
општ акт. 

Согласно член 160 став 1 (кој воедно е и правен 
основ за донесување на оспорените акти) функционе-
рите кои раководат со органите на управата донесуваат 
правилници, наредби и упатства за извршување на зако-
ните и другите прописи и општи акти кога за тоа се 
овластени со тие закони, прописи односно акти. 

Согласно член 17 став 1 алинеја 11 од Законот за 
одбрана Минстерството за одбрана врши пополну-
вање на армијата. 

Според член 26 став 1 од Законот, пополнувањето 
на постојаниот состав на армијата се врши, меѓу дру-
гото и со војници по договор. 

Според член 27 став 1 точка 4 и 5 од Законот за 
одбрана во согласност со документите за развој на ар-
мијата и со актите на претседателот на Републиката, 
министерот за одбрана врши пополнување на• армијата 
и за таа цел донесува упатства и други прописи. Покрај 
тоа, точката 2 од истиот член го овластува министерот 
да ги утврди местата кои се пополнуваат со војници по 
договор и да склучи договори со нив. 

Оттука произлегува дека оспорените акти на мини-
стерот претставуваат еден вид подзаконски пропис чија 
цел е операционализација и извршување на законот, за 
чие донесување постои уставно, односно законско овла-
стување на министерот за одбрана. 

Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република 
Македонија, остварувањето на правото на вработените 
и нивната положба се уредуваат со закон и со колек-
тивни договори. Во ставот 4 од истиот член е утврдено 
и правото на платен дневен, неделен и годишен одмор, 
од кои вработените не можат да се откажат. 

Согласно Законот за работни односи, одлука за по-
треба од засновање работен однос донесува работода-
вецот, органот или работник кого тој ќе го овласти 
(член 9-6). Изборот од пријавените кандидати го врши 
работодавецот, или лицето кого тој ќе го овласти (чл. 
9-в). 

Врз основа на член 13 од Правилникот договорот се 
склучува за време од 10 год. со можност за продолжу-
вање за уште 10 год. Во "ставот 2 се предвидува војни-
ците по договор по истекот на вториот договор да се 
распоредат на други должности во Министерството за 
одбрана. 

Оваа одредба не значи дека по истекот на договорот 
на војниците по договор им престанува работниот од-
нос. Напротив, за време на вршењето на службата се 
упатуваат на стручно оспособување и усовршување за 
воени старешини - подофицери во единиците и устано-
вите на АРМ и по успешното завршување како подофи-
цери со чин водник се распоредуваат на други должно-
сти во Министерството за одбрана утврдени во актот за 
формацијата и Правилникот за систематизацијата. 

Согласно член 7 од Законот за работни односи, ра-
ботен однос може да заснова секое лице кое ги испол-
нува општите услови, меѓу другото, утврдени и со актот 
на работодавецот. 

Работодавецот има право со свој акт да ги предвиди 
условите и начинот на остварувањето на правата од 
работен однос, со што всушност не се задира во правата 
од работен однос чие нормирање е уставно-правна, т.е. 
законска материја. 

Оттука, со одредбите од чл. 18 и 21 од оспорените 
правилници само се врши прераспределување на ра-
ботно време на војниците по договор,имајќи ги притоа 
предвид природата на дејноста, односно на работите и 
задачите, организацијата на работата, подоброто кори-
стење на трудот, порационалното користење на работ-
ното време и извршување на определени работи и за-
дачи во утврдените рокови (член 37 став 1 од Законот 
за работни односи). 

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

Со оглед на фактот што оспорените правилници 
влегуваат во сила со денот на донесувањето, а не со или 
по нивното објавувана, што претставува предуслов 
правилниците да произведат правно дејство и да сте-
кнат општо задолжителен карактер Судот оцени дека 
правилниците не се во согласност со Уставот на Репу-
блика Македонија, 

6.Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У .бр.159/98 
24 март 1999 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 
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Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на ту-

жителот Реџеп Незири од с.Семениште, против ту-
жениот Саит Таир од с.Семениште, сега со непозната 
адреса. 

Се повукува Саит Таир во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла на судот да се јави во судот или да му 
се постави полномошник кој ќе го застапува во спо-
рот. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе му биде 
поставен привремен застапник од редот на адвокати-
те во Скопје, кој ќе го застапува тужениот, се додека 
тој или неговиот полномошник не се јават пред су-
дот. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје,VII.П. бр.3644/99 
(22924) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е вонпроцесна постапка за фи-
зичка делба на недвожен имот и продажба на недви-
жен имот по предлог на предлагачот Иван Видмар од 
Скопје, преку полномошникот Костова Рајна адв.од 
Скопје, према противникот Зорица Видмар од Скоп-
је. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува противничката Зорица Видмар од Ско-
пје, која живее во Република Црна Гора - СРЈ, да се 
јави во овој суд во рок од 3 месеци од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ"' 
или, во тој рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење и престојување, или, пак да ополномошти 
лице кое ќе ги штити нејзините интереси до нејзино-
то појавување пред судот. Доколку противничката 
Зорица Видмар не се јави во судот и не ја даде точ-
ната адреса на живеење и престојување, судот ќе го 
извести Центарот за социјала работа за да и назначи 
старател што ќе ги штити нејзините интереси во те-
кот на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, ВПП.бр.61/99. 
(22743) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Исмет Халил од Скопје 
против тужената Елизабета Халил родена Рача од 
Скопје. 

Се повикува тужената Елизабета Халил родена Ра-
на од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да се јави во овој суд и во истиот рок да ја 
достави својата сегашна точна адреса на живеење. 
Во спротивно, нејзините интереси ќе ги застапува до 
правосилното окончување на постапката адвокатот 
Стоил Величковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје,XII.П.бр.3092/98. 
(22995) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 13149/98, на регистарска влошка бр. 02013569?-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
на претпријатието Друштво за производство, трговија 
и услуги "Конзум макси маркети" Орхан Бербери и 
друг ДОО, ул. "Индустриска зона" бб, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 
"Конзум макси маркети" Орхан Бербери и друг ДОО, 
Скопје. 

Седиште: Индустриска зона бб, Скопје. 
Основачи: Орхан Бербери ул. "Хо Ши Мин" бр. 300-а, 

Скопје, и Магда Бербери ул. "Хо Ши Мин" бр. 300-а 
Основачки влог: Орхан Бербери 287.300,00 ден. или 

9.273,00 ДЕМ =и Магда Бербери 31.900,00 ден или 
1000.030,00 ДЕМ, или двајцата вкупно 319.200,00 дев: 
или 10.303,00 ДЕМ. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/1. 
17.54/2, 18.21, 118.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2,' 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 5154, 51.55, 
55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52,25, 
52.26, 52.41, 5?.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.47. 52.48, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63,11, 63.21, 65 12/3, 71.10. 
71.21, 73.10/2, 74.13, 74.14, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, .01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 0130, 
01.41, 01.41/1, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 1513, 15.20. 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52. 15 61 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2. 15 83 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.52, 17.71, 17:72, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.11, 22.12, 
21.21, 21.22, 21.13, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25. 
24.20, 24.30, 24.41, 24.42, 24.51, 24.51, 25Л2, 25.21. 25.22, 
25.23; 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2,26 14. 26.15 
29.32, 29.53, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.50, 31.61. 31.62 
33.10/1, 34.10, 34.20, 34.30, 35.50, 37.10, 37.20, 50.20 
50.30/3, 50.40/3,:50.40/4, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16. 
51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.32, 52.33, 51.36, 51.37, 51,38, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.27, 52.33, 52.44/2, 55.44/3, 52,44/4, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30, 55.30/1. 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 61.20, 63.12, 63.22, 63.30, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.22, 71.23, 71.31, 7132, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5,; 74.82, 92.62, 92.72, 17.11, 17.12, 17 13, 
17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи. I 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот, промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува Михај дон-
ски Ѓоко од Скопје, ул. "Аугуст Цесарец" бр. 5-3/1. 

Управителот ќе го застапува друштвото и во надво-
решното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1015/99, на регистарска влошка бр. 02016447?-4-06-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
на АД со ЗТД на Трговското друштво за превоз на 
стока "Мактранс" АД, увоз извоз, ул. "810" бр. 3-а. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44/ 51.45, 
51.46, 51.47, 51.64, 52.11, 52.12, 52.33, 52.44/1,1 52.50, 
55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63 11, 63.12, 
63.21, 63.40, 70.20, 71.21, 72.30, 74.12, меѓународен пре-
воз на стоки,; меѓународна шпедиција, сообраќајно 
агенциски работи, складирање на стоки, консигнаци-
они работи, комисиони работи, реекспорт, малограни-
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чен промет со соседните земји, застапување на стран-
ски фирми во Македонија, работи на посредување во 
надворешно трговски промет и надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Трговското дру-
штво за превоз на стока "Мактранс", АД, увоз-извоз, 
Скопје, ул. "810" бр. З•а, истапува во свое име и за сво-
ја сметка. 

Лице за застапување во трговското друштво во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Томи-
л а в Милошевски, генерален директор со неограниче-
ни овластувања. 

Основниот суд Скопје I - Скопје. (22906) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 

21/99 од 20.04.1999 година, во регистарот на Здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег.бр. 36/99 го запиша 
Здружението на одгледувачи на овци "Кораб" Гости-
вар, кое го застапува претседателот Зафироски Ви-
доја, а за и легитимни претставници ги овласти Зул-
бехари Абдулхалм во својство на потпретседател и 
Серафимоски Слободан, секретар на здружението, по 
записник бр. 02-2 и одлука бр. 02-6 од 29.12.1998 годи-
на. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на стручно оспособување и образование на 
членството одгледувачи на овци, согледување на со-
стојбите со пасиштата во општината и обезбедување-
то на зимско пасење на овците на одредени одгледува-
чи на овци, водопоила и патните комуникации, заради 
преземање на мелиоративни и други мерки во интерес 
на поинтензивно сточарење и квалитативно зголему-
вање на фондот на овци во општината, поттикнување, 
помагање на синхронизирано организирање за посто-
јан развој на индивидуално овчарско производство, со 
посебен акцент за кредитирањето, создавање на усло-
ви за .основање на претпријатие на големо и мало со 
право на увоз и извоз, заради остварување на поширок 
интерес на одгледувачите на овци во општината, со 
цел да се откупува јагнешкото месо, сирењето и вол-
ната, ќе се настојува за обезбедување на можна сора-
ботка со државните органи и асоцијации, здружение-
то производители во Комората за посинхронизирано 
совладување на тековните и активните проблеми со 
кои ќе се соочуваат одгледувачите на овци, соработка 
со постојниот центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделие во Гостивар околу изработката и 
спроведувањето на интервентниот план за унапредува-
ње на овчарското производство, ќе се разгледува пра-
шањето за формирање на постојани, повремени работ-
ни и други дела, комисии, секции, одбори и ќе се утвр-
дува нивниот* број на членови како и Собранието, 
Претседателството или извршниот одбор и други орга-
ни на здружението, должни се да се ангажираат за 
реализација на задачите кои произлегуваат од програ-
мата за работа на Здружението на одгледувачи на ов-
ци "Кораб" Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22528) 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на унапредување на училишниот спорт, одржу-
вање на натпревари, со ученици од основното и сред-
ното образование во спортските дисциплини кои се во 
програмата на Сојузот на училишен спорт на Македон 

(22529) Од Основниот суд во Гостивар. 

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 
29/99 од 27.01.1999 година, во регистарот на Здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег.бр. 46/99 го запиша 
Здружението на граѓани Шото кан карате клуб "Је-
хона" ул. "М.Тито" бр. 6, Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат во поттикнување, омасовување, равој и унапре-
дување на карате спортот преку редовни тренинзи, 
вежби, курсеви и семинари, како и учество на репу-
блички семинари, со одржување и користење на објек-
ти со одржување на успешен тренинг. 

Од Основниот суд во Гостивар: (22530) 

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 
48/99 од 28.05.1999,година, во регистарот на Здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег.бр. 42/99 го запиша 
Здружението на одгледувачи на крави "Вардар" ул. 
"Беличица" бр. 123, Гостивар, кој го застапува претсе-
дателот Касами Неим. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на стручно оспособување на крави во текот на 
програмскиот период на подрачјето на општина Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22531) 

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 
35/99 од 27.01.1999 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег.бр. 45/99 го запиша 
Здружението на Општинскиот сојуз на училишен со-
вет Гостивар, ул. "Илинденска" бр. 56, кое го застапува 
претседателот Мустафа Алиу. 

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 4/99 
од 21.06.1999 година, во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации под Рег.бр. 49/99 го запиша Дру-
штвото за физичко воспитување, гимнастика и спорт-
ска рекреација "Партизан" од Гостивар, кое го заста-
пува претседателот Живко Алексоски. 

Работата и активностите на друштвото ќе се однесу-
. ваат во вршење на дејности и активности за развивање 
на спортската рекреација и гимнастички спортови, 
како што се машка и женска гимнастика, ритмичка 
спортска гимнастика, атлетска гимнастика, спортски 
аеробик и др., ќе се организираат и реализираат часо-
ви по спортска рекреација и гимнастички спортови за 
деца, младинци и возрасни и др. во општината и поши-
роко. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22532) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.Згф.бр. 111/99, се врши упис на основање на 
Здружение на граѓани со име Регионално друштво на 
историчари на општините Прилеп, Кривогаштани, 
Долнени, Тополчани и Витолиште. 

Основни задачи и цели на друштвото се да ги следи и 
проучува историските проблеми кои се јавуваат во на-
учната сфера, средствата за информирање и наставата, 
да го помага стручното усовршување на своето член-
ство, унапредување на наставата по историја и нивната 
методско педагошка дејност и да соработува со струч-
ните здруженија во земјата и во странство. 

Седиштето на друштвото е во Педагошкиот завод на 
Македонија, Подрачно одделение, Прилеп, ул. "Кеј 9-
ти Септември" бб. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Трајкоски Ризо - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22533) 
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Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации со решение Рег.Згф.бр. 70/99 од 7.06.1999 
год. Едриличарски клуб "Стрмец" од Охрид, со скрате-
но име ЕК "Стрмец". 

Здружението на граѓани има за цел: развој на едри-
личарскиот спорт во Охрид, организирање на натпре-
вари од сите категории како и меѓународни средби во 
едриличарството, евидентирање на спортистите, 
спортските работници, едриличарската школа и сек-
циите и преземање на други активности во интерес на 
членовите и едриличарството. 

Седиштето на здружението е на ул. "Сатеска" бр. 40-
2/12 во Охрид, каде и ќе дејствува. 

Овластени лица за застапување на здружението се 
Иван Боев и Љупчо Поп - Стефанија. 

. Од Основниот суд во Охрид. (22535) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 44/99 
од 14.VI.1999 година, во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се менува името на Спорски клуб "Кикбокс Ку-
маново" - Куманово, во иднина истиот ќе го носи име-
то Кикбокс клуб "Куманово" - Куманово. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жението на граѓани Кикбокс клуб "Куманово" - Кума-
ново, со својство на правно лице од 09.04.1996 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

III. Се запишува Кикбокс клуб "Куманово" - Кумано-
во, ул. "Димитар Влахов" бр. 14, Куманово, застапува-
но од претседател на ИО, г-дин Поповски Ненад во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 119. 

Од Основниот во Куманово. (22616) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 51/99 
од 19.1.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Фудбалски клуг "ОПАЕ", со седиште 
во с. Опае, Куманово, со статутот на правцо лице од 
28.08.1997 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Фудбалски клуб "ОПАЕ", со седиште 
во с. Опае, Куманово, застапувано од претседател на 
Управен одбор г-дин Сакипи Абдула во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основен суд -
Куманово, под Рег.бр. 47. 

Од Основниот во Куманово. (22617) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 16/99 
од 05.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жението на граѓани Фудбалски клуб "ЧСК", со седиш-
те во с. Четирце, со својство на правно лице од 
12.05.1999 год. се во согласност со законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Фудбалски клуб "ЧСК", с. Четирце, 
застапувано од претседател на Управен одбор г-дин 
Димковски Момчило, во Регистарот на здруженија на 
граѓани на граѓани и фондации при Основен суд -
Куманово, под Рег.бр. 108. 

Од Основниот во Куманово. (22618) 

Основниот суд; во Куманово, со решение Зг.бр. 11/99 
од 15.IV.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на Здруже-
нието на граѓани Фудбалски клуб "ОТЉА", со седиш-
те с. Отља, со својство на правно лице од 12.03.1997 го-
дина се во согласност со Законот за здруженија на гра-
ѓани и фондации. 

Се запишува Фудбалски клуб "ОТЉА" со седиште во 
с. Отља, застапувано од претседателот на Управен од-
бор г-дин Емини Џељал, во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации при Основен суд Куманово, под 
Рег.бр. 104. 
Од Основниот во Куманово. (22627) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 88/99 
од 15.IV.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Фудбалски клуб "Костурник", со седиш-
те во нас. Костурник, с.Горно Којнаре, застапуваш) од 
претседател на Управен одбор г-дин Сељими Неат, во 
регистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 103. 

Фудбалски клуб "Костурник" се здобива со својство 
на правно лице со денот на запишување во регистарот, 
15.04.1999. ; 

Од Основниот!во Куманово. (22628) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 36/99 
од 07.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на Здруже-
нието на стечајни работници на општина Куманово, со 
седиште во Куманово со својство на правно лице од 
13.06.1996 год., се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

Се запишува Здружение на стечајни работници на 
општина Куманово, од Куманово, ул. "Тонко Димков" 
бр. 19, застапуваш од претседател г-ѓа Вера Јованов-
ска, во регистар на здруженија на граѓани и фондации 
при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 111. 

Од Основниот во Куманово. (22629) 

Основниот суд; во Куманово, со решение Зг.бр. 29/99 
од 04.III.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жението на граѓани Друштво за одгледување на расни 
гулаби "Паломас" - Куманово, со својство на правно 
лице од 24.01.1997 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Друштво за одгледување на расни гу-
лаби "Паломас" - Куманово, ул. "Стојан Арсов" бр. 27, 
застапувано од претседател г-дин Стевановски Звони-
мир во регистар на здруженија на граѓани и фондации 
при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 82. 

Од Основниот во Куманово. (22630) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 24/99, се запишу-
ва Здружение на граѓани со назив Ловно друштво 
"Долна Преспа"с.Љубојно. 

Здружението има за цел да се развива и организира 
активноста за заштита и планско отстранување на ди-
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вечот, да помага на ловците за изградување на ловни-
от морал и етика, да ја развива љубовта кон дивечот и 
природата, да придонесува кон развивање на активнос-
тите за зачувување на природната еколошка рамноте-
жа и човековата околина, како и да организира разме-
на на искуства и остварување на соработка со други 
лов ни организации во Република Македонија. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Љубојно. 
Лице овластено за застапување на Здружението е 

Зоран Костовски од с.Штрбово. 
Од Основниот суд во Ресен. (22631) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 25/99, се запишу-

ва Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб 
"Младост" од с.Царев Двор. 

Здружението има за цел да ги остварува своите лич-
ни и заеднички потреби со играње фудбал, да се грижи 
за унапредување и омасовување на истиот, учество и 
организирање и спроведување на системот натпревари 
на ранг каде се натпреварува. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Царев Двор. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Пеце Бојчевски од с.Царев Двор, претседател на клу-
бот. 

Од Основниот суд во Ресен. (22631) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 26/99, се запишу-
ва Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб 
"Лирија" од с.Грнчари. 

Здружението има за цел унапредување и омасовува-
ње на фудбалот, учество во организирање и спроведу-
вање на системот на натпревари во овој ранг каде се 
натпреварува. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Грнчари. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Никаил Рецепи од с.Грнчари, претседател на клубот. 
Од Основниот суд во Ресен. (22633) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 26/99, се запишу-
ва Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб 
"Наколец" од с.Наколец. 

Здружението има за цел да го омасовува фудбалот 
на село и пошироко, да се натпреварува во општин-
ските лиги, преку натпреварите во општинските лиги 
да обезбедува пласман и понатаму во повисок ранг на 
натпреварување. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Наколец. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Уксал Шерифи од с.Наколец, 'претседател на клубот. 
Од Основниот суд во Ресен. (22634) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 28/99, се запишу-
ва Здружение на граѓани со назив Здружение на граѓа-
ни со дијабетес на општина Ресен. 

Здружението има за цел развивање на лекувањето и 
подобрување на снабдувањето со потребните лекарст-
ва кај заболените од дијабетес, залагање и учество на 
донесувањето на законската регулатива во лекување-
то на оваа болест, издавање книги, брошури, публика-
ции, печатење на статии во списанија, ревии и магази-
ни, обраќање преку телевизии и други радио емисии. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Гога Наумовски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (22635) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. Рег. 
зг. бр.80/99 од 21.06.1999 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 Ракометен клуб "Железара" -
Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 4/12. 

Дејноста на Ракометниот клуб "Железарка" - Скопје 
е да прибира членови од редовите на младината и 
другите граѓани за активно да се занимаваат со спорт, 
да преку тренирање и натпреварување на своето член-
ство да обезбедува постигнување на врвни резултати 
во овој спорт, да работи за правилно спортско и мо-
рално воспитување на своите членови, нивно усовршу-
вање и школување, учество во натпревари, организи-
рани од Ракометниот сојуз на Македонија, да се грижи 
за создавање и* проширување на материјалната основа 
на клубот, да организира целосно хигиенско здрав-
ствена заштита на активно членство и да обезбедува 
соработка со други спортски друштва и клубови во 
земјата и странство. 

Со денот на запишување во регистарот Ракометниот 
клуб "Железара" - Скопје се стекнува со својството 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22644) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Н.Рег. 
зг.бр.223/99 од 29.06.1999 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 "Аллегретто" - Македонија^ 
Здружение за култура и помош на деца, ул. "Иван Ко-
заров" бр. 24/1-2, Скопје. 

Дејноста на "Аллегретто" - Македонија, Здружение 
за култура и помош на деца Скопје е: развивање и уна-
предување на културните дејности и манифестации од 
возрасните граѓани за децата, давање конкретна мо-
рална, материјална и правна заштита на децата соглас-
но конвенцијата на ООН за правата на детето и орга-
низирање на хуманитарни акции и активности за по-
мош на децата во детски домови, болници, тешки и 
скапи хируршки зафати на деца, организирање на сло-
бодно време на децата преку културни манифестации 
и активности, формирање на детски хор "Аллегретто", 
организирање на трибини за родителите и 
работилници за деца, вклучување на децата во одбеле-
жување на меѓународниот ден на детето "детската не-
дела", организирање и учество на натпревари, фести-
вали и други манифестации од музичко сценско и лите-
ратурно и ликовно, детско творештво. 

Со денот на запишување во регистарот "Аллегретто" 
- Македонија, Здружение за култура и помош на деца -
Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22672) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.Рег. 
зг.бр. 140/99 од 28.06.1999 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 Републичката организација за• 
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заштита на правата на Ромите, Скопје; ул. "Шуто Ори-
зари" бр. 84. 

Дејноста на Републичката организација за заштита 
на правата на Ромите е: ангажирање за обезбедување 
на услови за заедничко обезбедување на услови за за-
едничко живеење на сите граѓани без оглед на верска 
национална или друга припадност, заштита и оствару-
вање на граѓанските слободи и права утврдени со уста-
вот на Република Македонија и други нормативни ак-
ти, известување, следење и опомена за прекршување 
на човековите права преку законскиот инструментари-
ум, организирање на ромската интелегенција за из-
градба на заеднички став за решавање на одредени 
проблеми и културно образовно и просветно издигну-
вање на младите, грижа за издавање на книги со ром-
ска литература и друго, зачувување и негување на ром-
ските традиции, фолклор, како и вредните културно 
историски документи, организирање симпозиуми, се-
минари, изложби, советувања и разни други научни со-
бири од областа на. заштитата на човековите права, 
помош на. незгрижени напуштени деца, создавање на 
фондови за стипендирање на одлични ученици и сту-
денти, хуманитарна помош на сите што имаат таква 
потреба, овозможување контакти на лица кој од разни 
причини (војни, елементарни непогоди) ги изгубиле 
своите блиски роднини. 

Со денот на запишување во регистарот Републич-
ката организација за заштита на правата на Ромите се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22673) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.Рег. 
зг.бр.202/99 од 04.06.1999 година во регистарот на здру-
женија на граѓана и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението за развој на 
информатичка култура - "Плугин" од Скопје, ул. "Хо 
Ши Мин" бр. 58-6. 

Дејноста на Здружение за развој на информатичка 
култура "Плугин" е: да ја координира работата на чле-
новите на здружението, ја поттикнува активноста на 
членовите во остварувањето на целите и задачите на 
здружението, го поттикнува развојот на информатика-
та, работи на стручно оспособување на информатички 
кадри, организира симпозиуми, семинари, стручни три-
бини и други собири со цел размена на знаење и запоз-
навање со новите достигнувања од областа на инфор-
матиката, поради усовршување и унапредување на ис-
тата, работи на развивање на информатичката култу-
ра, соработува со соодветни домашни, странски и ме-
ѓународни организации, издава повремени публикации 
и едиции заради теоретско и практично усовршување, 
презема и други мерки за унапредување на стручната 
работа на здружението. 

Со денот на запишување во регистарот Здружението 
за развој на информатичка култура' "Плугин" се стек-
нува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22677) 

ОГЛАСИ ЗА НАМЕРАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Друштвото за транспорт, трговија и услуги на го-
лемо и мало ИНТЕР ТЕДИНГ - ДАЧ Драган ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 40/2-8, врз 

основа на член 11 од изјавата и член 204 од Законот за 
трговските друштва објавува 

О Г Л А С 
ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА 

Ги известува своите доверители дека ќе изврши на-
малување на основната главнина на друштвото од 
792.500,00 денари (25.000 ДМ) на 161.800,00 денари 
(5.220,00 ДМ) и дека е согласно да ги намири побарува-
њата во рок од 90 дена. 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.448/99 од 30.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Алма" ц.о. увоз-извоз од Скопје, 
с. Долно Свиларе, со жиро сметка 40120-601-62511. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул "Јане Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20225) 

Основниот суд Скопје 1 - СкопЈе, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.440/99 од 29.04.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги ц.о. 
експорт-импорт "СА-КУ .Комерц“ од Куманово, ул. 
"Данко Драганов" бр.6, со жиро сметка 40900-601-5652. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски, ул."Трета М.У.Б " бр.67-ц/9 и тел.417-041 и 31-724. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.426/99 од 20.04.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Шу-
ко-Промет" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул."Маршал Тито" 
бр. 6/29, со жиро сметка 401.20-601-294795. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав К а -
ровски,од Скопје,бул "АСНОМ"бр.8-3/36,тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во .рок од 30 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.428/99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија “Мустафа 
комерц" рд Скопје, ул."Че Ге Вара" бр.35, со жиро 
сметка 40100-601-268865. 

За ликвидатор се определува лицето Нестор Димов-
ски, ул."Франце Прешерн" бр. 4 и тел.343-726. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.642/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало "КМЅ" извоз-увоз д.о.о. од Скопје бул. 
"АВНОЈ" бр.64 од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22690) 

Скопје ул."Волгоградска" бр.3/17 од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-57850. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22692) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.531/99 од 24.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Пр>етпријатие за трговија и услуги "Олида-95" ц.о. ек-
спорт-импорт од Куманово, с.Лопате, со жиро сметка 
40900-601-42146. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски, од Куманово, ул."Трета М.У.Б." бр.67-ц/9 и тел. 
417-041 и 31-724. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22675) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.338/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Скеки-Ком" д о.о. увоз-извоз од Скопје ул."3" бр. 174 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369600. 
За ликвидатор се определува лицето Касниоски Иг-

не, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
денара најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22691) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 835/99 од 24.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, трговија и производство 
"БИО" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Козле" 
бр. 88, лок.бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
334017. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 
од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22495) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.629/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Зизи-С.А." ц.о. увоз-извоз од 

Основниот суд Скопје I : Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 578/99 од Т7.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и увоз извоз "ДАМБИС" ц.о. од Скопје, ул. 
"Франц Прешерн" бр. 8-3/36 од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-3669. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје! (22662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр.. 602/99 од 17.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Уго-
стителско трговско претпријатие "Нока 94" експорт-
импорт од Скопје ул. "Ферид Бајрам" бр. 4-6, од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-283828. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22663) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 407/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и инженеринг "АЛП-
КОМИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, бул. "Јане Сан-
дански" бр. 59/II, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
107640. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 

тел.435-021. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обј-
авувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 577/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "НА-МА-
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Гостивар, ул. 
"Плоштад Маршал Тито" бр. 22-а од Гостивар, со жи-
ро сметка 41510-601-42515. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
приава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна" во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. / (22665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 626/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "САМА-КО" ек-
спорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Ѓорѓи Попхристов" 
бр. 6/2-12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-233970. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22666) 

отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на мало и големо "ОРБИТА-
КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Васил Ѓор-
гов" бр. 29 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-69827. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник не РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 595/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "АЛ-
БАТРОС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Студеничани 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-393024. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на дгласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 

од 3 месеци од денот на последната објава.' 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 365/99 од 09.02.1999 година е 
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отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на стоки и услуги "ЛИБЕР-
ТАС" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "К&пиштец" 
бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-238001. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
.пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 421/99 од 08.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и посредување 
"КВАЗАР-ТРЕЈД" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане 
Сандански" бр. 83-3/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-181616. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и 
тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 476/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "СТАР КОМПАНИ" увоз-извоз п.о. од 
Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 33/7 од Скопје, со 
жиро сметка 40900-601-30715. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-ц/9 и 
тел.417-041. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека "со 
решение на овој суд Л.бр. 158/98 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно трговско претпријатие "МИНИМОНТ" ц.о. 
од Скопје, ул. "Д. Тасковиќ" бр. 36 од Скопје, со жиро 
сметка 40110-601-316291. 

За ликвидатор се определува лицето Спасовска 
Гордица од Скопје, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 36 и 
тел.277-980. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денорна последната објава. 

Се задолжуваат должниците да Ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-' 
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22681) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 343/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ИРТЕКС" 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ѓ.Петров" бр. 
266/4-15 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-315530. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 и 
тел. 126-004. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22905) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документ«: 

Пасош бр .1094890/98 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Цонев Горан» ул.Љуба Ивановиќ бр.38/5-8 ,Скопје. 
Пасош бр.707677/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Чајани Кемал, ул.Дижонска бр. 19/4, Скопје. (22708) 
Пасош бр.482498/94 издаден од УВР - Скопје на Име 

Златко Маневски, ул.Б.Менков бр.1/2-10, Скопје. 
Пасош бр.589748 на име Хусејини Агим, сЛарце, 

Тетово. (22710) 
Пасош бр.673663 на име Зибери Черкес, ул.Огрушка 

бр.1, Тетово. (22711) 
Пасош бр.833690/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Скендер Емрулаи, ул.50 бр.11, с.Арачиново, Скопје. 
Пасош бр.761179/95 издаден од УВР - Куманово на 

име Сезан Лимани, ул.Цар Самоил бр.29, Куманово. 
Пасош бр.588894/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Џеладини Осман, с.Желино, Тетово. (22760) 
Пасош бр.З56349/94 издадеа од УВР - Скопје на име 

Идар Ќани, ул*Кримска бр.55, Скопје. (22764) 
Пасош бр. 161645/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Рушиди Садри, с.Страчинци, Скопје, (22765) 
Пасош бр.581299 на име НИКОЛОВСКИ Вангел, ул.Кочо 

Десанот бр.15, Битола (22766) 
Пасош бр.1013239/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Селим Демири, с.Арачиново, Скопје. (22769) 
Пасош бр.08640/92 на ние Мустафоска Аџерка, 

с.Лабуништа, Струга. (22773) 
Пасош бр.0007130 издаден од на име Петреска Менда, 

кеј 19-ти Септември бр.4, Прилеп. (22776) 
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Пасош бр.538750/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Сание Исмани, ул.Џ.Кенеди бр.12, Скопје. (22800) 
Пасош бр.585645 на име Мустафа Бедри, Неготино, 

Гостивар. (22817) 
Пасош бр.062864/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Савчевски Мирослав, ул.Вич бр.28/11, Скопје.(22830) 
Пасош бр.542595/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Јулијана Ѓорѓиева, бул.З Македонска бриг.29, Скопје. 
Пасош бр.0413645 на име Ристов Тодор, ул.29 

Ноември бр.79, Неготино. (22881) 
Пасош на име Ајрули Надир, с.Раковец, Тетово. 
Пасош бр.0б33959 издаден од УВР - Куманово на име 

Митровски Чедомир, с.Д.Коњари, Куманово. (22883) 
Пасош бр.740708 на име Баки Шачине, М.Рулевиќ, 

Тетово. (22884) 
Пасош бр. 140455 на име Исмаили Шазиман, 

с.Мамудовци, Кичево. (22885) 
Пасош на име Алиоска Анифе, с.Мусинци, Битола. 
Пасош бр.689236 на име Мемедов Емил, 

ул.Пролетерска Бригада бр.4, Кочани. (22887) 
Пасош бр.270694/94 на име Мустафи Хабибе, 

ул.Петре Рафте бр.ЗЗ, Струга (22888) 
Пасош бр.888401/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Ибраим Весељи, ул.10 бр.37, с.Арачиново, Скопје. 
Пасош бр .0857072/96 издаден од УВР - Делчево на 

име Питовска Соња, ул.Кеј на ослободување бр.18, 
Делчево. (22908) 
Пасош бр.209524/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Ќамил Нуредин, с.Арачиново, Скопје. (22909) 
Пасош бр.804393/96 издаден од УВР - Куманово на 

име Розита Ѓорѓиевска, ул.Доне Божинов бр.28/14, 
Куманово. (22913) 
Пасош бр.101127/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Серафимовски Иван, ул.Наумче Карев бр.21, Скопје. 
Пасош бр.321327/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Исени Аљуш, с.Радуша, Скопје. (22916) 
Пасош бр.1064493 издаден од УВР - Скопје на име 

Северџан Јаглиов, ул.Пелагонија бр.60, Скопје.(22918 
Пасош бр.482766/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Иванов Драган, ул.Д.Обрадовиќ бр.15/10, Скопје. 
Пасош бр.241419 издаден од УВР Кратово на име 

Андоновски Стојан, ул.Гоце Делчев бр.84/10, Кратово. 
Пасош на име Селмани Амза, с.Глоѓи, Тетово.(22927) 
Пасош бр.0693698 на име Наумовски Славчо, ул.Б. 

Кидрич бр .4/10, Ресен. (22929) 
Пасош бр.0693697 на име Наумовска Велика, ул.Б. 

Кидрич бр.4/10, Ресен. (22930) 
Пасош бр.1213319 на име Цафери Зибер, с.Дебреше, 

Гостивар. (22933) 
Пасош бр. 1146304 на име Џафери Хамиде, 

с.Дебреше, Гостивар. (22942) 
Пасош бр. 1146268 на име Џафери Исмаил, 

с.Дебреше, Гостивар. (22943) 
Пасош бр.309970 на име Џафери Зеќије, скалиште, 

Гостивар. (22944) 
Пасош бр.0228119 на име Салихи Шпенд, ул.Ѓ.Петров 

бр.76, Тетово. (22945) 
Пасош бр.0877134/96 на име Исени Хавзи, с.Рогле, 

Тетово. (22946) 
Пасош бр.0477691/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Жанета Трајкоска, ул.М.Митевски бр.8/7-8, Скопје. 
Пасош бр.249600 на име Османи Самет, с.Одри, 

Тетово. (22949) 
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Пасош бр.244449 на име Челеби Кадри, с.Желино, 
Тетово. (22951) 
Пасош бр.1151604 на име Доролојков Кирчо, 

ул.В.Главинов бр.18, Валандово. (22953) 
Пасош бр.142257 на име Павкобиќ Добрила, 

ул.СПинџур бр.29, Валандово. (22954) 
Пасош бр.0005500/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Рауф Фејзила, с.Грачец, Скопје. (22958) 
Пасош бр.1204962/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Селмановиќ Муамер, ул .Македонско Кос.Бриг.3/50, 
Скопје. (22980) 
Пасош бр.1228254/99 издаден од УВР - Тетово на име 

Сејфули Мусафер, с.Жеровјане, Тетово. (22981) 
Пасош бр.0650964 на име Спировски Круме, 
Љубојно, Ресен. (22983) 

Пасош бр. 137487 на име Ајро Феми, с.Радолишта, 
Струга. (22985) 
Пасош бр.1616782 на име Садикоски Реџеп, ул.М. 

Тито бр136, Струга. (22986) 
Пасош бр.479307/94 издаден од УВР - Скопје на Име 

Јонузи Исен, с.Арачиново, Скопје. (22993) 
Пасош бр.519551/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Беќир Узеир, ул.Г.Стојчевски бр.38, Тетово. (22999) 
Пасош бр.130852/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Евзат Ибраими, ул.Дижонска бр.25 бр.13, Скопје. 
Пасош бр. 1158948 на име Муареми Беким, с.Франго-

во, Струга. (23048) 
Пасош бр.605391/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Имеровски Сејфедин, ул.Дижонска бр.138 б, Скопје. 
Пасош бр. 187195 на име Меноски Руфи, с.Биџево, 

Струга. (23050) 
Пасош бр.0234444 на име Трајчески Слободан, 

ул.Круме Волнароски бр.155, Прилеп. (23051) 
Пасош бр.781408 на име Бајрами Селаидин, с.Бачи-

шта, Кичево.; (23053) 
Чекови од тековна сметка бр.60494-07 чековите од 

бр.3275182 до 3275187 издадени од Комерцијална ' 
банка АД Скопје на име Телева Петрунка, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.3567-05 чековите од 

бр.2436300 до 2436319,2308692 и 2308694 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јосифовска 
Санда, Скопје (22859) 
Чекови од тековна сметка бр.5092/94 чек бр.1668952, 

1668953 на име Смила Митева, Кочани. (22814) 
Чекови од тековна сметка бр.4794/65 издадени од 

Стопанска банка АД Скопје на име Огнанче Јованов, 
ул.Д.Влахов бр.70, Штип. (22889) 
Чекови од тековна сметка бр. 10858/69 чекови од бр. 

3593878 до 3593882 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Калчовска Цветановска, Бранисла-
ва, Скопје. (22940) 
Чекови од тековна сметка ор.2432/71 од чек бр.276 до 

285 издадени од Пелагониска банка АД Пролеп на 
име Сотир Ѓорѓиоски, Прилеп. (22948) 
Чекови од тековна сметка бр.4561981 чекови бр. 

145957,145958,145960,145961,2382727, 2382728 и 
1396869 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Софа Гличоровска , Скопје. (22950) 
Чекови од тековна сметка бр.81153-74 чекови од бр. 

4439532 до 4439536 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Марковска Павлина, Скопје.(22991) 
Чекови од тековна сметка издадени од Скопје на име 

Костадинов Драганчо, Скопје. (22992) 
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Чекови од тековна сметка бр.13083861 чекови бр. 
4714155,4714156 и 4714157 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Атанасовска Елизабета, 
Скопје. (23041) 
Работна книшка на име Милос«ов Зоран, Велес. 
Работна книшка на име Влатко Атанасов, Кочани. 
Работна книшка на име Иванова Соња, Виница. 
Работна книшка на име Ѓурова Катица, Гевгелија. 
Работна книшка на име Темеловски Горан, Велес. 
Работна книшка на име Бачева Даниела, Велес.(22810 
Работна книшка на име Донески Наумче, Охрид. 
Работна книшка на име Митровиќ Драган, Куманово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бранко 
Левковски, Скопје. (22815) 

Работна книшка на име Емини Рамадан, Тетово. 
Работна книшка на име Таири Аљиљ, Тетово. (22878) 
Работна книшка на име Оливера Лазароска, Битола. 
Работна книшка на име Трајкоска Гордана, Кичево. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Јасмина 

Крстева, Скопје. (22896) 
Работна книшка на име Коњановски Зоран, Битола 
Работна книшка издадена од Скопје на име Наташа 

Сидороска, Скопје. (22919) 
Работна книшка извадена од Скопје на име Гацевски 

Лазар, Скопје. (22921) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Хасани 

Ферис, Скопје. (22952) 
Работна книшка на име Младеновиќ Стојанка, 

Куманово. (23000) 
Работна книшка на име Јанев Николче, Штип. (23002 
Работна книшка На име Каџаџику Мудесир, Гостивар. 
Работна книшка на име Цонев Никола, Струмица 
Работна книшка на име Димтров Владо, Гевгелија. 
Работна книшка на име Насир Јасхари, Тетово.(23036 
Работна книшка на име Мемет Омер, Радовиш.(23037 
Работна книшка издадена од Скопје на име Владанка 

'Ѓорѓиевска, Скопје. (23045) 
Чековна картичка бр.10096/21 на име Сашко Јованов, 

Штип. (22816) 
Свидетелство за 5,6 и 7 одд. на име Лазаровска 

Снежа, ^Бистрица, Битола. (22712) 
Свидетелство на име Сулејманова Есмир а, Битола. 
Свидетелство на име Влаши Ермира, Струга. (22714) 
Свидетелство на име Гадаф Шехапи, Тетово. (22715) 
Свидетелство за 5 одд. На име Ристов Стојан, Штип. 
Свидетелство за 8 одд. на име Ресми Узеини, Струга. 
Свидетелство на име Газменд Мемеди, Гостивар. 
Свидетелство на име Милошеска Сава, Гостивар. 
Свидетелство на име Касами Бурим, Гостивар.(22721) 
Свидетелство на име Шпини Артим, Гостивар.(22722) 
Свидетелство за 5 одд. на име Лелја Мустафаи, 

Гостивар. (22723) 
Свидетелство за 5 и 6 одд. на име Ирфан Лачи, 

Тетово. (22724) 
Свидетелство за 5 одд. на име Ферди Алији, Тетрво. 
Свидетелство за 5 одд. на име Злуќуфли Асани, 

Тетово. (22726) 
Свидетелство за 6 одд. на име Бесиме Сејфулаи, 

Тетово. (22727) 
Свидетелство за 1 год. на име Маневска Оливера, 

Велес. (22729) 
Свидетелство на име Топчевска, Марина, Тетово/ 
Свидетелство за 5 одд. на име Бајрами Зуфер, 

Тетово. (22731) 

Свидетелство на име Стојанова Ѓурѓа, Радовиш. 
Свидетелство на име Смиљковски Горан, К.Паланка 
Свидетелство за 8 одд. на име Кокалиноска Деспина, 

Берово. (22734) 
Свидетелство на име Станковска Ника, Берово. 
Свидетелство на име Коцев Тодор, Кочани. (22736) 
Свидетелство на име Стојменовски Роберт, Виница. 
Свидетелство на име Божиновски Димитар, 

Куманово. (22740) 
Свидетелство на име Димитриоска Македонка, 

Прилеп. (22753) 
Свидетелство на име Василеска Кате, Прилеп.(22755) 
Свидетелство на име Трифуноски Трајан, Прилеп. 
Свидетелство на име Трифуноски Трајан, Прилеп. 
Свидетелство на име Узриоски Владимир, Прилеп. 
Свидетелство на име Палески Кире, Прилеп. (22761) 
Свидетелство на име Ќенан Алиу, Тетово. (22762) 
Свидетелство на име Ќефсери Имери, Тетово.(22763) 
Свидетелство на име Серафимовски Марјан, Тетово. 
Свидетелство на име Димитријевиќ Александра, 

Куманово. (22781) 
Свидетелство на име Постолова Јаким, Кочани. 
Свидетелство на име Алириза Етеми, Куманово. 
Свидетелство на име Емини Дритан, Куманово.(22787 
Свидетелство на име Фејзула Исмаили, Тетово.(22789 
Свидетелство на име Мерди Зендели, Тетово. (22791) 
Свидетелство на име Мерди Зендели, Тетово. (22801) 
Свидетелство на име Насева Елена, Штип. (22802) 
.Свидетелство на име Арбино Османи, Тетово.(22804) 
Свидетелство на име Рушити Кадри, Тетовр. (22805) 
Свидетелство на име Трпески Владо, Тетово. (22818) 
Свидетелство на име Џеладини Мирдите, Тетово. 
Свидетелство на име Арифе Рамадани, Тетово.(22821 
Свидетелство на име Ѓулбер Јашароска, Крушево. 
Свидетелство на име Мумин Алија, Тетово. (22826) 
Свидетелство на име Ристеми Валтон, Гостивар. 
Свидетелство на име Ристеми Игор, Гостивар. (22828) 
Свидетелство на име Мустафи Фестим, Гостивар. 
Свидетелство на име Николоска Анита, Гостивар. 
Свидетелство на име Арсим Веапи, Гостивар. (22850) 
Свидетелство на име Емини Селим, Гостивар. (22851) 
Свидетелство на име Амгји Сафет, Гостивар. (22853) 
Свидетелство на име Саити Бајрани, Гостивар.(22854) 
Свидетелство на име Мерипин Абази, Гостивар. 
Свидетелство на име Мисим Исени, Тетово. (22858) 
Свидетелство на име Екрем Селмани, Тетово. (22864) 
Свидетелство на име Сердар Шабани, Тетово. (22865) 
Свидетелство на име Ариф Шабани, Тетово. (22867) 
Свидетелство на име Николоска Анета, Гостивар. 
Свидетелство на име Ќазимоски Харун, Струга 
Свидетелство за 5 одд. на име Лазаревска Радица, 

Кратово: (22870 

Свидетелство на име Бајрами Мухамедин, Тетово. 
Свидетелство за 5 одд. на име Преспаноски Раде, 

с.П.Рувци, Прилеп. (22891) 
Свидетелство на име Велеска Билјана, Прилеп. 
Свидетелство за 8 одд. на име Арапоски Мехмед, 

Тетово. (22893) 
Свидетелство на име Соколовска Македонка, 

Кочани. (22894; 
Свидетелство за 6 одд. на име Соколовска 

Македонка, Кочани. (22895) 
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Свидетелство на име Арсев Благој а, Кочани. (22898) 
Свидетелство на име Сеизов Владо, Штип. (22900) 
Свидетелство за 7 одд. на име Коста Ѓеоргиев, Штип. 
Свидетелство на име Владимиров Славче, Штип. 
Свидетелство за 1 год. издадено од трг. учил."Цветан 

Димов" Скопје на име Сенат Скендер, Скопје. (22903) 
Свидетелство за 3 год. издадено од СУ "Елисие 

Поповски Марко" Скопје на име Исковски Зоран, 
Скопје. (22917) 
Свидетелство на име Амети Флорим, Тетово. (22925) 
Свидетелство на име Ејуп Рамадан, Скопје. (23014) 
Свидетелство на име Садику Мимоза, Тетово. (23020) 
Свидетелство на име Сеадин Ејупи, Гостивар. (23022) 
Свидетелство на име Веадин Муарем, Тетово. (23024) 
Свидетелство на име Џевије Ислами, Тетово, (23026) 
Свидетелство на име Ристов Дејан, Велес. (23029) 
Свидетелство на име Горанчо Секуловски, Велес. 
Свидетелство на име Јовановска Марија, Тетово. 
Свидетелство на име Џабари Бујамун, Тетово. (23055) 
Свидетелство на име Менсура ЈДафери, Тетово.(23056 
Свидетелство на име Фидани Шеилк, Гостивар.(23057 
Свидетелство на име Каримани Зарафат, Тетово. 
Свидетелство на име Ангеловска Даниела, 

К. Паланка. (23062) 
Свидетелство на име Ѓорѓиевски С.Горан, Делчево. 
Диплома на име Михајлоска Сребра, Гостивар.(22718) 
Диплома на име Пизеска Билјана, Прилеп. (22806) 
Диплома на име Богданоска Н аташа, Гостивар.(22872 
Диплома на име Ванчо Михај левски, Гостивар.(22873 

Диплома на име Ѓоргиева Јасмина, Радовиш. (22874) 
Диплома на име Илахие Азизи, Гостивар. (22875) 
Диплома на име Костадинова Јасминка, Кочани. 
Диплома за маш.техничар на име Спасовски 

Стојанче, Куманово. (22982) 
Диплома издаден од центар за стр образ.- Заварувач 

на име Ѓорѓевиќ Бране, Скопје. (22994) 
Намалување на оснивачки влог на име Интер тединг -

ДАЧ Драган, Скопје. (22809) 
Решение уп.бр.12-2502 издадено од Секретарјат за 

стопанство Центар - Скопје на име Петрова Савка, 
Скопје. (22742) 
Решение уп.бр.484 издадено од Секретарјат за 

стопанство Центар - Скопје на име Ејуп Неџати, 
Скопје. (22922) 
Решение бр.12-2182/1 од 28.11.1991 год. издадено од 

Забавен парк "Џамбо" с. Јанковец на име Бојковски 
Гоце, сЈанковец, Ресен. (22969) 
Ученичка книшка на име Шекероска Даниела, 

Прилеп. (22876) 
Ученичка книшка на име Трајковски Горан, 

Куманово (22899) 
Ученичка книшка на име Стојанов Алексадар, 

Кочани. (22ДО6) 
Ученичка книшка на име Донева Мирјана, Кочани. 
Ученичка книшка на име Фидан Мемеди, Куманово. 
Ученичка книшка на име Исмаилова Незакет , Велес. 
Индекс бр. 11896 издаден од Медицински Факултет-

Скопје на име Вулнет Садику,Гостивар. (22863) 
Девизна штедна книшка бр.28122-20 издадена од Ох-

ридска Банка АД Охрид на име Силјановски Цветко, 
Ново Село, Охрид. (22955) 

за Комисијата за јавни набавки на Министерството 
финансии на Република Македонија објавува 

ИСПРАВКА НА 
ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 1/99 

ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА 

1. Во точка 2 
- по зборот опрема се додаваат з б о р о в и т е о д реноми-
ран производител (brand name) 

. - во ДЕЛ 2.2., алинеја 3 бројот „512" се заменува со 
текстот „min.128"; 
2.Во точка 3, алинеја 1, по запирката се додаваат 

зборовите „со детална техничка спецлфикација 

Комисија за јавни набавки 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
ЈП „Електростопанство на Македонија" - Подруж-

ница Хец „Козјак" ги изведува понудувачите по отворе-
ниот повик бр. 38-17/99 за сечење на шуми во акумула-
цијата Козјак дека истиот се поништува. Повторно ќе 
биде објавен во „Дневник" и „Службен весник на РМ". 

Понудувачите можат да ја подигнат документаци-
јата веднаш, во Службата за правни и општи работи на 
Подружница ХЕЦ „Козјак", ул. „11 Октомври" бр. 9 
Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1221. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за експропријација 2193 

1222. Законза изменување и дополнување на 
ЗЗаконот за концесија 2194 

1223. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за енергетика . 2195 

1224. Законза изменување и дополнување на 
Законот за јавните патишта 2197 

1225. Одлука за избор на судија на Основниот 
суд во Гостивар 2198 

1226. Одлука за именување заменик на јав-
ниот обвинител во Основното јавно об-
винителство во Кавадарци 2198 

1227. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на јавниот обвинител во Основ-
ното јавно обвинителство во Кочани. . . 2198 

1228. Одлука за именување претседател и 
членови на Републичката комисија за 
односи со верските заедници 2198 

1229. Одлука за именување на членови на По-
себната комисија за изготвување пред-
лог за именување декан на Факултетот 
за учители и воспитувачи во Битола . . . 2198 

1230. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
н а идеја Медицински центар - Охрид . . 2199 

1231. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар-Штип. . . 2199 

1232. Одлука за за избор на членови на 
Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом -
Ресен 2199 

1233. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-

низација Градска аптека „16 Јуни" - Ка-
вадарци 2199 



Стр. 2222 ~Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 јуле 1999 

1235. Одлука за избор на членовит на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом „Д-р Русе 
Бошковски" 2200 

1235. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар - Кума-
ново 2200 

1226. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во Посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
1999 година . . . . 2200 

1237. Одлука за изменување на Одлуката за 
намалување на цената на становите во 
општествена сопственост 2202 

1238. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите и критериумите за користење 
на средствата од стоковниот кредит на 
Република Италија 2203 

1239. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за формирање координационо 
тело за следење и насочување на изра-
ботката на одделни фази на простор-
ниот план на Република Македонија . . . 2203 

1240. Одлука за давање на користење - кон 
цесија на риболовното подрачје Пре -
спанско Езеро 

1241. Одлука за давање на користење - кон ~ 2203 
цесија на риболовното подрачје Дојран -
еко Езеро 2203 

1242. Одлука за давање на користење - кон 
цесија на риболовното подрачје Охрид-
ско Езеро 2203 

1243. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Државното средно училишт е 
Гимназија „Гоце Делчев" - Куманово . . 2204 

1244. Решение за утврдување на опремат а 
која може да се увезе без плаќање ца-
рина 2204 

1245. Решение за утврдување на опремата 
која може да се увезе без плаќање ца-
рина 2205 

1246. Решение за именување на претседател., 
секретар и членови на Координаци-
оното тело за следење на насочување н а 
изработката на одделни фази на про-
сторниот план на Република Македо -
нија . 2205 

1247. Решение за именување членови на Учи -
лишниот одбор на ОУ „Фаик Коница" — 
с. Грешница Кичево 2206 

1248. Решение за именување членови на Учи 
дишниот одбор на новоформираното» 
училиште во с. Чајле - Гостивар 2206 

1249. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор ОУ 
„Методија Митевски Брицо"-Лозово. . 2206 

1250. Решение за разрешување и именување' 
членови на Училишниот одбор на О У 
„Ацо Шопов" н.Радишани- Ч а и р . . . 2206 

1251. Решение за именување претседател м 
членови на Управниот одбор на Матич-
ната библиотека Илинден-Делчево. . . 2207 

1252. Решение за именување претседател ш 
членови на Управниот одбор на Опш-
тинската матична библиотека „Благој 
Јанков Мучето" - Струмица 2207 

1253. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата „.Благој Јанков Мучето" -
Струмица . . . 2207 

1254. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата „ Тошо Арсов" - Виница . . 2207 

1255. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата „Лазар Софијанов" - Кра-
тово 2208 

1256. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата „Наум Наумовски Борче" 
-Крушево 2208 

1257. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Спомен 
домот на култура та „Кочо Рацин" - Ки-
чево 2208 

1258. Решение за именување претседател и 
членови на Управ ниот одбор на Приро-
донаучниот музеј на Македонија 2208 

1259. Решение за изменување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата „25 Мај" - Валандово . . . . 2209 

1260. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Матич-
ната библиотека „ Гоце Делчев" - Велес 2209 

1261. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Исто-
рискиот музеј во Крушево 2209 

1262. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Детскиот култу-
рен центар „Карпош" - Скопје 2209 

1263. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Јавното ради-
одифузно претпријатие на локално ниво 
- Радио Македонски Брод . . 2209 

1264. Решение за именување републички со-
ветник во Владата на Република Маке-
донија 2210 

1265. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за трговија . . . 2210 

1266. Решение за назначување советник на 
министерот за трговија , . . . . 2210 

1267. Решение за назначување советник на 
министерот за трговија 2210 

1268. Решение за назначување потсекретар 
во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 2210 

1269. Решение за назначување помошник на 
министерот за образование 2211 

1270. Решение за именување директор на ЈП 
за водоснабдување од регионалните во-
доводи „Студенчица и Злетовица" -
Скопје 2211 

1271. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 159/98 од 24 март 
1999 година 2211 

Меѓународна договори 
44. Закон за ратификација на Конвенцијата 

за пристап до информации, учество на 
јавност во одлучувањето и пристап до 
правата за прашањата поврзани со жи-
вотната средина 2224 

Издавач: Новинско-нздавачна работеа организации а Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр• 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 119-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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