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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
685. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05) 
и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.04.2007 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ  
НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На Општината Ѓорче Петров и престанува правото 
на времено користење на дел од недвижната ствар об-
јект-деловен простор со површина од 748,56 м2, кој 
што се наоѓа во рамките на објектот со површина од 
1500 м2 кој се наоѓа на КП бр. 452/1, КО Ѓорче Петров 
евидентиран во Поседовен лист бр. 1301, имот во сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Општината Ѓорче Петров, недвижната ствар од 
член 1 на оваа одлука да ја предаде записнички на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија, во рок од три 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

   
Бр. 19-1324/1               Заменик на претседателот 

3 април 2007 година               на Владата на Република 
           Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
686. 

Врз основа на член 36 став 3од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕ  
НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука недвижната ствар објект-деловен 
простор со површина од 748,56 м2, кој што се наоѓа во 
рамките на објектот со површина од 1500 м2 кој се на-
оѓа на КП бр. 452/1, КО Ѓорче Петров евидентиран во 
Поседовен лист бр. 1301, имот во сопственост на Ре-
публика Македонија се дава на стопанисување на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-1324/2               Заменик на претседателот 

3 април 2007 година               на Владата на Република 
           Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
687. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА ЈПАУ 
„МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за инвестициони вложувања на ЈПАУ „Македонија“ – 
Скопје за 2007 година, бр. 02-554/5, усвоена од Управ-
ниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-2260/1               Заменик на претседателот 

17 април 2007 година             на Владата на Република 
           Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
688. 

Врз основа на член 11, став 1 точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЦЕНОВНИКОТ НА 
ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ НА ОСНОВНИ И 
ОСТАНАТИ АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ БР. 02-2022/17  

ОД 22.12.2003 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за измени и дополнувања на Ценов-
никот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје на основни и 
останати аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 
22.12.2003 година, бр. 07-530/13 од 13.04.2007 година, 
донесена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ – 
Скопје, на седницата одржана на 13.04.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-6777/1              Заменик на претседателот 

13 април 2007 година            на Владата на Република 
           Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
689. 

Врз основа на член 45 став 1 точка 1 и член 46 став 1, алинеја 1 од Законот за рибарството (“Сл. весник на РМ” 
бр. 62/93) и дел I под Дојранско Езеро, од Наредбата за ловостој на одделни видови риби и други корисни животни 
од рибниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, како и ограничување на уловот за време на ловостој (“Сл. 
весник на РМ” бр.3/94), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ  

НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО  
1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, односно 

целосна збрана на риболовот во ова езеро во времетраење од 20.04.2007 година во 06,00 часот, до 20.05.2007 годи-
на во 06,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

Бр. 08-5724/3 
19 април 2007 година                                                Министер, 

    Скопје                                                        Ацо Спасеноски, с.р. 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
690. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува  

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.02.2006 ДО 01.03.2007 ГОДИНА 

    Бр. 11-3532/1                      Министер за земјоделство, шумарство  
5 март 2007 година                           и водостопанство, 
         Скопје                               Ацо Спасеноски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

691. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-

ва на член 73 став 1 алинеја 3 и став 3 од Законот за су-
довите и член 47 став 1 точка 3 од Законот за Судскиот 
совет на Република Македонија, на седницата одржана 
на ден 19.04.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

судијата на Основниот суд – Виница, Симеон Пешов, 
поради исполнување на условите за старосна пензија. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на РМ“ . 

 
  Бр. 07-837/1    

20 април 2007 година                              Претседател, 
            Скопје                                    Беќир Исени, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
74. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 
1 од Законот за здравственото осигурување („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003 и 84/2005), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 09.02.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВО-
РИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-
НОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОН-
СУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените 
установи на осигурените лица во специјалистичко-кон-
султативната стоматолошка здравствена заштита на то-
вар на средствата за задолжително здравствено осигу-
рување. 

 
Член 2 

Како здравствени услуги во специјалистичко-кон-
султативната стоматолошка здравствена заштита, во 
смисла на овој правилник, се сметаат завршени здрав-
ствени услуги од протетика, ортодонција и орална хи-
рургија во согласност со Правилникот за индикациите за 
остварување на право на ортопедски и други помагала. 

 
Критериуми за склучување на договор 

 
Член 3 

За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во специјалистичко-консултативната стома-
толошка здравствена заштита Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија склучува договори со 
здравствените установи. 

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат до-
колку здравствената установа ги исполнува следните 
критериуми: 

1. да укажува здравствени услуги што се во рамките 
на дејноста за која е регистрирана, согласно со Законот 
за здравствената заштита, 

2. да постојат услови за вршење на соодветната деј-
ност (простор, опрема и кадри), 

3. да се вклопува со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа, 

4. да се платени придонесите за задолжително 
здравствено осигурување, 

5. да негува добри деловни односи. 
Договорите се склучуваат врз основа на доставена 

понуда придружена со потребна документација со важ-
ност на договорот за тековната година. 

Договорите Фондот ќе ги склучува во зависност од 
планираните средства во Буџетот на Фондот за таа на-
мена, потребите на населението за овој вид на здрав-
ствена заштита во Република Македонија како и врз 
основа на финансиски анализи. 

 
Член 4 

Специјалистичко-консултативните стоматолошки 
здравствени услуги се дефинирани како завршни услу-
ги со групирање на сите процедури и постапки кои се 
потребни за целосно извршување на завршената стома-
толошка услуга согласно со Ценовникот за здравствени 
услуги на Република Македонија. 

Во завршените специјалистичко-консултативни сто-
матолошки услуги се пресметани здравствените услуги 
и материјалните трошоци. 

Со Одлука на Управниот одбор на Фондот се усво-
јува Методологијата за утврдување на завршени стома-
толошки услуги во специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита, Методологија за утврдување на 
цените на завршените услуги и цени на истите како и 
вредноста на поенот. 

 
Член 5 

Во цената на завршени специјалистичко-консулта-
тивните стоматолошки здравствени услуги, се пресме-
тани трошоците за: 

1. плати и надоместоци на вработените во здрав-
ствената установа кои учествувале во вршење на дејно-
ста, 

2. материјални трошоци потребни за пружање на 
здравствените услуги, 

3. трошоци за стоки и услуги, режиски трошоци (за 
струја, вода и други комунални трошоци), закупнина, 
трошоци за комуникација и транспорт, осигурување, 
трошоци за тековно одржување на ординацијата и 
опремата, административни материјали), 

4. трошоци за заботехничката лабораторија, 
5. други вообичаени трошоци на здравствената 

установа. 
 

Член 6 
Здравствената установа која пружа специјалистич-

ко-консултативни стоматолошки здравствени услуги 
за изработка на ортопедските помагала склучува до-
говор со заботехничката лабораторија која има реше-
ние за вршење на дејност од Министерството за 
здравство. 
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Основи за утврдување на надоместокот 
 

Член 7 
Надоместокот за вршење на здравствените услуги 

од член 2 на овој правилник за секоја деловна година 
се утврдува со договор помеѓу Фондот и здравствената 
установа како лимитиран износ на средства до кој мо-
же најмногу здравствената установа да пружа услуги 
на товар на Фондот, односно да фактурира, во текот на 
еден месец. 

Износот на средства од став 1 на овој член се утвр-
дува врз основа на: 

1. планираните средства за специјалистичко-кон-
султативната стоматолошка здравствена заштита утвр-
дени во Буџетот на Фондот; 

2. материјални трошоци на здравствената установа 
според видот и обемот на здравствените услуги; 

3. утврдените цени на завршените стоматолошки 
услуги; 

4. планираниот вид и обем на здравствени услуги 
на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената 
установа во согласност со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа; 

5. потребите на населението од ваков вид здрав-
ствена заштита. 

 
Член 8 

Надоместокот за извршените специјалистичко-
консултативни стоматолошки здравствени услуги на 
здравствената установа претставува пресметан износ 
на бројот и видот на извршените услуги на осигуре-
ните лица според цените за завршените стоматолошки 
услуги. 

 
Начин на плаќање 

 
Член 9 

Здравствената установа до Фондот доставува фа-
ктури за завршени специјалистичко-консултативни 
стоматолошки услуги по осигурено лице за израбо-
тени ортопедски помагала по цени на завршените 
стоматолошки услуги со потребна документација за 
остварување на право на заботехнички и забнопроте-
тички средства според Правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопедски и други по-
магала. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 10 

За здравствените установи на лекарите специјали-
сти – концесионери кои имаат склучено договори со 
Фондот пред влегувањето во сила на овој правилник 
се применува постојниот начин на плаќање според 
Ценовникот за здравствените услуги на Република 
Македонија. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-1486/10                     Управен одбор 

9 февруари 2007 година                Претседател, 
            Скопје                             Аљбон Џемаили, с.р. 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

75. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Стојанка Бреслиска, со живеали-

ште на ул. „Солидарност“ бр. 114 во Штип, именуван 
за подрачјето на Основен суд Штип и Основен суд 
Свети Николе, датумот 02.05.2007 година, му се опре-
делува како ден за отпочнување со работа како извр-
шител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-678                   Комора на извршители 

23 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                                Претседател, 

                                     Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

76. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Љопче Димитковска, со живеали-

ште на ул. „Младинска“ бр. 199/9 во Струмица, име-
нуван за подрачјето на Основен суд Струмица и 
Основен суд Радовиш, датумот 02.05.2007 година, му 
се определува како ден за отпочнување со работа како 
извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-679                 Комора на извршители 

23 април 2007 година        на Република Македонија 
          Скопје                                Претседател, 

                                       Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

77. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Васил Донев, со живеалиште на 

ул. „11-ти Септември“ бр. 54 Струмица, именуван за 
подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд 
Радовиш, датумот 02.05.2007 година, му се опреде-
лува како ден за отпочнување со работа како извр-
шител. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-680                   Комора на извршители 

23 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                                  Претседател, 

                                      Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

78. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Владо Стеваноски, со живеалиште 

на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 2/6 во Прилеп, именуван 
за подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд 
Струга и Основен суд Дебар, датумот 02.05.2007 годи-
на, му се определува како ден за отпочнување со рабо-
та како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-681                   Комора на извршители 

23 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                               Претседател, 

                                      Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

79. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Весна Јакимовска, со живеалиште 

на ул. „Антон Попов“ бр. 36 во Скопје, именуван за по-
драчјето на Основен суд Гостивар, датумот 02.05.2007 
година, му се определува како ден за отпочнување со 
работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-682                   Комора на извршители 

23 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                                 Претседател, 

                                     Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

80. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Николче Диневски, со живеалиште 

на ул. „Иван Аговски“ бр. 9/2/17 во Скопје, именуван 
за подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд 
Ресен, датумот 02.05.2007 година, му се определува ка-
ко ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-685                  Комора на извршители 

23 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                                Претседател, 

                                      Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

81. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 23.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Драган Алексиќ, со живеалиште на 

ул. „Божидар Мицковиќ“ бр. 15 во Куманово, имену-
ван за подрачјето на Основен суд Куманово, датумот 
02.05.2007 година, му се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-686                   Комора на извршители 

23 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                                Претседател, 

                                       Горан Тошевски, с.р. 
__________ 

82. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 24.04.2007 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Гоце Станкоски, со живеалиште на 

ул. „Рафаило Батино“ бр. 28 во Скопје, именуван за по-
драчјето на Основен суд Гевгелија, датумот 02.05.2007 
година, му се определува како ден за отпочнување со 
работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 01-699                   Комора на извршители 

24 април 2007 година          на Република Македонија 
          Скопје                                 Претседател, 

                                      Горан Тошевски, с.р. 
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НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

83. 
Врз основа на Известувањето 03 Су.бр. 741/2007 од 

23.04.2007 година на Основен суд Скопје 2 Скопје, а во 
врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски 
работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на 
ден 25.04.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за привремено оддалечување од врше-

ње на функцијата на нотар Боривој Стојкоски од Скоп-
је, со службено седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 3, 
се става вон сила, поради завршување на истрагата. 

2. Нотар Боривој Стојкоски продолжува со вршење 
на функцијата нотар почнувајќи од 25.04.2007 година. 

3. На нотар Боривој Стојкоски му се враќа одземе-
ниот службен печат. 

4. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
      Бр. 03-427/1                  Нотарска комора на РМ 
25 април 2007 година              Претседател, 

    Скопје                       Златко Николовски, с.р.  
___________ 

84. 
Врз основа на Известувањето 03 Су.бр. 741/2007 од 

23.04.2007 година на Основен суд Скопје 2 Скопје, а во 
врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски 
работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на 
ден 25.04.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението со кое се определува нотар Снежана 

Марковска-Дојчинова од Скопје, со службено седиште 
на ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173, населба Ченто, да из-
дава преписи и потврди од архивата на привремено од-
далечениот нотар и да врши други неопходни активно-
сти во канцеларијата на привремено оддалечениот но-
тар Боривој Стојкоски од Скопје, со службено седиште 
на ул. „Јани Лукровски“ бр. 3, се става вон сила. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
      Бр. 03-427/2                 Нотарска комора на РМ 
25 април 2007 година           Претседател, 

     Скопје                       Златко Николовски, с.р.  
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 
85. 

Врз основа на член 10, член 15 и член 26 од Законот 
за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 38/05), а по-
стапувајќи по службена должност во постапка за утвр-
дување на забранетост на договор помеѓу претпријати-
ја и злоупотреба на доминантна позиција, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 
ден 20.04.2007 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека Здружението на возачите “Со-

тир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото 
“Ѓорѓи Наумов”-Битола како конкуренти на пазарот 
за обезбедување на услуга за регистрација на моторни 
возила преку изготвување на документи и материјали 
за регистрација на територијата на Oпштина Битола и 
околината се договориле, почнувајќи од месец јануа-
ри 2004 година, директно да ги фиксираат цените за 
услугата-регистрација на моторни возила, што соглас-
но член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата е забрането.  

1.1. Им се забранува на Здружението на возачите 
“Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото 
“Ѓорѓи Наумов”-Битола да учествуваат во поната-
мошно договарање на цените и другите услови под 
кои се обезбедува услугата за регистрација на мо-
торни возила преку изготвување на документи и ма-
теријали за регистрација на територијата на Oпшти-
на Битола и околината, од денот на конечноста на 
ова решение. 

2. Се утврдува дека Здружението на возачите “Со-
тир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото 
“Ѓорѓи Наумов”-Битола заеднички имаат  доминантна 
позиција на пазарот за обезбедување на услуга за ре-
гистрација на моторни возила преку изготвување на 
документи и материјали за регистрација на територи-
јата на Oпштина Битола и околината и истата ја злоу-
потребуваат на начин што на корисниците на услуга-
та-регистрација на моторни возила им наплаќаат до-
полнителен износ доколку донесат осигурителна по-
лиса, односно доколку истата не ја купат преку АМД 
“Ѓорѓи Наумов” односно Здружението на возачите 
“Сотир Наумовски”, што е спротивно на член 14 став 
(2) точка 1) од Законот. 

2.1. Се забранува Здружението на возачите “Сотир 
Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото “Ѓорѓи 
Наумов”-Битола, при обезбедување на услугата за ре-
гистрација на моторни возила преку изготвување на 
документи и материјали за регистрација на територи-
јата на Oпштина Битола и околината да наплатуваат 
дополнителен износ доколку корисниците на услугата 
донесат осигурителна полиса односно доколку истата 
не ја купат преку АМД “Ѓорѓи Наумов” односно 
Здружението на возачите “Сотир Наумовски”, од де-
нот на конечноста на ова решение. 

3. Непостапувањето по точка 1.1 и 2.1 од ова ре-
шение претставува прекршок согласно член 47 став 
(1) точка 3) од Законот за заштита на  конкуренци-
јата. 

          
        Бр. 07-57/12 
20 април 2007 година             Претседател, 
             Скопје                Чедомир Краљевски, с.р. 
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Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
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