
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 28 декември 2000 
Скопје 

Број 112 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

3366. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за државните службеници, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 26 декември 2000 годи-
на. 

Бр. 07-5198/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за државните службеници ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 59/2000), во чле-
нот 82 став (2) зборот "три", се заменува со зборот 
"еден", а во ставот (5) зборовите: "има право на ед-
нократен надоместок во вид на испратнина во износ 
од три негови исплатени месечни нето плати остваре-
ни во последниот месец пред престанокот на вработу-
вањето", се заменуваат со зборовите: "ги има правата 
утврдени со Законот за работните односи и со Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

П 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице; 
1. Живко Тоде Бумбароски од с. Горно Коњари, во 

траење од 3 месеци. 
III 

Извршувањето на казната затвор им се замени со 
условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 

1. Димче Лазо Хаџи-Поповски од Битола во трае-
ње од 5 месеци. 

2. Андон Мирослав Бегалоски, од Струга во трае-
ње од 6 месеци. 

IV 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Ајредини Сефер Сејадин од с. Боговиње, во тра-

ење од 3 месеци. 
V 

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

Бр. 07-1643 
27 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

3368. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 
1. За судија на Апелациониот суд во Скопје е из-

брана Стефка Чесноска - Танева, судија на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3367. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од 
Законот за помилување ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на каз-

ната затвор осудените лица: 
1. Џемаил Синан Џемаили, од с. Речане. 
2. Муслим Махир Азири, од Тетово. 

Бр. 07-5236/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3369. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

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

ВО КРИВА ПАЛАНКА 
1. За судија на Основниот суд во Крива Паланка е 

, избрана Анкица Димитровска, стручен соработник во 
Основниот суд во Крива Паланка. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5237/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3370. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

јавното обвинителство ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ 

ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на јавниот обвинител на Република 
Македонија е именувана Роксанда Крстевска, виш ја-
вен обвинител на Вишото јавно обвинителство во 
Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5238/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3371. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавното обви-

нителство ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 декем-
ври 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВ-

НОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КУМАНОВО 

1. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-
телство во Куманово е именувана 

Валентина Стојановска, адвокат од Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5239/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3372. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

јавното обвинителство ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИ-

НИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
ВО КУМАНОВО 

1. За заменик на Јавниот обвинител на Основното 
јавно обвинителство во Куманово е именуван 

Горан Пешевски, адвокат од Куманово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5240/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3373. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

јавното обвинителство ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИ-
НИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ВО СТРУМИЦА 
1. За заменици на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Струмица се именувани: 
Митра Каратанева, адвокат од Струмица, 
Томе Божиков, секретар на Советот на општина 

Струмица, 
Златко Иванов, адвокат од Струмица и 
Ленче Ставрева, стручен соработник во Основни-

от суд во Струмица. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5241/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3374. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

јавното обвинителство ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИ-
НИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ВО ШТИП 
1. За заменик на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Штип е именувана 
Даница Монева, стручен соработник во Основниот 

суд - Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5242/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3375. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за 

јавното обвинителство ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИ-
НИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ВО РЕСЕН 
1. За заменик на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Ресен е именуван 
Сребре Јовановски, дипломиран правник 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5243/1 Претседател 
26 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3376. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Кава-
дарци се разрешува Димитар Манчев, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5244/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3377. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Гос-
тивар се разрешува Ристо Ангелкоски, по негово ба-
рање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5245/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3378. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од 

Законот за јавното обвинителство ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/92,19/93,9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ВЕЛЕС 

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 
Основното јавно обвинителство во Велес се разрешу-
ва Милан Николов, поради исполнување услови за 
старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5246/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3379. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 1 од 

Законот за јавното обвинителство ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/92,19/93,9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА 

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 
Основното јавно обвинителство во Битола се разре-
шува Дарко Стефановски, по негово барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5247/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

ЗЗ80. 
Врз основа на член 42, а во врска со член 45 од За-

конот за судовите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА И НА ОС-
НОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на 

- претседател на Основниот суд во Струмица и 
- претседател на Основниот суд во Радовиш. 
2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги 

достават до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5248/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3381. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 
1. Од функцијата претседател и судија на Основни-

от суд во Прилеп, се разрешува 
Стефан Стојчески, поради исполнување услови за 

старосна пензија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5249/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3382. 
Врз основа на член 42, а во врска со член 45 од За-

конот за судовите ("Службен весник на Република 
Македонија" број 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 декември 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на 

- претседател на Основниот суд во Прилеп. 
2. Заинтересираните кандидати, судни на Основни-

от суд во Прилеп, пријавите да ги поднесуваат до Ре-
публичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5250/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3383. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник Република Македонија" 
бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "НАДА МИХАЈЛОВА" 

- ПРОБИШТИП 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната 

здравствена организација Здравствен дом "Нада Ми-
хај лова" - Пробиштип, се именуваат: 

Добринка Спасовска, дипломиран правник, врабо-
тена во Фондот за здравство, 

Влатко Стоилковски, дипломиран правник, начал-
ник на Подрачната единица на Министерството за од-
брана, 

Љубица Донева, дипломиран економист, комерци-
јален директор во Рудници - Злетово и 

Ристо Мицев, дипломиран електроинженер, врабо-
тен во Подрачната единица на Министерството за 
труд и социјална политика. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им прес-
танува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом "Нада Михајлова" - Пробиштип. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5251/1 Претседател 

26 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје ' Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3384. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник Република Македонија" 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 
година, донесе 

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

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "ПРИМ. Д-Р ЃОРЃИ 
ГАВРИЛ СКИ" - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната 
здравствена организација Здравствен дом "Прим. д-р 
Горѓи Гаврилски" - Свети Николе, се именуваат: 

Санде Михајлов, дипломиран економист, вработен 
во АД "Жито продукт" - Свети Николе, 

Трајан Ефремов, дипломиран електроинженер, 
вработен во Електростопанство - Свети Николе, 

Сузана Нушева, дипломиран економист и, 
Зоран Нунев, дипломиран стоматолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им прес-

танува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом "Прим. д-р Горѓи Гаврилски" - Свети Нико-
ле. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5252/1 Претседател 
26 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3385. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 26 декември 
2000 година, донесе 

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

ЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната 
здравствена организација Завод за здравствена зашти-
та - Скопје, се именуваат: 

Доц. д-р Весна Јаневска, Медицински факултет, 
ОЗТ Институти; 

д-р Столе Јованов, вработен во Градската општа 
болница "Моша Пијаде" - Скопје; 

Горан Миоски, вработен во "Македонија пат" -
Скопје, и 

Проф. д-р Никола Силјановски, професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им прес-
танува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод 
за здравствена заштита - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5253/1 Претседател 
26 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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3386. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судови-

те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО АПЕЛА-

ЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ВО ШТИП 

I. За судии поротници во Апелациониот суд во 
Скопје, се избрани: 

1. Циривири Киро 
2. Тодорова Јадранка 
3. Каљошева Соња 
4. Темелкоска Грозданка 
5. Лазаревска Милка 
6. Георгиевски Александар 
7. Миновски Милорад 
8. Крстевска Драгица 
9. Трајкова Верица 
10. Билеска Стојанка 
11. Симоски Глигур 
12. Тасевски Петре 

И. За судни поротници во Апелациониот суд во 
Штип, се избрани: 

1. Максимова Виолета 
2. Стојковска Весна 
3. Малинова Тргоевиќ Дивна 
4. Вељковиќ Татјана 
5. Соколовска Јасминка 
6. Шпигова Емилија 
7. Кордумов Киро 
8. Славков Влатко 
9. Маринковска Ана 
10. Јовановска Стојанка 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5126/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3387. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметко-

водство ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА КОРИСНИЦИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план за корисниците на 

средствата од буџетите и фондовите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 18/94,19/94, 63/95 и 26/98), во контниот 
план, кој е составен дел на Уредбата за контниот план 
за корисниците на средства од буџетите и фондовите 
се менува и гласи: 

Класа О 
На групата 00 - зборот "вложувања" се заменува 

со зборот "издатоци". 
На конто ООО - зборот "вложувања" се заменува со 

зборот "издатоци". 
На конто 001 - зборот "вложувања" се заменува со 

зборот "издатоци". 
На конто 002 - сврзникот "и" се заменува со запир-

ка, а по зборот "концесни" се додаваат зборовите: "и 
други права". 

На конто 004 - зборот "вложувања" се заменува со 
зборот "издатоци". 

На конто 005 - зборот "вложувања" се заменува со 
зборот "издатоци". 

На конто 008 - зборовите "Ревалоризација на не-
материјални вложувања во текот на пресметковниот 
период" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усог-
ласување на нематеријалните средства (Ревалоризаци-
ја)". 

На конто 009 - зборот "вложувања" се заменува со 
зборот "средства". 

На групата 01 - зборот "вложувања" се брише, и се 
додаваат зборовите: "добра и природни богатства". 

На конто 010 - зборовите: "природни богатства" се 
заменуваат со зборовите: "земјишта". 

На конто 011 - зборовите: "Вложувања во природ-
ни богатства во подготовка" се заменуваат со зборот 
"Шуми". 

На конто 012 - зборовите: "Аванси за природни бо-
гатства" се заменуваат со зборовите: "Издатоци на 
природни богатства во подготовка". 

По контото "012" се додава ново конто кое гласи: 
"015 - Аванси за преодни богатства". 

На конто 018 - зборовите: "Ревалоризација на при-
родни богатства во текот на пресметковниот период" 
се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување 
на природните богатства (Ревалоризација)". 

На групата 02 - зборовите: "средства за работа" се 
заменува со зборовите: "материјални средства". 

По конто 024 - се додава конто 025 - "Други мате-
ријални добра". 

Досегашното конто 025 станува 026 и досегашното 
конто 026 станува 027. 

На конто 028 - зборовите: "Ревалоризација за 
средствата за работа во текот на пресметковниот пер-
иод" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогла-
сување на материјалните добра (Ревалоризација)" 

На конто 040 - зборовите: "Долгорочно вложени 
средства, депозити, кауции и хартии од вредност" се 
заменуваат со зборовите: "Долгорочни кредити даде-
ни во земјата". 

Групите 05 - Средства на резервите, 06 - Средства 
на заедничка потрошувачка за потребите на домува-
њето и 07 - Средства на заедничка потрошувачка за 
други потреби, како и нинните конта се бришат. 

Контото 081 - Средства на солидарноста и конто 
083 - Други задолжителни долгорочни побарувања се 
бришат. 

Класа 1 
Во групата 11 - "Хартии од вредност" се додаваат 

две нови конта, кои гласат: 
"112 - Обврзници 
113 - Благајнички записи 
На конто 119 - зборовите: "Исправка на вредноста 

на хартиите од вредност" се заменуваат со зборовите: 
"Вредносно усогласување на хартиите од вредност". 

На конто 129 - зборовите: "Исправка на вредноста 
на побарувањата од купувачите" се заменуваат со збо-
ровите: "Вредносно усогласување на побарувањата од 
купувачите". 

На конто 149 - збсуовите: "Исправка на вредноста 
на краткорочните побарувања" се заменуваат со збо-
ровите: "Вредносно усогласување на краткорочните 
побарувања". 

На конто 159 - зборовите: "Исправка на вредноста 
на другите краткорочни побарувања" се заменуваат 
со зборовите: "Вредносно усогласување на краткороч-
ни побарувања". 

На конто 169 - зборовите: "Исправка на вредноста 
на финансиски и пресметковни односи" се заменуваат 
со зборовите: "Вредносно усогласување на финансис-
ките и пресметковни односи". 

Група 17 со контата 170 и 171 и називите, се заме-
нуваат со нова група и конта: 

" 17 - Побарувања од државата 
170 - Побарувања за платен ДДВ 
171 - Побарувања за платени акцизи 



, Стр. 5814 - Бр. 112„̂ ^^^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^^^ 28 декември 2000 

172 - Побарувања за платени царини 
173 - Побарувања за платени даноци и придонеси 

на исплати по договор за дело и авторско дело 
174 - Побарувања за платен данок од добивка 
175 - Побарувања за платени други даноци и при-

донеси 
179 - Вредносно усогласување на побарувањата од 

државата и другите институции". 
Во групата 19 после контото 196 се додава ново 

конто кое гласи: "197 - Пренесена транзиторна акти-
ва". 

Класа 2 
По контото 211 се додаваат две нови конта, кои 

гласат: 
"212 - Обврски за издадени обврзници 
213 - Обврски за благајнички записи". 
Група 25 со контата 250,252 и 255 и називите се за-

менува со: 
"25 - Обврски спрема државата и други институции 

и други даноци и придонеси 
250 - Обврски за ДДВ и данок на промет на произ-

води и услуги 
251 - Обврски за акцизи 
252 - Обврски за царини 
253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за 

дело и авторско дело 
255 - Обврски за други даноци и придонеси". 
Група 27 со контата 270,271 и 275 и називите се за-

менуваат со: 
"27 - Обврски за даноци и придонеси од добивката 
270 - Обврски за даноци од добивката 
271 - Обврски за придонеси од добивката 
275 - Други обврски". 
Во групата 29 после конто 296 се додава ново кон-

то кое гласи: 
н297 - Транзиторна пасиван. 

Класа 3 
На контото 303 - зборовите: "Данок на промет и 

други давачки" се заменува со зборовите: "Данок на 
ДДВ и други давачки". 

Класи 6 
На конто 634 - зборовите: "Вкалкулиран данок на 

промет и други давачки" се заменуваат со зборовите: 
"данок на додадена вредност". 

На контото 653 - зборовите: "Данок на промет, ак-
цизи и други давачки за стоките" се заменува со збо-
ровите: "Данок на додадена вредност". 

По конто 653 се додава ново конто кое гласи: 
"654 - Акцизи и други давачки". 
На конто 664 - зборовите: "Вкалкулиран данок и 

други давачки", се заменуваат со зборовите: "Вкалку-
лиран данок, ДДВ и други давачки (акцизи и сл.)". 

По групата бб се додава нова група 67 која гласи: 
"67 - Аванси, депозити и кауции за набавка на сто-

ки 
670 - Дадени аванси, депозити и кауции за набавка 

на стоки 
671 - Дадени аванси, депозити и кауции на увозни-

кот за набавка на стоки 
672 - Дадени аванси, депозити и кауции за повратна 

амбалажа 
679 - Вредносно усогласување (исправка) на даде-

ните аванси, депозити и кауции на стока". 

Класа 7 
Во групата 71 - Даночни приходи, по контото 716 

се додаваат две нови конта кои гласат: 
"717 - Даноци на специфични услуги 
718 - Такси за користење или дозволи за вршење 

на дејност". 
Во групата 72 - Неданочни приходи, конто 723 -

зборовите: "Неиндустриски и инцидентни продажби" 
се заменуваат со зборовите: "Административни такси 
и надоместоци"; конто 724 - зборовите: "Други адми-
нистративни такси и надоместоци" се заменуват со 

зборовите: "Други Владини услуги"; а контата 726 и 
727 со називите се бришат. 

Групата 73 - "Трансфери и донации" со контата 
731,732 и 733 со називите се менуваат и гласат: 

"73 - Капитални приходи 
731 - Продажба на капитални средства 
732 - Продажба на стоки 
733 - Продажба на земјиште и нематеријални вло-

жувања 
734 - Капитални трансфери од невладини извори". 
Групата 74 - "Домашни задолжувања" со контата 

741,742,743 и 744 со називите се менуваат и гласат: 
"74 - Трансфери и донации 
741 - Трансфери од други нивоа на власт 
742 - Донации од странство". 
Групата 75 - Задолжување во странство со контата 

751,752,753 и 754 со називите се менуваат и гласат: 
"75 - Домашно задолжување 
751 - Краткорочни позајмици во земјата 
752 - Благајнички записи 
753 - Долгорочни обврзници 
754 - Друго домашно задолжување". 
По групата 75 се додаваат три нови групи 76, 77 и 

78 кои гласат: 
"76 - Задолжување во странство 
761 - Меѓународни развојни агенции 
762 - Странски влади 
769 - Други задолжувања во странство 
77 - Продажба на хартии од вредност 
771 - Продажба на хартии од вредност 
78 - Приходи од отплата на заеми 
781 - Приходи од наплатени дадени заеми". 

Класа 8 
Конто "832 - Дел од вишокот на приходите - добив-

ката за резервниот фонд" се брише. 

Класа 9 
Групата 95 со контата 950 и 958 и називите,, група-

та 96 со контата 960, 961, 962 и 967 со називите и гру-
пата 97 со контата 970, 971, 972 и 977 со називите се 
бришат. 

Во групата 98, конто 983 - Извори на задолжител-
ни долгорочни вложувања се брише. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 го-
дина. 

Бр. 23-6052/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3388. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметко-

водство ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА 

СРЕДСТВА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за билансите за корисниците на сред-
ства од буџетите и фондовите ("Службен весник на 
РМ" бр. 30/94, 63/95 и 27/98), во образецот "Биланс на 
состојба" на ден „ „ година, редните броеви во 
колоната 1, бројот на пооделните конта во колоната 2 
и називот на позициите во колоната 3 се менуваат и 
гласат: 
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Под реден број 1, во колоната 3, зборот "вложува-
ња", се заменува со зборот "издатоци". 

Под реден број 2, во колоната 2 по бројот "012" се 
додава бројот "015", а зборот "вложувања" во колона-
та 3 се менува и гласи: "издатоци". 

Под III зборовите: "средства за работа" се замену-
ваат со зборовите: "материјални средства". 

На реден број 8, во колона 3, зборовите: "Средства 
за работа во подготовка" се заменуваат со зборовите 
"Други материјални добра". 

На реден број 9, во колоната 2, контото "025" се 
заменува со конто "026". 

На реден број 10, во колоната 2, групата 04 се за-
менува со контото "027 - Аванси за средства за рабо-
та". 

Редниот број 10 станува реден број 11. 
Редните броеви 11 до 28 стануваат редни броеви 12 

До 29. 
На редниот број 29 кој станува реден број 30 во ко-

лоната 3 називот на заглавието под VIII се менува и 
гласи: "VIII Побарувања од државата и други институ-
ции". 

На редниот број 30 кој станува реден број 31, во 
колоната 2, групата 19 се брише, а се додаваат конта-
та 190 и 197. 

По реден број 31 се додава нов реден број 32, конто 
"198 - Други активни временски разграничувања". 

Редните броеви 31 до 35 стануваат редни броеви 33 
до 37. 

Редниот број 36 кој станува реден број 38, во коло-
ната 2, групата бб се заменува со три нови групи 65, бб 
и 67, а во колоната 3 по зборот "стоки" се додаваат 
зборовите: "иаванси". 

Редните броеви 37 и 38 стануваат редни броеви 39 
и 40. 

Редните броеви 39 до 52 со податоците во колона-
та 2 и 3 се бришат. 

Редните броеви 53 и 54 стануваат редни броеви 41 
и 42. 

Редните броеви 55 и 56 стануваат редни броеви 43 
и 44. 

Реден број 57 конто 910 и називот се бришат. 
Редните броеви 58 до 70 стануваат редни броеви 45 

до 57. 
Редните броеви 71 до 77 стануваат редни броеви 58 

до 64. 
Заглавјето по реден број 77 кој станува реден број 

64 под д) зборовите: "Обврски за данок на промет и 
други даноци и придонеси", се заменуваат со зборови-
те: "Обврски спрема државата и други институции и 
други и други даноци и придонеси". 

Редниот број 78 кој станува реден број 65 назинот 
на контото во колоната 3 се менува и гласи: "Обврски 
за ДДВ". 

Но редниот број 78 кој станува реден број 65 се до-
дава нов број бб и конто 251 со назин "Обврски за ак-
цизи". 

Редните броеви 79 и 80 се заменуваат со 3 нови 
редни броеви и контата кои гласат: 

"реден број 67 конто 252 - Обврски за царини, 
реден број 68 конто 253 - Обврски за други даноци 

и придонеси по договор за дело и авторско дело, 
реден број 69 конто 255 - Обврски за други даноци 

и придонеси". 
Редниот број 81 станува реден број 70. 
На реден број 82 кој станува реден број 71 зборо-

вите во колоната 3 се менуваат со зборовите: "Обвр-
ски за даноци и придонеси од добивката". 

Редните броеви 83 и 84 стануваат редни броеви 72 
и 73. 

Заглавната под V и VI и редните броеви 85 до 88 
се бришат, а редните броеви 89 и 90 стануваат редни 
броеви 74 и 75. 

Во колоната 4-ознака за АОП броевите се менува-
ат по редослед. 

Член 2 
Во образецот "Приходи и трошоци во текот на го-

дината - Биланс на приходите и трошоците "од јануари 
^ ^ ^ до ^ ^ ^ година, редните броеви, броевите на 
контата во колоната 2 и низините во колоната 3 се ме-
нуваат и гласат: 

По реден број 47 се додаваат два редни броја 48 и 
49 со две нови конта кои гласат: 

"Реден број 48-конто 717 - Даноци на специфични 
услуги; 

Реден број 49-конто 718 - Такси за користење или 
дозволи за вршење на дејност". 

Редните броеви 48 и 49 стануваат редни броеви 50 
и 51. 

Редниот број 50 кој станува реден број 52 се менува 
називот на контото и гласи: "Неиндустриски и инци-
дентни продажби-надоместоци". 

Редниот број 51 кој станува реден број 53 се менува 
и гласи "Други владини услуги". 

Редниот број 52 станува реден број 54, а по овој ре-
ден број се додава ново поглавје кое гласи: "Ш-Капи-
тални приходи". 

Редните броеви 53 до 54 кои стануваат редни брое-
ви 57 до 60 броевите на контата во колона 2 и називи-
те во колона 3 се менуваат и гласат: 

"Реден број 57 конто 731 - Продажба на капитални 
средства 

Реден број 58 конто 732 - Продажба на стоки 
Реден број 59 конто 733 - Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања 
Реден број 60 конто 734 - Капитални трансфери од 

невладини извори". 
Бројот III се заменува со бројот IV со истиот назин. 
Редниот број 55 до 57 се заменуваат со редните 

броеви 61 и 62, а во реден број 56 зборовите: "Домаш-
ни донации" се заменуваат со зборовите: "Донации од 
странство". 

Бројот IV се заменува со бројот V со истиот назин. 
Редните броеви 58 до 61 кои стануваат редни брое-

ви 63 до бб, а во колоната 2 контата 741,742,743 и 744, 
се заменуваат со контата 751,752,753 и 754. 

Бројот V се заменува со бројот VI со истиот назив. 
Редните броеви 62 до 65 кои стануваат редни брое-

ви 67 до 69, а во колоната 2 контата 751, 752, 753 - Ко-
мерцијални задолжувања, се заменуваат со контата 
761,762,769 - Други задолжувања во странство. 

По редниот број 65 се додаваат две нови поглавја и 
два нови редни броеви со посебни конта кои гласат: 

"VII - Продажба на хартии од вредност 
70-771 - Продажба на хартни од вредност 
VIII - Приходи од отплата на заеми 
71 - 781 - Приходи од наплатени дадени заеми": 
Досегашните редни броеви бб и 67 стануваат 72 и 

73 со истите низини и истите поглавја. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година. 

Бр. 23-6053/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

. Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3389. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметко-

водството ("Службен весник на Република Македони-
ја11 бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26. 12. 
2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА 
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 
БУЏЕТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА СА-
МОУПРАВА И ЗА БУЏЕТИТЕ НА ФОНДОВИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за 

Буџетот на Република Македонија, буџетите на еди-
ниците на локалната самоуправа и за буџетите на 
фондовите ("Службен весник на РМ" бр. 18/94,63/95 и 
26/98), во контниот план кој е составен дел на Уредба-
та се вршат следните измени и дополнувања: 

Во контниот план 
Класа О 

На контото 004 - зборовите: "Други капитални 
средства" се заменуваат со зборовите: "Други сред-
ства и опрема". 

На групата на контата 01 - зборовите: "Капитални 
вложувања" се заменуваат со зборовите: "Материјал-
ни средства". 

На конто 010 - зборовите: "Природни богатства" 
се заменуваат со зборовите: "Земјишта и шуми". 

На групата на контата 09 - зборовите: "Средства за 
кредити и заеми и непокриени трошоци" се заменува-
ат со зборовите: "Други долгорочни кредити и заеми и 
дефицит на буџетот". 

На конто 090 - зборовите: "Средства за кредити и 
заеми за потребите што не се предвидени во буџетот 
на државата и фондот" се заменуваат со зборовите: 
"Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџе-
тот на државата и фондот". 

На конто 095 - зборовите: Непокриени трошоци" 
се заменуваат со зборовите: "Дефицит на буџетот". 

На конто 097 - зборовите: "Трошоци покриени со 
повратни и неповратни средства" се заменуваат со 
зборовите: "Покритие на дефицитот на буџетот и 
фондот". 

Класа 1 
Групата на конта 13 и конто 132 - се бришат и се 

додава нова група на конта која гласи: 
" 14 - Побарувања за платен ДДВ и други даноци и 

придонеси 
141 - Побарувања за платен ДДВ и акцизи 
142 - Побарувања за платени царини 
143 - Побарувања за платени даноци и придонеси 
144 - Други даноци и придонеси 
149 - Исправка на вредноста на побарувањата за 

ДДВ и другите даноци и придонеси". 
На групата 15 - зборовите: "Краткорочни пласма-

ни" се заменуваат со зборовите: "Краткорочни плас-
мани, кредитирање и позајмување". 

На контото 158 - зборовите: "Други краткорочни 
пласмани" со заменуваат со зборовите,: ' Краткорочни 
кредити и позајмици". 

На контото 159 - зборовите: "Исправка на вреднос-
та на пласманите" се заменуваат со зборовите: "Ис-

правка на вредноста на краткорочните пласмани, кре-
дитирањата и позајмувањата". 

Класа 2 
Групата на конта 25 и конто 250, се заменуваат со 

нова група 25 и конта која гласи: 
"25 - Краткорочни обврски 
250 - Краткорочни обврски спрема домашни прав-

ни субјекти 
251 - Краткорочни обврски спрема странски прав-

ни субјекти 
255 - Други краткорочни обврски". 

Класа 7 
Во групата 71 - Даночни приходи, по контото 716 

се додаваат две нови конта кои гласат: 
"717 - Даноци на специфични услуги 
718 - Такси за користење или дозволи за вршење 

на дејност". 
Во групата 72 - Неданочни приходи, конто 723 -

зборовите: "Неиндустриски и инцидентни продажби" 
се заменуваат со зборовите: "Административни такси 
и надоместоци"; конто 724 - зборовите: "Други адми-
нистративни такси и надоместоци" се заменуваат со 
зборовите: "Други Владини услуги"; а контата 726 и 
727 со називите се бришат. 

Групата 73 - Трансфери и донации со контата 731, 
732 и 733 со називите се менува и гласи: 

"73 - Капитални приходи 
731 - Продажба на капитални средства 
732 - Продажба на стоки 
733 - Продажба на земјиште и нематеријални вло-

жувања ' 
734 - Капитални трансфери од невладини извори". 
Групата 74 - Домашни задолжувања со контата 

741,742,743 и 744 со називите се менува и гласи: 
"74 - Трансфери и донации 
741 - Трансфери од други нивоа на власт 
742 - Донации од странство". 
Групата 75 - Задолжување во странство со контата 

751,752,753 и 754 со називите се менува и гласи: 
"75 - Домашно задолжување 
751 - Краткорочни позајмици во земјата 
752 - Благајнички записи 
753 - Долгорочни обврзници 
754 - Друго домашно задолжување". 
По групата 75 се додаваат три нови груни 76,77 и 

78 кои гласат: 
"76 - Задолжување во странство 
761 - Меѓународни развојни агенции 
762 - Странски влади 
769 - Друга задолжувања во странство 
77 - Продажба на хартии од вредност 
771 - Продажба на хартии од вредност 
78 - Приходи од отплата на заеми 
781 - Приходи од наплатени дадени заеми". 

Класа 8 
Во групата 89 и на контата 890 и 899 - зборот "тро-

шоци се заменува со зборот "расходи". 

Групата на конта 93 и контата 930 и 931 се бришат. 
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Во "Билансот на состојбата" 

Насловот под 13) "Побарувања за повеќе платни 
даноци и придонеси\ се заменува со нов наслов кој 
гласи: 

14) " Побарувања за платен ДДВ и други даноци и 
придонеси". 

На редниот број 19 - контото 132 се брише, а на-
место него се додаваат нови пет конта (редните брое-
ви се поместуваат по редослед) и тоа: 

"141 - Побарувања за платен ДДВ и други даноци и 
придонеси 

142 - Побарувања за платени царини 
143 - Побарувања за платени даноци и придонеси 

на исплати по договор за дело и авторско дело 
144 - Други даноци и придонеси 
149 - Исправка на вредноста на побарувањата за 

ДДВ и другите даноци и придонеси". 
На редниот број 38 на конто 004 - зборовите: "Дру-

га капитални средства" се заменуваат со зборовите: 
"Друга средства и опрема". 

На редниот број 43 конто 010 - зборовите: "При-
родни богатства" се заменуваат со зборовите: "Зем-
јишта и шуми". 

Насловот под 09 - "Средства за кредити и заеми и 
непокриени трошоци" се заменуваат со зборовите; 
"Друга долгорочни кредити и заеми и дефицит на бу-
џетот". 

На реден број 48 до 50 називите на позициите се 
менуваат и гласат: 

"090 - Долгорочни кредити и заеми за потребите на 
државата и фондот 

095 - Дефицит на буџетот - фондот 
097 - Покритие на дефицитот на буџетот - фон-

дот". 
Насловот Под 93) "Обврски по краткорочни креди-

ти" и редните броеви бб и 67 со позициите на контата 
930 и 931 се бришат. 

По реден број 74 се додаваат 4 редни броеви со 
следниот поднаслов и позициите: 

"24 - Обврски за ДДВ и други даноци и придонеси 
241 - Обврски за ДДВ и акцизи 
242 - Обврски за царини 
243 - Обврски за даноци и придонеси по договор за 

дело и авторско дело 
244 - Обврски за други даноци и придонеси". 
Насловот под 25) "Обврски за даноци и придоне-

си" и контото 250 на 75 се заменуваат со нов наслов и 
нови три конта и тоа: 

"25 - Краткорочни обврски 
250 - Краткорочни обврски спрема домашни прав-

ни субјекти 
251 - Краткорочни обврски спрема странски прав-

ни субјекти 
255 - Други краткорочни обврски". 

Во 11 Приходи и трошоци во текот на годината • Би-
ланс на приходите и трошоците" 

По реден број 45 се додаваат две нови позиции и 
редни броеви и тоа: 

"46. 717 - Даноци на специфични услуга 

47. 718 - Такси за користење или дозволи за врше-
ње на дејност". 

Под реден број 48, називот на контото 723 се мену-
ва и гласи: "Административни такси и надоместоци". 

Под реден број 49, називот на контото 724 се мену-
ва и гласи: "Други владини услуги". 

Позициите под редните броеви 51 и 52 и досегаш-
ните конта 726 и 727 се бришат. 

Поглавјето III се менува и гласи: "Капитални при-
ходи", а редните броеви 51 и 52 се менуваат и се дода-
ваат два нови редни броја и гласат: 

"III. Канитални приходи 
51. 731 - Продажба на капитални средства 
52. 732 - Продажба на стоки 
53. 733 - Продажба на земјиште и нематеријални 

вложувања 
54. 734 - Капитални трансфери од невладини изво-

ри". 
. По редниот број 54 се додава ново поглавје IV и 

две нови позиции, кои гласат: 
"IV. Трансфери и донации 
55. 741 - Трансфери од други нивоа на власт 
56. 742 - Донации од странство". 
Поглавјето IV станува поглавје V и гласи: 
"V. Домашно задолжување 
57. 751 - Краткорочни позајмици во земјата 
58. 752 - Благајнички заниси 
59. 753 - Долгорочни обврзници 
60. 754 - Друго домашно задолжување". 
Поглавјето V станува поглавје VI и гласи: 
"VI. Задолжување во странство 
61. 761 - Меѓународни развојни агенции 
62. 762 - Странски влади 
63. 769 - Други задолжувања во странство". 
По поглавјето VI се додаваат две нови поглавја VII 

и VIII кои гласат: 
"VII. Продажба на хартии од вредност 
64. 771 - Продажба на хартии од вредност 
VIII. - Приходи од отплата на заеми 
65. 781 - Приходи од наплатени дадени заеми". 
Под реден број 64 зборот "трошоци" се заменува 

со зборот "расходи". 
Под заглавието г) зборот "Трошоци" се заменува 

со зборот " Расходи". 
Под редните броеви 69 до 71 зборот "трошоци" се 

заменува со зборот "расходи". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 го-
дина. 

Бр. 23-6054/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година Па РепубликаМакедонија, 

Скопје Љубчо Ѓеорѓиевски с.р. 
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3390. 
Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република Македонија (Сл, ве-

сиќ на Република Македонија бр. 59/2000), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26.12.2000 година донесе: 

М А К Р О Е К О Н О М С К А П О Л И Т И К А 

Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А З А 2001 Г О Д И Н А 

I УСЛОВИ, ПРЕТПОСТАВКИ И ОГРАНИЧУВАЊА 

Макроекономската политика во 2001 година ќе се остварува во релативно ста-
билен и релаксиран домашен и надворешен амбиент, но и во присуство на 
ограничувачки фактори од долгорочен и тековен карактер. 

Стопанската активност во 2001 година ќе се остварува во услови на дефинирани 
глобални правци, определби и мерки. Основа за ова се донесените клучни документи, 
Програма за развој и реформи "Македонија 2003" и Стратегија за извоз на Република 
Македонија. Едновремено со цел да се овозможи стопанските субјекти да работат во % . 
по-знати услови на стопанисување уште во почетокот на годината, Владата најголемиот 
број од прописите и актите што се во функција на реализација на целите и задачите на 
макроекономската политика ќе ги донесе, односно предложи за донесување на Собра-
нието на Република Македонија паралелно со нејзиното донесување или веднаш потоа 

Исто така, ќе се подготват и предложат на Собранието повеќе системски и други 
закони, а по потреба ќе се извршат измени и дополнувања на одделни постојни сис-
темски решенија, со што ќе се забрза процесот на заокружување на системската рамка 
што е во функција на прилагодување на легислативата со таа од земјите од Европската 
Унија, согласно Договорот за стабилизација и асоцијација. 

Во 2001 година посебен нагласок ќе се даде на создавањето услови и претпос-
тавки за зголемена инвестициона активност, посебно во приватниот сектор, при што ак-
цент ќе се даде на домашното штедење, но и на создавањето амбиент за прилив на капи-
тал од странство но сите основи, посебно врз некредитни форми. 

Надворешното окружување се очекува да биде стабилно и поволно. Поволно 
влијанија се очекува од јакнењето на економските врски со другите земји, особено со 
земјите од Европската унија, со реализација на Спогодбата за стабилизација и асоци-
јација и економските погодности што се добиени по тој основ. Најновите промени во СР 
Југославија создаваат можности за поинтензивна соработка со оваа земја и надмину-
вање на досега пројавените слабости во транзитот кон Европа и во реализацијата на 
Спогодбата за слободна трговија. Меѓутоа, овие промени бараат и прилагодување на 
нашето стопанство кон зголемената конкуренција но овие основи. 
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Исто така, поволно влијание се очекува од реализацијата на спогодбите за сло-
бодна трговија (Турција, Бугарија, ЕФТА), со што се проширува пазарот на над 110 мил-
иони жители, а вакви спогодби се очекува да се склучат и со други земји. 

Обновата на регионот и во тие рамки очекуваното вклучување во реализацијата 
на одделни проекти, посебно преку Пактот за стабилност ќе овозможи зголемена сто-
панска активност за поголем број стопански субјекти од земјата. 

Оценетите поволни движења на светската економија него гака одат во прилог на 
очекуваниот поволен надворешен амбиент во 2001 година (според предвидувањата на 
ММФ се очекува раст на светскиот бруто домашен производ во 2001 година од 4,2 %). 

Врз условите и амбиентот во наредната година свој придонес ќе имаат и склуче-
ните тригодишни аранжмани со ММФ и Светската банка, со што покрај финансиската 
поддршка (50,3 милиони американски долари од Светска банка и 20 милиони долари од 
ММФ), се ослободуваат за користење и аранжманите и грантовите од другите земји и 
институции. 

Врз овие основи ќе се бараат решенија за обезбедување стабилен и одржлив раз-
вој во услови на ниска инфлација и врз таа основа решавање и на другите проблеми во 
развојот, особено намалување на високата невработеност. Свој придонес кон ова се 
очекува и од планираното намалување на персоналниот данок од доход, што ќе ги рас-
товари трошоците на работењето на претпријатијата, ќе ги направи производите, од-
носно услугите иоконкурентни и позитивно ќе влијае врз вработеноста. 

Меѓутоа, во наредната година ќе бидат присутни проблемите и ограничувањата 
од подолгорочен карактер изразени во неповолна стопанска структура, бавен процес на 
прилагодување на производството според критериумите и стандардите на странските 
пазари, социјалните аспекти од спроведувањето на реформите и друго. Исто така, врз 
стопанската активност во наредната година ќе влијае нестабилноста на цената на наф-
тата на светските пазари. 

II. МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ВО 2001 ГОДИНА 

Основни задачи 

Поаѓајќи од сегашните состојби, остварените резултати во одржувањето на мак-
роекономската стабилност и спроведувањето на структурните реформи, а имајќи ги во 
вид присутните проблеми и ограничувања на развојот, како и оценетите услови, прет-
поставки и можности, основни задачи на макроекономската политика и политиката на 
структурни реформи за 2001 година се: 

(1) Создавање на услови и претпоставки за одржување на релативно динамичен 
економски раст кој ќе генерира нови можности за вработување и отворање на процес на 
намалување на сиромаштијата. За остварување на оваа цел макроекономските поли-
тики и натаму ќе бидат фокусирани на обезбедување стабилно финансиско окружување, 
а на полето на структурната политика на забрзување на реформите во секторот на 
претпријатијата и во финансискиот систем, како и во јавната администрација. Истовре-
мено ќе се отвори широк фронт на инвестициони зафати , како во приватниот сектор 
(особено во малите и средни претпријатија), така и во градбата на инфраструктурни об-
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јскти. Ќе се поттикнува извозот на стоки и услуги согласно принципите на Светската 
трговска органзација, со што ќе се создава простор за поголемо производство. Ќе се 
настојува да се обе-збеди зголемување на домашното штедење, но и натаму ќе биде ви-
сок делот на инвестициите кои ќе-се финансираат со средтства од странство добиени врз 
рачни основи , со нагласок на странските директни инвестиции и донации. 

(2) Создавање услови да се одржи макроекономската рамнотежа и стабилност, 
пред се. преку одржување на инфлацијата на ниско ниво (до 2.2 % просечно годишно) и 
зголемена покриеност на увозот, а со тоа и одржување на стабилноста на девизниот 
курс Истовремено, ќе има потреба и во 2001 година од одреден степен на контрола на 
лгрегатнаг.1 потрошувачка, за која цел ќе се-. задржи контролата во дел од платите и 
обезбедување на здрава фискална и монетарна политика и координирања меѓу нив 

(3) Создавање услови за 'забрзување на процесот на реформите, што е предуслов 
претходните две задачи да се остварат на трајни основи. При тоа, посебен акцент ќе се 
иде на: иостприватизпционото, менаџерското и финансиското консолидирање на прет-
пријатијата. довршување на приватизацијата кај субјектите што го отпочнале овој 
процес, а сеуште не го завршиле; создавање на услови и претпоставки за приватизација 
во деловите од јавниот сектор што можат самостојно комерцијално да работат; забрзу-
вање на продажбата на државниот капитал; решавање на прашањето на загубарите, со-
гласно договорот со ММФ и Светската банка; јакнење на законската рамка во однос на 
правата на доверителите и акционерите; олеснување на влезот на нови приватни фирми 
и создавање поиогодно окружување за влезот на директни странски инвестиции. Во 
банкарскиот сектор приватизацијата се повеќе ќе се темели врз стратешки инвеститори, 
наместо врз приватизирани комитенти, ќе се поттикнува процесот на зголемување на 
конкуренцијата и врз таа основа намалување на каматните стапки; заокружување на 
правната рамка; зајакнување на банкарската супервизија, со акцент' на стриктно 
спроведување на упатствата за супервизија и соодветните регулативи; развивање на ин-
фраструктурата на финансискиот систем, како и воведување на законска рамка за 
спречување на перењето пари и измена на регулативите за девизно работење и реформа 
на платниот промет. 

Политика на плати 

Политиката на плати во 2001 година ќе биде во функција на одржување на мак-
роекономската стабилност на земјата. 

За оваа цел исплатата на нето платите и одделните надоместоци на плати на 
правните субјекти со степен на приватизација под 70 %, во наредната година ќе се 
извршува согласно сега важечките законски прописи и постојните колективни дого-
вори, заради што ќе продолжи важењето на Законот за плати и во 2001 година. 

Платите на државните службеници ќе се исплатуваат согласно Законот за 
државните службеници и другите подзаконски акти, во рамките на буџетските средства 
предвидени за оваа намена. 

Платите на правните субјекти кај кои повеќе од 70 % од средствата се во при-
ватна сопственост ќе се исплатуваат во рамките не нивните материјални можности и 
остварената продуктивност на трудот. 
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Политика на цени 

Во 2001 година ќе се продолжи со глобалната политика на слободно формирање 
на цените, според односите на понудата и побарувачката. Притоа, ќе се применува кон-
трола на цените само на мал број производи и услуги кои се од значење за стандардот на 
населението и кои имаат одредена монополска положба на пазарот. 

Годишната инфлација (декември/декември) мерена преку трошоците на живот се 
проектира на 1,2 % (просечно месечно пораст од по 0,1 %), а нивото (гледано јану-
ари, декември 2001 година во однос на јануари /декември 2000 година) се проектира но 
висина од 2,2 %. 

Во случај на нарушување на пазарот (поголеми нарушувања на односите помеѓу 
цените, злоупотреба на монополската положба на пазарот и сл.) кај одреден вид произ-
вод, односно услуга, кој е од витално значење за животот на населението, а е под режим 
на слободно формирање на цените, истиот привремено може да биде ставен под одреден 
режим на контрола. 

За производите и услугите на претпријатијата од јавниот сектор ќе се определу-
ваат цени со кои ќе се обезбедуваат приходи кои ќе ги покриваат трошоците на 
работењето и ќе обезбедуваат тековно функционирање на системите, а по потреба во 
цената ќе се вградува и разликата за договорени инвестиции. 

Ќе се продолжи со пропишување заштитни цени на одделни земјоделски произ-
води. 

Во формирањето на заштитните цени ќе се земаат во предвид условите во кои се 
произведуваат производите за кои ќе се пропишува таквиот вид цени во земјата и осо-
бено висината на светските цени на тие производи. 

Во 2001 година ќе се изготват стоковни биланси за основните земјоделски и пре-
хранбени производи врз основа на кои ќе се утврди недостигот, односно вишокот од ис-
тите, во функција на предлагање и преземање мерки за обезбедување поусогласени од-
носи на понудата и побарувачката на овие производи. 

Фискална политика 

Со фискалната политика за 2001 година ќе се настојува да се постигнат следните 
цели: натамошна имплементација на реформските зафати во даночниот систем; димен-
зионорање на јавната потрошувачка во рамките на материјалните можности во насока 
на нејзино намалување; постигнување на одржлива екстерна позиција; промена на 
структурата на расходите на Централнот буџет, со цел стимулирање на штедењето, ин-
вестирањето, потикнување на економските активности и создавање на простор за пок-
ривање на расходите по основ на реформските зафати и намалувањето на си-
ромаштијата. 

Проектирано с врамнотежено буџетско финансирање како на Централниот 
буџет, така и на буџетите на социјалните фондови и вонбуџетскана фондови. Истовре-
мено, ќе се обезбеди воспоставување на целосна контрола, одговорност и транспарент-
ност во трошењето на буџетските средства. 
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Реформските зафати во даночниот систсм започнати во текот на 2000 година со 
воведувањето на данокот на додадена вредност, ќе продолжат во насока на обезбеду-
вање на повисок степен на компатибилност со даночниот систем на европските земји, 
како и кон натамошно менување на структурата на приходите на буџетот, преку 
обезбедување на поголема застапеност на индиректните даноци за сметка на дпрекните 
За обезбедување на овие цели ќе се изврши измена на Законот за добивка и Законот за 
персонален данок на доход од аспект на реалокација на одделни даночни обврзници. 
Исто гака. ќе се обезбеди намалување на зафаќаната (стапките) по основ на персонален 
данок на доход со цел намалување на трошоците на економските субјекти за работната 
сила и мотивирање на истите за отварање на нови работни места, односно регистрирање 
на веќе вработените, а непријавени вработени, а со тоа и намалување на делот на сивата 
економија по овој основ Очекуваниот финансиски ефект е позитивен со што се 
елиминира можноста за намалување на приходите на буџетот по овој основ 

Од апект на примената на данокот на додадена вредност, ќе се обезбеди при-
оритетно надградување на даночната администрација. За оваа цел во рамки на Управата 
Ја јавни приходи ќе се обезбедуваат програми за обука на персоналот, а ќе се орган-
изира и обука на даночните обврзници. Истовремено, ќе се изврши корекција на 
зафаќаната но овој основ кај некои витални производи. 

Заради одржување на дефицит на Централниот буџет во висина до 0,2% од бруто 
домашниот производ во 2001 година ќе се преземат мерки за сведување на расходите на 
буџетот во рамки на расположивите приходи. За оваа цел од приоритетно значење е на-
малувањето на расходите по основ на плати, што ќе се остварува преку намалување на 
вработените во јавниот сектор на начин кој нема даја намали ефикасноста на обезбеду-
вањето на услугите. За оваа цел ќе се обезбеди донесување на соодветен закон и други 
прописи соодветни со уставните решенија, а нагласка ќе се стави на укинувањето на 
несуштинските активности и нивна реалокација во приватниот сектор, како и на кон-
солидација на јавната администрација во рамки на веќе намалениот број на минис-
терствата. За оваа цел ќе се донесе Акционен план чија реализација се очекува да биде 
завршена до септември 2001 година. Во текот на 2001 година со помош на Светската 
банка ќе биде извршен функционален преглед на министерствата кој ќе представува ос-
нова за елиминирање на ^суштинските активности со цел зголемување на ефикасноста 
на услугите. При тоа, ќе се дозволат определени зголемувања на бројот на вработените 
во оние министерства чии капацитет е од суштествено значење за имплементација на 
реформите како што се Министерството за финансии и Министерството за правда. 

Лимитирањето на масата на плати во Централниот буџет не ја стеснува 
можноста за зголемување на платите на вработените, доколку со рационализацијата на 
јавната администрација се создаде простор за истото. 

Од Централниот буџет ќе се обезбедат средства за инвестирање во човековите 
ресурси, како клучен елемент во натамошната реализација на Стратегијата за намалу-
вање на сиромаштијата. Покрај тоа, ќе се обезбеди зголемено учество на средства за 
капитални трансфери, со цел да се обезбеди поддршка на економскиот раст на базните 
инфраструктурни сектори. Приоритетно значење ќе се даде на инвестициите во рурал-
ната и социјалната инфраструктура и на унапредувањето на патната мрежа. 
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Од Централниот буџет ќе се продолжи со издвојувањето на средства во висина од 
0.5% од бруто домашниот производ на годишно ниво за исплата на неизмирените 
обврски кон пензионерите, согласно одлуката на Врховниот суд. 

Зајакнувањето на севкупното управување и контрола на трошоците од Буџетот 
ќе се остварува со воспоставувања на целосна трезорски функција во Министерството 
за финансии, ири што се очекува системот да се заокружи до крајот на 2001 родина. 
Покрај подобрувањето на процесот на подготовката на Буџетот, ќе се изврши инте-
грирање на вонбуџетската сме тки од сопствени-те приходи на буџетските корисници во 
Централниот буџет, односно ќе се врши следење и контрола на овие средства кај Корис-
ниците кои во процесот на реорганизација на управата, како несупггествени во однос на 
вкупната активност на извршната власт, ќе преминат во приватниот сектор и тоа се до 
момен-тот на нивната трансформација. Исто така, заради зајакнувањето на одговор-
носта, ќе се обезбеди подигнување на нивото во донесувањето на буџетите на социјал-
ните фондови и вонбуџетскана фондови и истите ќе се утврдуваат од страна на Собра-
нието на Република Македонија заедно со Централниот буџет. Ќе се постават лимити на 
трансферните средства и нето позајмувањата од Централниот буџет, со цел намалување 
на притисоците од останатите фондови. Ќе се обезбеди и верификација на сите законски 
определби со фискални импликации од страна на Министерството за финансии пред 
нивното доставување за одобрување до Собранието на Република Македонија. Ис-
товремено, ќе се преиспитаат одделни законски решенија од социјалната сфера и ќе се 
преземаат мерки доколку трошоците кои произлегуваат од нив имаат негативни ефекти 
врз Централниот буџет. Заради зацврстување на способноста за управување со долгот, 
ќе се формира единица за негово следење во рамките на Министерството за финансии. 

Финансирањето на социјалните фондови во 2001 година ќе биде насочено кон 
одржување на финансиска рамнотежа, со цел редовна исплата на обврските кон корис-
ниците на средствата, имплементација на изменетиот процес на буџетирање, а со тоа и 
зајакнување на контролата и одговорноста, како и кон покривање на обврските по ос-
нов на структурните реформи и реформите во јавната администрација. 

Врамнотежувањето на буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
и натаму ќе се обезбедува преку трансфер на средства од Централниот буџет. 

Во идната година ќе се продолжи со исплата на пензиите по основ на одлуката на 
Врховниот суд. 

За обезбедување на врамнотежен буџет на Заводот за вработување, покрај сред-
ства за покривање на дефицитот по сите основи (за паричен надомест на вработените од 
претпријатијата загубари, технолошкиот вишок од јавната администрација, како и де-
фицитот на фондот) од Централниот буџет, ќе се обезбеди зајакнување на капацитетот 
на администрацијата, со цел најцелисходно насочување на бенефициите за чија реали-
зација ќе се обезбеди техничка помош од Светската банка. 

Натамошната консолидација на Фондот за здравствено осигурување ќе се обез-
бедува преку имплементацијата на законски утврдените реформски зафати сврзани со 
проширувањето на процесот на буџетирање, зајакнување на финансиската контрола и 
одговорноста, рационализирање на плаќањата и подобрување на аранжманите за 
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плаќање на добавувачите. Во рамките на вкупните напори за консолидацијата најголем 
приоритет ќе се даде на реформата на организацијата и плаќањата на примарната 
здравствена заштита, рационализацијата на болничката мрежа, ревидирањето на фар-
мацевтските цени и конкуренцијата на фармацевтски'^ пазари. 

М о н е т а р н и политики 

Монетарната политика во 2001 година ќе биде во функција на остварување на 
општите цели на .макроекономската политика. При тоа ќе се продолжи со натамошна 
примена на стратегијата за гаргетирање на девизниот курс на денарот во однос на гер-
манската марка. Ќе се настојува да се подржи реализацијата на предвидениот економски 
раст без да се наруши долгогодишната ценовна стабилност. 

Монетарната политика во 2001 година ќе биде насочена кон одржување на 
глобалната ликвидност во банкарскиот систем на адекватно ниво кое овозможува не-
пречено одвивање на стопанската активност. Притоа, во 2001 година се очекува 
намалување на брзината на оптек на парите и соодветно зголемување на побарувачка та 
јц пари, 

Во 2001 година проектирана е поширокиот монетарен агрегат да се зголемува од 
13 до 14 а номиналниот пораст на понудата на пари (монетарен агрегат М|) да изне-
сува П,7%. 

Во 2001 година вкупните пласмани на банките одобрени на субјекти од 
недржавниот сектор ќе можат да се зголемат за 13 % (фактичка состојба), што ќе биде 
во функција на поддршка на подинамичен стопански пораст. 

Во 2001 година се очекува да продолжи тенденцијата на пораст на депозитите кај 
банките. Тоа ќе произлезе од зголемената доверба на економските субјекти во банкар-
скиот систем, како резултат на исплата на обврзниците за т.и. "замрзнати" девизни 
штедни влогови; промените на законската регулатива за функционирањето на фондот 
за осигурување на депозити со кои се зголемува сигурноста во штедењето, потоа ста-
билниот макроекономски амбиент; и присуството на странски инвеститори во банкар-
скиот сектор. 

Во 2001 година ќе продолжи интензивната кредитна активност на банките, со-
гласно зголемувањето на депозитниот потенцијал на банкарскиот систем и движењето 
на депозитите на државата кај Централната банка. Во овој контекст ќе продолжи 
успешната координација меѓу монетарната и фискалната политика, за која цел од Цен-
тралниот буџет ќе се. пренесат кај Централната банка средства за оваа намена. Ис-
товремено, во 2001 година ќе продолжи тенденцијата на намалување на нефункционал-
иите пласмани во вкупната кредитна изложеност на банките. 

Надворешен сектор 

Со девизната политика во 2001 година ќе се создаваат услови за динамизирање на 
извозот и обезбедување на неопходниот увоз, зголемување на девизниот прилив по ос-
нов на извоз на стоки, услуги и други основи, редовно извршување на тековните обврски 
спрема странство, влез На* странски директни инвестиции и зголемување на девизните 
резерви. 
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Зголемувањето на извозот на стоки и девизниот прилив по други основи ќе се 
остварува преку: донесување на системски решенија во даночната и банкарската сфера 
кои ќе создадат услови за зајакнување на конкурентната способност на претпријатијата 
преку намалување на нивните трошоци за работење (намалување на даноците, 
создавање на услови за намалување на каматните стапки), политиката на либерали-
зација на надворешно-трговското работење, поттикнување на извозот преку кредитни и 
гаранциски инструменти, политика на враќање на царини на увозните суровини и ре-
проматеријали за производство наменето за извоз, интензивирање на политиката на 
слободна трговија и зголемување на економската соработка со одделени земји и еко-
номски интеграции, а пред се со земјите од Европската унија. 

За унапредување на слободната трговија во 2001' година активностите ќе бидат 
посебно насочени кон поцелосно користење на можностите кои произлегуваат од 
склучените договори за слободна трговија со земјите со кои се склучени договори и 
посебно од Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија/ 

Воедно, ќе се интензивираат активностите за прием на Република Македонија во 
Светската трговска организација, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и пого-
лемо вклучување на стопанството во светските економски процеси. 

Во 2001 година ќе се организираат промотивни активности во земјата и во стран-
ство за извозните потенцијали на македонското стопанство, со цел позначајно зголему-
вање на извозот. Воедно, ќе се интензивира унапредувањето на туристичко информа-
тивната пропаганда во странство. 

Истовремено, се предвидува во 2001 година да се заокружат активностите за 
отпочнување со работа на трговски претставници во дипломатско-конзуларните прет-
ставништва во странство. 

Со имплементацијата на измените од новиот закон за девизно работење 
насочени кон либерализација на капиталните трансакции, поедноставување на процеду-
рата за регистрација на странските инвестиции и обезбедување на целосно слободен 
трансфер на капиталот, ќе се создадат улови за поттикнување на странските директни 
инвестиции во Република Македонија. 

Во рамки на преземените обврски за хармонизација на регулативата и стандар-
дите, ќе се интензивираат активностите за усогласување на националните стандарди и 
технички прописи на стоките со хармонизираните стандарди на Европската унија, со цел 
надминување на техничките бариери во надворешно-трговската размена. Во тој кон-
текст ќе се остваруваат координирани активности врз програмска основа за усвојување 
на IЅО стандардите. 

Увозот се очекува да се остварува во рамките на утврдените пропорции во 
Проекцијата на платниот биланс за 2001 година. 

За намалување на производствените трошоци на претпријатијата, со новиот За-
кон за царинска тарифа, кој ќе стапи во сила во 2001 година, се намалуваат царинските 
стапки за производите кои не се произведуваат во Република Македонија или се ироиз-
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ведуваат во мали количини, како и за резервните делови и репроматеријалите кои се 
вградуваат во финалното производство. 

Во услови на висок степен на либерализација на надворешно-трговското 
работење, за да се ублажи проблемот на неконтролиран увоз на стоки, надлежните ор-
гани ќе ги заострат критериумите и контролата за стандардизација на квалитетот на 
увезените стоки (задолжително поседување на документи за стандарди, а тести). 

Во 2001 година ќе се продолжи со политиката на стабилен девизен курс на де-
нарот. 

Помошта што Република Македонија ќе ја добива од странство во вид на стоки 
во 2001 година, ќе се настојува да се насочи пред се за увоз на суровини, репрома теријали 
и опрема за потребите на стопанството. 

Политиката на склучувањето на нови среднорочни и долгорочни заеми и кред-
ити од странство, со кои државата ќе се задолжува и дава гаранција, ќе биде селективна 

-и усогласена со степенот на задолженост и ликвидноста во плаќањата на земјата 
спрема странство. 

Во 2001 година ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република Маке-
донија на среден рок, во која ќе се согледаат можностите за користење на нови кредити, 
нивните намени и редовното сервисирање на долгот. 

Согласно склучените аранжмани со Светската банка и Меѓународниот моне-
тарен фонд, ќе се настојува да се исполнат условите за редовно повлекување на 
траншите по проектот за структурните реформи на финансискиот сектор и на секторот 
на претпријатијата (РЕЅА1. II), односно РКСР/ЕРР аранжманот. 

За нормализација на односите со кредиторите и за зголемување на кредитниот 
рејтинг на Република Македонија, во 2001 година ќе се склучат билатерални договори 
со земјите од Парискиот клуб на доверители за отплата на долгот кој беше под морато-
риум, под поволни услови. 

Во 2001 година ќе се користат нови кредити за поддршка на малите и средни 
претпријатија; стокови кредити; кредити за поддршка на инфраструктурната изградба и 
тн. 

Министерствата, органите на локалната самоуправа и претпријатијата од јавниот 
сектор пред да иницираат постапка за задолжување ќе побараат мислење од Минис-
терството за финансии за усогласеноста на кредитното задолжување со Проекцијата на 
платниот биланс за 2001 година. По добивањето на позитивно мислење, ќе се побара 
одобрение од Владата на Република Македонија за покренување постапка за 
задолжување. 

Во согласност со Проекцијата на платниот биланс, вкупните бруто девизни рез-
ерви со кои ракува Народна банка на Република Македонка се предвидува да се зго-
лемат на ниво од околу триипол месечни покривања на увозот на стоки. 

Зголемувањето на девизните резерви ќе се остварува со купување на средства од 
девизниот пазар од наплатен прилив од извоз, прилив на средства од приватизација на 
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државниот капитал и користење на средства за поддршка на платниот биланс од 
меѓународните финансиски институции и билатерални донатори. 

Реален сектор 

Во 2001 година ќе се преземаат мерки на макроекономската политика со кои ќе 
се создаваат услови и претпоставки за обезбедување здрав и силен реален сектор, преку 
забрзан процес на негово организационо, кадровско и технолошко реструктуирање, 
одржување и јакнење на интензитетот на пораст на производството и услугите и обез-
бедување иоагрссивен и т н . За остварување на оваа цел ќе се поттикнуваат инвес-
тиционите зафати, пред се, во малите бизниси и малите и средни приватни претпри-
јатија; ќе се продолжи со процесот на преструктуирање, ревитализација, техничко-тех-
нолошка модернизација и финансиска консолидација на постојните капацитети. За 
создавање простор за поголемо производство преку извозот, ќе се остварува интензивно 
реструктуирање на извозниците, продолжи процесот на институционализација на еко-
номските односи со странство и друго. Сврзано со оваа задача, посебен приоритет ќе се 
даде на активностите кои ќе бидат преземени со цел зголемување на ангажирањето и 
мобилност на домашната акумулација, а ќе се остварат и позасилени промотивни ак-
тивности за зголемување на приливот на странски капитал по разни основи. 

Со цел поинтензивен развој на малите и средни претпријатија и претприемниш-
твото, како двигатели на стопанскиот развој на Република Македонија ќе се создаваат 
услови и претпоставки за нивна афирмација и поинтензивен развој. 

Ќе се изврши континуирано ревидирање на легислативата со цел за поефикасно 
работење на трговските друштва, а во тие рамки и на малите и средни претпријатија. 

НЕПА ќе се ангажира за воспоставување на т.и. "бизнис поврзувања" (business 
networks), кои обединуваат цели групи на малите и средни претпријатија со комплемен-
тарни производни програми, заради нивно оспособување за успешна конкуренција, 
полесно воспоставување на субконтракторски односи со големите претпријатија и оп-
станок на пазарот. 

Ќе продолжи ангажирањето за обезбедување на нови поволни кредитни линии 
од меѓународните финансиски институции наменети за поддршка на развојот на малите 
и средни претпријатија. 

Ќе се врши промоција на малите и средни претпријатија и ќе се овозможуваат 
контакти на малостопанственици од земјата со партнери од странство. 

Техничката помош од странство за обука на претприемачите ќе биде контроли-
рана од едно место, а потоа користена во согласност со потребите на претприемачите. 
Притоа, ќе се зголеми учеството на домашните консултантски фирми со цел нивно по-
големо вклучување во развојот на малите и средни претпријатија. 

Со техничката помош од странство ќе се подготви "Студија за конкурентните 
предности на преработката на храна (food processing) во Република Македонија" и 
проучување на можноста за формирање на таканаречените Централно-сателитски" 
системи на производство. 
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Со техничка помош од странство ќе се подготви Стратегија за развој на малите и 
средни претпријатија. 

Во рамките на техничката сорабо тка помеѓу Владата на Република Македонија и 
Сојузна Република Германија ќе се поддржува создавањето на систем за трансфер на' 
технологии во Република Македонија за да се сочува конкурентноста на малите и 
средни претпријатија. За оваа цел се предвидува формирање Агенција и технолошки 
трансфер (АТТ) чии главни активности ќе бидат финансирани преку ОВОЈ проект. 

Ќе се настојува преку техничка помош од странство да се создаваат услови за ос-
новање институции за олеснување на воведување на стандардите ИСО и други. 

Дел од средствата од кредитот од Светска банка за спроведуван,о на Проектот за 
социјална помош кој ќе се реализира преку Агенцијата на Република Македонија за 
приватизација ќе бидат наменети за формирање на Фонд за гарантирање на мпкрокред-
ити за отпочнување на мали бизниси, инкубатори за малото стопанство и за советување 
за малите бизниси. 

Со техничка помош од Владата на СР Германија ќе се подготви Закон за зан-
аетчиство. 

Во 2001 година во земјоделството ќе се вршат позначајни структурни 
промени во насока пред се на обезбедување на квалитетно примарно производство 
со повисок степен на преработка како значајна суровинска база за прерабо-
тувачката индустрија и на производството наменето за извоз, со поголема примена 
на стандардите и критериумите на Европската унија, со цел поголема имплемента-
ција на Договорот за стабилизација и асоцијација. 

Ќе се поддржува развојот и ќе се обезбедува соодветна заштита на домаш-
ното производство и на земјоделско-прехрамбените производи. 

Во 2001 година ќе се обезбеди финансиска и друга поддршка на поголем број на 
програми и проекти поддржани со средства од Централниот буџет,донации и со други 
форми на финансиска,техничка и друга поддршка. 

Врз оваа основа ќе се поддржат активностите сврзани со: поттикнување на раз-
војот на еколошко земјоделско производство; освојување на нови земјоделски 
повратни; производство на домашен посадочен материјал во овоштарството и ло-
зарството; заштита на растенијата и животните од болести и штетници, проширената 
репродукција на шумите. Едновремено, ќе се поддржува: институционалното зајакну-
вање за развој на ефикасна земјоделска политика и европска интеграција; преку-
граничната соработка; руралниот развој на одделни региони на земјата, како и актив-
ностите во шумарството и водостопанството. 

Ќе се продолжи со раелизација на Програмата за ревитализација на се-
лата,поддржана со средства од Централниот буџет. 
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Инвестиции 

За остварување на утврдениот економски пораст во идната година ќе се обезбеди 
интензивна инвестициона активност. За оваа цел ќе се создаваат услови за засилено 
домашно штедење, но користењето на странскиот капитал ќе има и натаму високо 
учество. Користењето на овој капитал ќе се обезбедува преку финансирање на проекти 
врз билатерални и мултилатерални основи во рамки на Пактот за стабилност, како и 
преку директни странски вложувања и портфолио инвестиции. За имплементација на 
оваа политика ќе се продолжи со создавање на, веќе (^сознаените, потребни админис-
тративни и нормативни услови за привлекување на инвеститорите, а пред се странските. 

Во наредната година зголемување на инвестиционата активност се очекува и но 
основ на насочување на зголемен обем на средства од Централниот буџет на земјата за 
капитални инвестиции, со цел обезбедување на инфраструктура која ќе го подржува 
економскиот раст. Приоритетите во овој домен ќе се дефинираат во Програмата за ин-
вестиции во јавниот сектор. 

Зголемената инвестиционата активност во 2001 година се темели и врз предвиде-, 
ните ефекти од имплементацијата на реформите во финансискиот систем, како од 
аспект на зголемување на домашното штедење, преку враќањето на довербата во 
банките, така и преку обезбедување на поголема ефикасност во пласирањето на 
кредитните средства преку комерцијалните банки, политиката на каматните стапки и 
сл. 

Во идната година се очекува зголемена инвестициона активност по основ на вло-
жувања во слободни економски зони, кои ќе се остваруваат преку ангажирање на гра-
дежната оператива во земјата, индустријата за градежен материјал и други дејности 
сврзани со изградбата на зоните. 

Во јавниот сектор врз приоритетни основи ќе се изврши операционализација на 
Програмата за инвестирање во јавниот сектор на Република Македонија. Инвестира-
њето во јавниот сектор ќе се остварува со сопствени средства на инвеститорите, сред-
ства од Централниот буџет, преку концесии, директни странски вложувања, донации, 
како и со евентуално користење на поволни странски кредити, согласно платно-
билансните можности на земјата. 

Ќе се продолжи со користење на институтот концесија во областите од јавниот 
сектор што се од интерес на земјата и го привлекуваат интересот на инвеститорите од 
земјата и од странство. Сврзано со ова, ќе се поддржува реализацијата на повеќе студии 
за дооформување на потребната техничка, аналитичка и тендер - документација. 

Во 2001 година инвестиционите активности посебно ќе бидат насочени кон: довр-
шување на изградбата на започнатите патни правци и започнување на изградбата на 
патните правци од коридорите 8 и 10. 

Истовремено ќе се продолжи со ревитализацијата на хидроелектраните; доо-
формувањето на диспечерскиот центар и набавка на опрема за дистрибутивната мрежа; 
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како и кон започнување со реализацијата на нови проекти во согласност со обезбеде-
ните средства за нивна реализација. 

Во областа на железницата, со средства од Централниот буџет и во рамки на 
обезбедените други финансиски извори ќе се продолжи со изградбата на железничката 
пруга Куманово-Бељковци-Граница со Република Бугарија. 

За разрешување на финансирањето на изградбата на пруга та ќе се преземат ак-
тивности за обезбедување на финансиски средства од странски извори. 

Во телекомуникациите активностите ќе бида т насочени кон проширувањето и 
осовременувањето на телефонските капацитети и воведување на нови телекомуни-
кациски чслуги. Во рамките на ова, од приоритетно значење ќе биде довршувањето на 
процесот на дигитализација на целокупна-та телекомуникациска мрежа во земјата, повр-
зување на меѓународната оптичка телекомуникациска мрежа со соседните земји и 
довршување на меѓународниот сателитски центар за меѓународни комуникации 

Во новите телекомуникациски услуги посебен акцент ќе биде даден на услугите 
со дополнителна вредност што го овозможува дигиталниот телекомуникациски систем, 
проширување на услугите на мобилната телефонија, развојот на интернет мрежата, 
проширување на јавните телефонски говорници со чип картички, како и започнување со 
изградба на третата радио и ТВ мрежа. 

Во 2001 година во воздушниот сообраќај ќе се продолжи со реализација на до-
говорените фази од проектот за комплетирање на аеродромската инфраструктура на 
аеродромите "Скопје" и "Охрид", во рамки на материјалните можности. 

Во 2001 година, ќе се продолжи со реализација на проектите кои имаат еколошки 
карактер. Со средствата од Централниот буџет ќе се поддржи реализацијата на проек-
тите за водоснабдување и за одведување и пречистување на отпадните води во насе-
лените места во Република Македонија. 

Во 2001 година со финансиска неповратна помош на Владата на СР Германија, во 
вкупен износ од 39 милиони германски марки, ќе отпочнат активностите сврзани со 
непосредна имплементација на проектот за водоснабдување "Студенчица" и проектот 
"Еколошка заштита на Охридското Езеро". Истовремено, ќе започнат активностите 
сврзани со непосредна реализација на проектот "Придружни мерки за отворање на нови 
работни места преку активности на подобрување на комуналната инфраструктура во 
Република Македонија", кој ќе се реализира со финансиска неповратна помош од Вла-
дата на С.Р. Германија, во висина од 16,0 милиони германски марки. 

Ќе се настојува да се склучи договор за кредит со Владата на Јапонија со кои би 
се интензивирале активностите сврзани за реализација на првата фаза (водоснабду-
вање) на ХС "Злетовица". 

Со средствата во висина од 52,9 мил. Евра одобрени во рамките на Пактот за ста-
билност ќе започнат активностите сврзани со реализацијата на проектите за водоснаб-
дување, одведување и третман на отпадни води во шест општини во Република Маке-
донија (Куманово, Штип, Струмица, Велес, Охрид и Струга). 
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Во секторот за наводнување со обезбедените средства од Централниот буџстт, 
неповратната финансиска помош од Владата на Холандија и кредитни средства од Свет-
ската банка ќе се продолжи со реализацијата на проектот за рехабилитација и рекон-
струирани на ХМС "Брегалница", ХМС "Тиквеш", ХМС "Радиовце - Бистрица", ХМС 
"Гостиварско поле" и ХМС "Бањичко поле", согласно предвидената динамика. 

Ќе продолжат интензивните активности на реализација на преостанатите инвес-
тициони проекти од јавната инфраструктура што се финансираат со неповратна финан-
сиска помош од Владата на Република Кина и од други донатори. 

Заштита на животната средина 

Во областа на заштитата на животната средина, како интегрална компонента на 
стратегијата на вкупниот развој, ќе се обезбеди континуирано следење на состојбите и 
врз таа основа ќе се предлагаат мерки за надминување и намалување на негативните 
вл шанија врз средината. При тоа, основните правци во заштитата во 2001 година ќе би-
дат насочени кон откривање и елиминирање, односно зголемено контролирање на пос-
тојните извори на загадување и деградација на средината, како и кон спречување на по-
јава на нови. 

Поаѓајќи од присутните состојби и проблеми, во функција на заштита на живот-
ната средина ќе се: интензивира подготвувањето и усвојувањето на локалните 
еколошки акциони планови" ЛЕАН; доизгради законската регулатива во оваа област и 
ќе се изврши усогласување на прописите и стандардите со тие на Европската Унија; 
подготви Национална стратегија за одржлив развој; создаде и изгради систем за це-
лосно, објективно и навремено информирање на јавноста за квалитетот на одделните 
сегменти на животната средина; отпочне со изготвување на катастар на загадувачите и 
регистар на отпадни и штетни материи; задолжат сопствениците на претпријатијата кои 
имаат извори што вршат загадување и оние кои се определени како загадавувачи да из-
готват еколошко" технолошки проекти во кои ќе ги дефинираат квантификацијата и 
квалификацијата на можните извори на загадување на животната средина; воведе посе-
бен "еко-данок" за субјектите кои вршат загадување над пропишаните стандарди; и ќе се 
препорача на единиците на локална самоуправа да изготват студии и проекти за управу-
вање со цврстиот комунален и технолошки отпад. 

Финансиски средства за реализација на еколошките активности (пред се за 
проекти и програми во заштитата на животната средина) ќе се обезбедуваат и преку 
Фондот за заштита на животната средина, како и со користење на донации, надоместоци 
и други извори на средства. 

Човекови ресурси 

Во областа на човековите ресурси во наредната година ќе продолжат иерма-
нентните интервенции за подобрувањето на материјалната положба во оделни дејности 
- посебно во инвестирање на објекти . 

Во областа на образованието врз основа на прифатената од Владата " Нацрт 
Стратегија за развој на образованието на Република Македонија", ќе се подготват 
измени и дополнувања на Законот за основно и средно образование и ученички и 
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студентски стандард. Предвидените реформи ќе бидат во насока да се подобрат и 
воведат нови нормативи и услови како рамноправен пристап до образованието за 
сите, зголемување на опфатот и квалитетот на грижата во раното детство, универ-
зален пристап и комплетирање на базичното образование, зголемување на општо-
образовната и стручната компетентност на учениците, експанзија на базичното 
образование и обука во другите суштински вештини кои се бараат од младите и 
возрасните, зголемување на можностите за образовен избор, подготовка на младите 
за предизвиците на информациското општество, поставување на системи на обра-
зовна понуда и системи на образовна надградба, развивање на образование кое ќе 
биде во функција на општествената кохезија, можности за образование и обука кои 
соодветно одговараат на очекувањата, аспирациите и потребите на прилично 
различните групи од самата потенцијална работна сила. поставување на процеси На 
стручно образование и обука релевантна за потребите на индустријата и трговијата, 
дефинирање на квалификациски стандарди (сертификати/ дипломи) како би се 
овозможила поголема работна мобилност на луѓето не само во земјата, туку и меѓу 
земјите во светот, развивање на системи кои дозволуваат продолженото обра-
зование да одговори на променливата побарувачка за вештини, потребата тради-
ционалното учење да отстапи место на доживотното учење. 

Ќе продолжат развојните проекти за дидактичко иновирање на наставата во 
основното и средното образование, кои се реализираат во околу 180 основни и 
средни училишта, финансиски подржани од УНИЦЕФ, ФАРЕ, СОРОС, Светска 
здравствена организација и др. 

Ќе се продолжи со реформата на средно стручното образование ВЕТ-1 и ќе 
се имплементира втората програма за реформа на средно ,стручното образование 
ВЕТ-2. Ќе се утврдат стандардите и наставните планови и програми за учениците со 
пречки во психофизичкиот развој кои го продолжуваат своето образование во сред-
ните училишта 

Во сферата на високото образование во наредната година ќе се имплемен-
тираат постапно реформите кои се донесоа со Законот за високо образование. Ќе 
продолжи иновирањето на наставните планови и програми на факултетите и 
вишите школи, што се изразува низ воведување на нови наставни предмети и 
современи програмски содржини, ќе се организираат и нови студии за да се задо-
волат современите потреби на државата од нови профили на високо стручни кадри. 

Секторот наука ќе се стреми и ќе ја подржува политиката на обезбедување 
на услови за научноистражувачка работа, осовременување на процесот за научни 
истражувања и развој на информационен систем во државата 

Наредната година во областа на културата ќе се оди во функција на по-
ефикасно организирање на работењето на Министерството за култура врз база на 
Националната програма за култура. Врз програмски основи ќе се издвојуваат про-
екти кои се ургентно приоритетни за заштита на културните наследства. Во пос-
тапка на донесување се и законите: Закон за награда на Република Македонија, За-
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кон за музејска дејност, Закон за библиотечна дејност, Закон за изменување и до-
полнување на Царинскиот закон, со кој се дава можност за воведување на царинско 
ослободување и за самостојниот уметник, како лице што своето творештво го ост-
варува професионално. 

III СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ 

Приватизација па претпријатијата 
(Постприватизација и реструктуирање) 

1. Во 2001 година ќе продолжи процесот на реформите, а посебно на оние кои се 
однесуваат на преструктуирањето и постприватизациониот период на претпријатијата. 
Ќе се врши ревидирање на системот и тоа во деловите во кои се пројавени слабости и 
проблеми, а кои се пречка во неговото побрзо одвивање. Притоа, структурните ре-
форми ќе се реализираат со доследна примена на пазарните и економските критериуми 
и постепено напуштање на "мекото буџетско финансирање" 

Во 2001 година, активностите ќе бидат насочени кон завршување на привати-
зацијата во претпријатијата опфатени со постојната законска регулатива, како и кон 
поддршка на постприватизациониот период. 

Ќе се следи процесот на плаќање на рати по склучените договори и за акциите 
кои вработените ги откупуваа со попуст. Доколку не бидат почитувани законските рок-
ови овие акции ќе бидат преземени и понудени на Берзата. 

Резидуалните акции со кои располага Агенцијата ќе бидат понудени за продажба 
на Берзата и тоа со динамика која ќе се усогласува со побарувачката. За да се иницира 
поголем интерес за купување на акции, тие ќе бидат понудени со дисконт кој ќе биде 
одредуван за секое претпријатие посебно. 

Ќе се извршат измени на Законот за ,приватизација со кои ќе бидат дадени 
олеснителни можности за завршување на приватизациониот процес преку неколку нови 
начини на доприватизација (воведување на менаџерски опции и друго). 

2. Ќе се настојува да се унапреди корпоративното управување со следните мерки: 
создавање на инвестициони фондови; трансформација на Фондот за пензиско и инвалид-
ско осигурување во вистински финансиски посредник; промоција на можностите за ин-
вестирање во Република Македонија; воведување на менаџерски опции; едукација на 
населението заради стекнување на акционерска култура; едукација на менаџерите. 

Ќе се формира инвестиционен фонд со префрлување на дел од капиталот на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација. За таа цел ќе бидат избрани 
претпријатија чии акции ќе бидат префрлени во Фондот, со што ќе се формира портфо-
лио на Фондот. 

Со цел заживување на пазарот на хартии од вредност а воедно и капитализирање 
на Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување ќе се преземат актив-
ности за продажба на пакети на акции со кои располага Фондот(15% од вредноста на 
општествениот капитал). ../0- ј 4 и? ,ел I . / . - ' 
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Со цел да се едуцирааат сопствениците на акции (над 250.000 акционери) со 
знаења за акционерството, неговата суштина, правата и обврските на сопствениците на 
долгорочните хартии од вредност, можните пристапи за оформување на портфолиото 
на хартии од вредност, разводнување^) на ризикот итн , ќе се подготви и реализира 
Програма за едукација на населението во доменот на акционерството. Програма та ќе 
опфати: составување, публикација и дистрибуција на популарни брошури од областа на 
акционерството; реализација на популарни телевизиски и радио емисии од областа на 
акционерството; подготвување на едноставни и ударни текстови за акционерството и 
нивно објавување во дневниот печат како редовни рубрики и сл 

Ќе се согледа можноста за намалување на утврдениот данок па добивка на 
обврзник кој котира на официјалните пазари на берза, како и за олеснувања ири 
плаќањата на персоналниот данок од доход за даночниот обврзник физичко лице за 
капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност преку нивно 
вклучување но даночната основица во висина од 70оо 

3. Ќе отпочне изготвувањето на длабински анализи за фирмите најголеми за-
губари според Методологијата за поддршка ири одлучувањето врз основа на што ќе се 
добие конечен предлог дали е подобро претпријатието да се преструктуира и при-
ватизира или целосно да се ликвидира. 

За претпријатијата кои ќе влезат во стечај ќе се осигури брзо одвивање на 
постапката согласно определбите од новиот Закон за стечај. Делови од претпријатијата 
ќе можат да се реактивираат врз основа на извршените анализи. 

До средината на 2001 година ќе се разреши и прашањето со преостанатите за-
губари (опфатени со РЕЅА1, II аранжманот со Светска банка) во кои спаѓа и с\Југохром" -
Јегуновце, пред се, преку изнаоѓање на стратешки инвеститор. 

За релативизирање на социјалните проблеми кои ќе се јават со процесот на 
преструктуирање на загубарите ќе се користат средствата од Светската банка за 
спроведување на Проектот за социјална помош. 

Банкарски сектор 

Во 2001 година ќе продолжи процесот на реформи во банкарскиот сектор 
насочени кон заздравување и модернизација на банкарскиот систем, подобрување на 

Ј 

финансиската дисциплина и намалување на активните каматни стапки 

Во наредниот период ќе продолжи процесот на преструктуирање на банкарскиот 
сектор со цел негово финансиско зацврстување, враќање на довербата на граѓаните во 
банките и воопшто подобрување на кредибилитетот на домашните банки, привати-
зација на докрај неприватизираните банки, како и интегрирање на финансискиот систем 
на земјата со меѓународните пазари. 

Во 2001 година се очекува натамошно подобрување на ликвидноста на банките 
како и порамномерна дисперзија на ликвидните средства како резултат на влезот на 
повеќе странски инвеститори и зголемувањето на конкуренцијата во банкарскиот сис-
тем. Во таа насока ќе се настојува да се зголеми ефективноста во, работењето на 
банките, да се подобри процедурата за управување со ликвидноста, да се подобри квали-
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тетот на банкарските пласмани, да се интензивираат реформите во платниот систем и да 
се реализира целосна афирмација на индиректните инструменти за монетарно регули-
рање. 

Зголемувањето на ефикасноста на банките ќе бара промени во насока на зголе-
мена конкуренција, продлабочување на приватизацијата и поголема концентрација на 
сопственоста во банките, јакнење на супервизијата, поцврсти правни рамки и поголема 
расположивост на информациите за банките и за нивните клиенти. 

Во банкарството ќе продолжи зголемувањето на ефикасноста, конкурентноста и 
развивањето на нови банкарски производи по мерка на клиентите-кои имЛат поголема 
иазарносг и ликвидност. Исто така, се очекува експанзија на вонбилансните активности 
на банките. 

Ќе продолжи процесот на зајакнување на супервизијата на Народната банка на 
Република Македонија над комерцијалните банки и штедилниците, со примена на соод-
ветни меѓународни стандарди за супервизија, Базелскитс принципи за ефикасна банкар-
ска супервизија и директивите на Европската Унија за банкарство како и преземање на 
корективни мерки према несолвентните банки. Врз овие основи се очекува да зајакне 
финансиската дисциплина и конкуренцијата и да се овозможи поефикасна алокација на 
средствата од страна на банкарскиот систем. 

Влегувањето на странски банки или филијали на странски банки во домашниот 
банкарски систем ќе се промовира како силен елемент на конкуренција. Притоа, ак-
тивно ќе се промовира влез на странски банки и подобрување на процедурата за мето-
дите на кредитна проценка на домашните банки. Исто така, ќе се врши окрупнување на 
банките преку спојување и припојување и модернизација на банкарската инфраструк-
тура. 

Во функција на намалување на каматните стапки ќе се реализираат соодветни 
механизми за зголемување на понудата на финансиски капитал преку банкарскиот сек-
тор. Редуцирањето на високите каматни стапки треба да биде неопходен предуслов за 
економски растеж. Таа ќе се настојува да се остварува пред се преку зголемување на 
домашното штедење. На ова ќе влијае и зголемената конкурентност по основ на поин-
тензивниот влез на странски капитал во домашните банки. Намалување на каматните 
стапки ќе се темели и врз заокружената регулатива со донесените измени на Законот за 
извршна постапка, Законот за хипотека и Законот за подвижен залог, со кои се очекува 
да се подобри финансиската дисциплина и да се забрза постапката за наплата на хипо-
теките при финансиските спорови.Позитивен придонес за поефикасна каматна поли-
тика се очекува да има имплементацијата на трансформираниот платен систем. 

Банките ќе го интензивираат интерното реструктуирање што ќе ја зголеми ефи-
касноста, ќе ги намали трошоците на работење и ќе ја зголеми профитабилност на 
банкарското работење. Процесот ќе вклучува широк спектар на мерки за подршка на 
зголемувањето на продуктивноста на банкарското работење, воведување на нови, по-
софисгицирани банкарски производи и услуги и натамошно консолидирање на банкар-
скиот сектор преку соединување и присоединување. Исто така и понатаму ќе продолжат 
напорите за усовршување на кадрите во банките, особено да се унапредат вештините и 
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знаењето за оценка на ризиците во банкарското работење и работењето со долгорочни 
хартии од вредност кај инвестиционото банкарство. 

Комерцијалните банки ќе продолжат со разрешување на проблемот на заоста-
натите каматни обврски на претпријатијата, со што самите ќе придонесат за сопствено 
преструктуирање и исчистување на билансните позиции. 

Народна банка на Република Македонија ќе продолжи да работи на зголему-
вањето на транспарентноста на информациите во банкарскиот систем и ќе продолжи да 
стимулира продлабочување на соработката помеѓу банките. Во таа смисла се очекува 
зголемено тргување на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, разво) на ко-
латерализирано позајмување помеѓу банките, како и пазарно формирање на каматните 
стапки 

Развојот на конкуренцијата и ефикасноста на банкарскиот сектор значително ќе 
се унапреди со влегувањето на странски реномирани банки на финансискиот пазар во 
Република Македонија. Влезот на странски капитал во Стопанска банка АД- Скопје 
која покрива преку 45% од пазарот, се очекува да донесе целосно нова клима во банкар-
скиот систем, преку збогатување на финансиски инструменти и влез на нови знаења и 
експертиза. Тоа ќе ги поттикне и другите домашни банки на меѓусебно спојување, или 
прифаќање на странски стратешки инвеститори, со што ќе се зголеми здравата конку-
ренција во банкарската сфера. 

Реформа на платниот промет 

Во рамки на инфраструктурата на финансискиот систем ќе се продолжи со ре-
формата на платниот промет и развивање на модерен систем на порамнување, со цел да 
се подобри процесот на ликвидно управување од страна на банките,со позитивни ефекти 
не само врз нивната ликвидност, туку и врз кредитната активност и висината на камат-
ната стапка. 

За реализација на оваа политика во целост ќе заврши преструктуирањето на 
ЗГШ, платниот систем за големите плаќања ќе функционира преку НБРМ, а порамну-
вање на малите плаќања ќе се одвива преку клириншка куќа. 

Во идната година се планира да се воспостави ефикасен систем на регистрирање 
на движен и недвижен имот. 

Заради креирање на единствен регистар на акции и прифаќање на модерен сис-
тем на порамнување' на трансакциите со хартии од вредност и систем за порамнување 
ќе се институционализира нов централен регистар на акции и системот на порамнување 
на трансакции со хартии од вредност и системот за порамнување базирано на испорака 
наспроти плаќање. 

Со цел усогласување на законската регулатива од оваа област и промените на 
истата, ќе се извршат измени во Законот за платен промет. 
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Политика на пазарот на работна 
сила и социјална заштита 

1. Во 2001 година во политиката на пазарот на работна сила нагласок ќе се даде 
на креирање на нова концепција на водење активна политика за генерирање на нови 
можности за вработување преку комплексно, интегрално, синхронизирано и коор-
динирано дејствување. 

Со поддршка на трансформацијата и структурните промени на претпријатијата 
кои имаат перспектива,посебно на тие што работат со загуби ќе се амортизира намалу-
вањето на регистрираната вработеност, како последица на отпуштаната од работа 
поради пазарно и сопственичко преструктуирање во процесот на транзиција. 

Во рамките на трансформацијата на јавната администрација, ќе се настојува 
намалувањето на бројот на вработените првенствено да се остварува преку привати-
зација и осамостојување на одредени дејности, преквалификација и прераспоредување, 
дополнително пензионирање во рамките на законските прописи, самовработување и 
слично, а како крајна мерка и преку технолошки вишок. 

Активната политиката на пазарот на работна сила ќе ги опфаќа трите типа на 
мерки: осовременување на информациониот систем, организирање на програми за 
обука, како и создавање услови и поддршка за директно отварање на нови работни ме-
ста. 

Ќе продолжат активностите на подготвувањето и донесувањето на Акциониот 
план (Национална програма за вработување) од страна на трите клучни партнери -
Владата, Синдикатот и Стопанската Комора, како приоритетна задача.. Сврзано со ова 
ќе се спроведува акција на широк фронт со што ќе се мобилизираат сите внатрешни и 
надворешни човечки, материјални, финансиски и други потенцијални ресурси. Едновре-
мено, ќе се дефинираат и конкретните носители и рокови за дејствување. 

Ќе се развива постојана соработка меѓу владини и невладини институции на сите 
нивоа во земјата, но и со мисии, институции и експертски групи од странство кои се 
вклучени во развојот и можностите за вработување (Проекти од Светска банка, ММФ, 
ФАРЕ, Пактот за стабилност, Социјалист совет при Советот на Европа, специјализи-
рани организации на ООН и др.). Притоа, особени напори ќе се прават во 
проширувањето и унапредувањето на врските со нашата емиграција (успешни бизнис-
мени) во европските и прекуокеанските земји. 

Со цел Заводот за вработување да стане берза на трудот ќе се продолжи и интен-
зивира осовременувањето и модернизирањето на неговата оргнизациона поставеност и 
начин на работа. Ќе се подобри комуникацијата со работодавачите преку давање на 
конкретни услуги во обезбедување на потребите од вработување, преку организирање 
на средби и разговори меѓу Заводот и работодавачите; Едновремено ќе се прошират 
врските и соработката со сродни институции во Европа и светот. 

Ќе се интензивира соработката на Заводот за вработување, преку негово 
компјутерско поврзување, со Министерство за внатрешни работи, Центарот за соци-
јална работа, Фондовите за здравствено и пензиско и инвалидско осигурување, Управата 
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за приходи, Заводот за платен промет, Катастарот, Државниот завод за статистика, су-
довите, универзитетите и др. 

За поцелосно координирање на работата на локалните бироа за вработување ќе 
се продолжи со нивното натамошно мрежно поврзување. Ќе се развива широка актив-
ност во сите средини, преку тесна соработка со локалните власти реафирмирање на 
работните клубови и слично 

Заводот за вработување ќе ги обезбедува потребните информации за пазарот на 
работна сила. За оваа цел ќе се изврши ажурирање на евиденцијата на невработените. 
Едновремено ќе се настојува што пореално да се искажува бројот на вработените, преку 
поголем опфат на истите (регистрирани и анкета) по области, фаики и сл. За таа цел ќе 
се донесе нов Закон за евиденција во областа на трудот и ќе се воведе централизира^! 
компјутерска обработка на податоците. 

Ќе се оневозможува и сузбива појавата и ширењето на сите видови на нелегално 
работење и "диво вработување", преку координација и соработка на Заводот за врабо-
тување, трудовата инспекција и центрите за социјална заштита, преку вршење на пого-
лема контрола на нерегистрираната вработеност, посебно кај корисниците на паричен 
надоместок, здравствено осигурување и социјална помош. 

Владата ќе се ангажира за создавање услови за развој на претприемништвото, со 
цел помош во креирањето на нови работни места. За оваа цел ќе се негува инвестицио-
ната, финансиската, едукативна и друга поддршка на секторот на малиот и средниот 
бизнис и самовработување'!^, преку постоечките, но и нови програми. (Во соработка со 
Агенцијата за развој на мали и средни претпријатија (НЕПА). 

Ќе се продолжи со имплементација на проектот за локален развој и на отпуш-
тените работници ПРИЗМА. 

Ќе се намали цената на работната сила, за која цел ќе се изврши намаллување на 
оданочувањето на доходот од трудот, односно персоналниот данок на доход. Со ова ќе 
се придонесе работодавачите да работат иопрофитабилно, да го намалат неформалното 
вработување, а ќе се стимулира и креирањето на нови работни места преку поголем 
влез на странски капитал. 

Ќе се интензивира реализацијата на постојните образовно-квалификациони про-
грами за стручно оспособување, преквалификација и доквалификација, а ќе се отпочне 
и со нови. За таа цел ќе јакне и ќе се унапредува поврзаноста меѓу работодавците и би-
роата за вработување, институциите за стручно образование, работничките универ-
зитети и другите форми на стручно образование. 

Ќе се создаде основа за имплементација на програми од Пактот за социјална 
помош, како што се финансирање на јавните работи, обука и преквалификација. Ќе се 
врши помасовно ангажирање на невработените лица, особено на корисниците на 
паричен надоместок или социјална помош, на јавните работи (гаснење шумски пожари; 
пошумување со дрвца на опожарените места и друго). 

Ќе се афирмираат и користат услугите на приватните агенции и институции од 
доменот на вработувањето. 
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Ќе сс создаваат потребни услови за активирање на потенцијалите за локален 
развој и вработување во руралните средини, потикнување на развојот на стопански 
недоволно развиените подрачја, особено преку искористувања на селскостопанските 
добра во земјоделието и сточарството и нивно ефикасно поврзување на современи ос-
нови, афирмација на можностите кои ги нуди семејниот бизнис, селските стопанства, 
микропрстпријатијата и самовработување^) 

Ќе се создава поповолно окружување за поддржување и стимулирање на стран-
ски директни инвестици во отварање на слободни, економски, трговски и царински зони 
како можност покрај другото и за поголемо вработување. 

2. Во 2001 година ќе продолжи натамошното доградување и усовршување на сис-
темот на социјално осигурување, негово поставување на финансиски издржани основи и 
отварање на широк процес за намалување на сиромаштијата. 

Социјалната заштита во наредната година ќе се остварува согласно законските 
прописи и Одлуката за утврдување на критериумите, условите и начинот на оствару-
вање на социјалната помош, во рамките на предвидените средства за овие намени во 
Буџетот за 2001 година. Во рамките на проектот за социјална подршка финансиски 
подржан од Светска банка со имплементација на третата иодкомпонента, ќе се 
превземат активности за правилно насочување на социјалните бенефиции кон најси-
ромашните категории на домаќинства и зголемување на ефективноста на социјално 
заштитните програми. Во таа смисла ќе се направат согледувања за соодветно преиспи-
тување и натамошно доградување на критериумите и условите за користење на правото 
на социјална помош, со важност од 1-ви април 2001 година. 

Истовремено во почетокот на годината ќе започне реализацијата на два нови 
проекта во рамките на ФАРЕ програмата, во насока на подобрување на институционал-
ната поставеност и обука на вработените во центрите за социјална заштита, а со цел 
успешно спроведување на реформите во оваа област. 

Социјалната сигурност на работниците на кои им престанал работниот однос 
поради економски структурни и слични промени ќе се обезбедува во согласност со за-
конските прописи, во рамките на предвидените средства за оваа намена во Буџетот за 
2001 година и во рамките на одобрениот кредит од Светска банка наменет за социјална 
поддршка. Согласно условите на кредитот во наредната година ќе продолжи исплатата 
на испратнини на работниците во друштвата со доминантно државна сопственост на кои 
им престанал работниот однос поради економски, технолошки и структурни промени, а 
од средствата на Централниот буџет ќе се врши исплата на заостанати нето плати и 
придонеси, како и надоместок за невработеност на овие работници преку Заводот за 
вработување. Со цел разрешување на вишокот на вработените во државните органи, 
локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и фондовите, согласно 
последните измени и дополнувања на Законот за работни односи и Законот за пен-
зиско и инвалидско осигурувања, ќе се обезбедат определени права како старосна пен-
зија и еднократен надоместок од 12 месечни плати, во рамките на средствата на Буџе-
тот, во обем зависно од видот и карактерот на промените што ќе настанат кај овие 
работодавци и опфатот на вработените на кои под утврдените законски услови ќе им 
престане работниот однос. 

Со цел намалување на расиространетоста на сиромаштијата ќе се изготви 
Стратегија за намалување на сиромаштијата каде што ќе се фокусирани основни те 
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политики насочени кон брз економски развој, генерирање на нови можностите за 
вработување, обезбедување на програми за обука и распоредување на работна сила, по-
добрување на квалитетот, ефикасноста и правичноста на образовниот систем, подобру-
вање на постоечкиот систем на социјална заштита и п о т ч и н у в а њ е на преструктуи-
рањето и управувањето во секторот на претпријатијата За успешна имплементација на 
Стратегијата за намалување на сиромаштијата ќе се обезбеди еден нов парпшннативен 
(консултативен) процес со учество на преставници на сиромашни групи на населението, 
граѓански здруженија, невладини организации, со цел обезбедување на поголема транс-
парентност на целиот процес. Ќе се реализира политика на динамичен разно) на мали и 
средни претпријатија и ќе се даде приоритет и подршка на инвестициите во проек ти (VI 
инфраструктурата и заштита на човековата околина, со цел обезбедување на вработу-
вањето на сиромашните. Со оглед на поголемата присутност на невработеноста и си-
ромаштијата помеѓу послабо образовните слоеви и малцински групи, ќе се зголемат ин-
вестициите во човекови ресурси како клучен елемент за имплементација на стратеги-
јата за намалување на сиромаштијата. Посебен акцент ќе се стави на инвестициите во 
проекти за вклучување во овие процеси на сиромашните кои живеат во доминантно ру-
ралните средини. 

Во областа на пепзиско-инвалидското осигурување ќе се преземат активности 
во насока на продолжување на започнатите реформи и утврдување на правна рамка за 
воведување на целосно финансиран втор столб на пензиски систем, задолжителен за 
сите нововработени, а доброволен за оние кои веќе се вработени. Транзицијата кон 
иовеќеслоен пензиски систем ќе се координира во согласност со динамиката на рефор-
мите во платниот систем и развојот на пазарот на хартии од вредност. Со цел олесну-
вање на спроведувањето на реформите во пензискиот систем, дел од приходите од при-
ватизација ќе бидат насочени кон финансирање на можните транзициони дефицити. 

IV ПРОЕКЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ АГРЕГАТИ 
Во 2001 година, врз основа на создадените услови и тие што ќе се создаваат со 

Макроекономската политика и оценетите можности и претпоставки, се оценува дека ќе 
продолжи процесот на заживување на економската активност и одржувањето на мак-
роекономската рамнотежа и стабилност. Врз тие основи се оценува дека основните 
макроекономски агрегати во 2001 година, ќе ги имаат следните проектирани големини: 

-реални стапки на про.мени 

Бруто домашен производ 
Вкупна економија 6,0 

-индустрија и рударство 7,5 
-земјоделство и рибарство 4.0 

Надворешно-трговски размена^) 
Извоз на стоки (ФОБ) 14.0 
Увоз на стоки (ФОБ) 9,9 
Увоз на стоки (ЦИФ) 9,6 

Вработени и плати 
Вработени54"") 0,3 
Просечна плата 2,3 

Инфлација 
Трошоци на живот 2.2 

м Стапките се пресметани врз доларските износи. 
Сметано според АРС 

Макроекономска политика на Република Македонија ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 23-6070/1 Претседател на Владата 

26 декември 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3391. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12. 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ 

УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на опрема и резервни делови за 
2000 година ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/2000), во точка 2, став 2, во потточка а), 
бројот "60" се заменува со бројот "45", а во потточка 
б), бројот "40" се заменува со бројот "55". 

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

Бр. 23-5914/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3392. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12. 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

висината на надоместокот за користење на радио-
фреквенции ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 45/97). 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-6032/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3393. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.12. 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РЕФОРМА 

НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за формирање Комисија за реформа 

на јавната администрација ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 6/98, 18/99, 33/99 и 68/99), во 
членот 2, ставот 1 се менува и гласи: 

"Комисијата ја сочинуваат претседател и 10 чле-
на". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
"За членови на Комисијата се определуваат: 
1. министерот за внатрешни работи; 
2. министерот за финансни; 

3. министерот за труд и социјална политика; 
4. министерот за образование и наука; 
5. министерот за здравство; 
6. министерот за економија; 
7. министерот за локална самоуправа, 
8. министерот за транспорт и врски; 
9. директорот на Агенцијата за државни службеници; 
10. секретарот на Секретаријатот за законодавство." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија" 
Бр. 23-5987/1 Претседател на Владата 

21 декември 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3394. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), член 36 од Законот за ловството ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 
34/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.12.2000 година, донесе 

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

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Влаина", "Бигла", "Голак", "Вратиславци", 
"Киселица", "Тработавиште" на Ловечкото друштво 
"Острец" од Делчево; 

- "Каменица" на Здружението на ловци "Саса" од 
Македонска Каменица; 

- "Копришница", "Корешница" и "Бесвица" на Ло-
вечкото друштво "Краставец" од Демир Канија; 

- "Липа", "Дисан", "Војшанци", "Тимјаник" и 
Пештерница" на Ловечкото друштво "Вардар" од Не-
готино; 

- "Шталковица", "Добрево", "Дренок" и "Гајран-
ци" на Ловечкото друштво "Злетовски Рудник" од 
Пробиштип и 

- "Базерник", "Лесково", "Журче" и "Прибилци" 
на Ловечкото друштво "Елен" од Демир Хисар". 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
динечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата 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 Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5780/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3395. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), членовите 36 и 39 од Законот за ловството 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА ПО 
ПАТ НА ПОНУДА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
^ 

1. На десетгодишно користење - концесија по пат 
на понуда се дава динечот во ловиштата и тоа: 

- "Мушково", "Езерани" и "Баниште", на Ј.П. 
"Македонски шуми" - Скопје. 
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2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата 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 Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5894/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3396. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 36 од Зако-
нот за ловството ("Службен весник на РМ" бр. 20/96, 
26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе 

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

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава 
дивечот во ловиштата и тоа: 

- "Градешка Река", на Ј.П. "Македонски шуми" -
Скопје, 

- "Осојница", "Драгобраште" и "Виница" на Ло-
вечкото друштво "Лисец" од Виница. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштата 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 Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5894/2 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3397, 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавните 

патишта ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 26/96 и 40/99), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ 
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

.1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 
регионалните патишта во Република Македонија 
("Сл. весник на РМ" бр. 54/94, 60/95, 41/96 и 47/97) во 
точката 1 под Б) Регионални патишта се вршат след-
ните изменувања и дополнувања и тоа: 

Р-414 Маврово (врска со 413) - Галичник Селце -
Осој (врска со Р-415) со крак за Тресонче. 

Р-415 Бошков Мост (врска со 409) - Извор (врска 
со М-4) со краци за Гари и Лазарополе. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 23-5948/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3398. 
Врз основа на член 35 и член 36, став 3 од Законот 

за Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59/2000), член 40 од 
Законот за комунални дејности ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 45/97) и член 9 и 10 од За-
конот за уредување на односите меѓу новите единици 
на локалната самоуправа и единиците на локалната 
самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/96), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.12.2000 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛ-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ МАКЕДОНСКИ 

БРОД, САМОКОВ И ПЛАСНИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука Владата на Република Македонија 

ја презема грижата за вршење на комуналните дејнос-
ти: 

-100310 - производство и дистрибуција на вода, 
- 100320 - пречистување и одведување на отпадни 

води, 
-100352 - изнесување, депонирање и преработка на 

отпадоци. 

Член 2 
Со донесување на оваа одлука, Владата на Репуб-

лика Македонија ќе преземе активности за изменува-
ње и разрешување на органите на управување и рако-
водење на Јавното претпријатие "Комуналец" - Маке-
донски Брод. 

Член 3 
Вршењето на комуналните дејности од член 1 на 

оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ги 
врши на товар на средствата на Буџетот на општините 
Македонски Брод, Самоков и Пласница. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-5980/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3399. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продаж-

ба на становите во општествена сопственост ("Служ-
бен весник на СРМ бр. 36/90 и ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 62/92), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-

ВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТАНОВИТЕ 
ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

1. Во Одлуката за намалување на цената на стано-
вите во општествена сопственост ("Службен весник 
на Република Македонија" 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, 63/98, 
24/99, 1/2000 и 51/2000) во членот 4 зборовите: "31 де-
кември 2000 година" се заменуваат со зборовите: "30 
јуни 2001 година". 

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

Бр. 23-6036/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с,р. 
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3400. 
Врз основа на член 18 од Законот за енергетика 

"Службен весник на Република Македонија" бр. 
7/97), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 26.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 
1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република 

Македонија за 2001 година. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-6072/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3401. 
Врз основа на член 78 став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

I. Се објавува оглас за финансирање проекти од ја-
вен интерес од средствата од радиодифузната такса, 
кои согласно членот 77 став 1 алинеја 5 од Законот за 
радиодифузната дејност се наменети за создавање и 
емитување на радио и телевизиски програми од јавен 
интерес на трговските радиодифузни друштва и неза-
висни продуценти, во износ од 150.000.000,00 (сто и пе-
десет милиони) денари. 

II. Од средствата од претходната точка ќе се фи-
нансираат радио и телевизиски проекти од јавен инте-
рес и тоа: 

1. Играна радио и телевизиска продукција 
1.1. Оригинално домашно творештво (радио или 

телевизиска драма; радио или телевизиска хумореска; 
радио или телевизиска серија; радио или телевизиски 
расказ). 

2. Документарно-играна и документарна продукци-
ја 

2.1. Документарен филм и емисни (археолошко 
наследство; ликовни ризници; сакрални објекти на 
тлото на Македонија; копаничарство; македонска ар-
хитектура; историја на културните и религиозните 
традицни на тлото на Македонија и личности од исто-
ријата). 

2.2. Образовни емисни и серни (специјализирани 
програми за млади; правоговор и правопис; основи на 
менаџментот; современи финансиски институции и 
процеси; права и слободи на граѓаните, правата и ста-
тусот на малцинствата на Балканов, права на детето; 
трговско право; предизвици на технолошката модер-
низација на македонското стопанство; агрокултура и 
производство на храна). 

2.3. Репортажи, патениот, записи (ендемски расти-
телни и животински видови во Македонија; национал-
ни паркови; планински врвови; по долините на реките; 
езерата во Македонија; тајните на пештерите; недоп-
рени предели; еколошка култура и спортски патепи-
си). 

3. Информативна продукција (човечки права; де-
мократизација на општеството; економија; политика; 
меѓународна политика; европски и меѓународни инте-
грации; меѓународна положба на Република Македо-
нија; активности околу стабилизацијата и асоцијација-
та со Европската унија; развој на пазарните односи; 
банкарството и финансиите; пристап до меѓународни-

те финансиски ресурси; иниестиции; мали и средни 
претпријатија; меѓународно партнерство; промоција 
на бизнис). 

4. Музички проекти (ТВ музичко шоу; музички 
програми; радио музичка антологија; телевизиски му-
зички времениов; пејачки групи на изворна музика; 
староградска музика; снимање и репродукција на ау-
дио и видео записи, репродукција на фонограми, виде-
ограми, односно на носачи на звук или на звук и сли-
ка) 

III. При изборот на проекти за финансирање пред-
ност ќе има оригиналната играна продукција. 

Кај информативната и документарната продукција 
нема да се поддржуваат тековни програми (што те-
ковно се емитуваат), а ќе бидат поддржани нови ори-
гинални програми. 

IV. Условите (општи, програмски, продукциони и 
други) за создавање и емитување на проектите се оп-
ределуваат со тендерската документација. 

Тендерската документација може да се подигне во 
Советот за радиодифузија, ул. "Илинденска" бр. 9. 

За тендерската документацијата се плаќа надомес-
ток во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-637-2507. 

V. Право на учество на огласот имаат трговските 
радиодифузни друштва и независните продуценти кои 
имаат регистрирано претежна дејност, производство 
на радио и ТВ програми, односно филмска продукци-
ја, издавање снимени медиуми или репродукција на 
звучни и видео записи. 

Трговските радиодифузни друштва кои вршат деј-
ност на национално ниво можат да учествуваат со нај-
многу 20 пријави, а трговските радиодифузни друштва 
на локално ниво и независните продуценти со најмно-
гу 10 пријави за проекти одјавен интерес. 

VI. Пријавата за учество на огласот се поднесува 
во рок од 120 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на Република Македонија". 

Кон пријавата подносителот треба да ги достави 
следнине документи: 

- Решение за судска регистрација и Решение за 
претежна дејност од Државниот завод за статистика 
(ако подносителот е независен продуцент); 

- Сценарио; 
- Режисерка експликација (за ТВ проектите), од-

носно радиофонско обликување (за радио проектите); 
- План на продукција; 
- Пресметка на вкупните трошоци за создавање на 

проектот. 
Пријавата со наведената придружна документаци-

ја се поднесува на начин, форма и содржина предвиде-
ни со тендерската документација. Пријавите што ќе 
бидат поднесени по истекот на рокот и што не се под-
готвени и доставени според условите предвидени со 
огласот и тендерската документација нема да бидат 
разгледани. 

VII. Советот за радиодифузија во рок од 60 дена од 
денот на завршувањето на огласот ќе и предложи на 
Владата распоредување на средствата за одделни про-
екти. 

Во функција на подготвувањето на предлогот на 
Советот за финансирање на одделни проекти од јавен 
интерес, пријавите со придружната документација за 
проектите ќе ги разгледува комисија што ќе ја образу-
ва Советот за радиодифузија. 

VIII. Одлуката да се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и јавните гласила. 

Бр. 23-6093/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Геогриевски, с.р. 
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3402. 
Врз основа на Резолуцијата 321 од 09/11/1999 годи-

на, за петто зголемување на капиталот на Банката за 
развој при Советот на Европа и член 36, став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ 

ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА 

Член 1 
Се зголемува капиталот на Република Македонија 

во Банката за развој при Советот на Европа за износ 
од 4.343.329 евра. Вкупното учество на Република Ма-
кедонија по извршеното зголемување на капиталот ќе 
изнесува 7.637.329 евра (0,24% од вкупните гласачки 
права на земјите членки). 

Член 2 
Република Македонија како земја членка ќе го 

потврди прифаќањето на зголемувањето на капита-
лот најдоцна до 31.03.2001 година што е краен датум 
за зголемување на капиталот на Банката. 

Член 3 
Зголемувањето на капиталот на Република Маке-

донија во Банката за развој при Советот на Европа, не 
создава дополнителни финансиски обврски за Репуб-
ликата. 

Зголемувањето на капиталот ќе се изврши со тоа 
што делот на отповикливиот капитал во рамките на 
вкупно впишаниот капитал ќе остане непроменет, а 
зголемувањето на капиталот ќе биде постигнато со 
вклучување на дел од резервите на секоја земја член-
ка во отповикливиот капитал. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-6103/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

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

ност на 25.853,19 ДЕМ, на денот на плаќањето по сре-
ден курс на Народна банка на Република Македонија. 

Член 3 
Договорот за продажба на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за фи-
нансии. 

. Член 4 
Средствата добиени од продажбата на недвижниот 

имот предмет на овој договор се приход на Минис-
терството за финансии и да се уплатат на сметката на 
Министерството за финансии 40100-789-3140-Средства 
од продажба и од закупнини на недвижности. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-6220/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

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

З40З. 
Врз основа на член 17-б од Законот за промет со 

земјишта и згради ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 36/75, 41/75,10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.12. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Да се изврши продажба на објект сопственост на 

Република Македонија-корисник Министерство за 
финансии изграден на КП бр. 1451/1 во површина од 
1991м2 и да се пренесе правото на користење на зем-
јиште од КП бр. 1451-нина во површина од 4299м2, КП 
бр. 1451 земјиште под зграда во површина од 2.128м2 и 
КП бр. 1459-нива во површина од 1.603м2 или вкупна 
површина на земјиште од 8.030м2, КО Давидово, заве-
дени во имотен лист бр. 332. 

Член 2 
Продажбата на објектот од член 1 на оваа одлука 

да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна це-
на утврдена во износ од денарска противвредност на 
981.437,97 германски Марки за објектот, а пренесува-
њето на правото на користење на земјиштето да се из-
врши со надомест во износ од денарска противвред-

3404. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96 и 46/00) и член 35 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2000 годи-

на ("Службен весник на РМ" бр. 86/99 и 95/00) се вр-
шат следниве измени на распоредот на средствата во 
посебниот дел: 

1. Во Раздел 020 01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 420018 - Патување во земјата-днев-
ници, износот "11.500.000" се заменува со износот 
"12.000.000", потставка 420026 - Патување во земјата-
патни трошоци, износот "32.300.000" се заменува со 
износот "33.300.000", потставка 420034 - Патување во 
земјата-сместување, износот "3.783.000" се заменува 
со износот "4.283.000", потставката 420069 - Патување 
во странство-патни трошоци, износот "15.900.000" се 
заменува со износот "16.900.000", потставка 421030 -
Пошта телефон и телекс и курирски услуги износот 
"13.000.000" се заменува со износот "12.500.000", пот-
ставка 422045 - Централно греење, износот "2.500.000" 
се заменува со износот "1.500.(Х)0" и потставката 
463027 - Опремување на информационен систем во Ре-
публиката, износот "10.000.000" се заменува со изно-
сот "8.500.000". 

2. Во Раздел 020 02 - Државен Завод за ревизија, 
потставка 420018 - Патување во земјата - дневница, из-
носот "765.000" се заменува со износот "245.000", пот-
ставката 420026 - Патувања во земјата - патни трошо-
ци износот "286.000" се заменува со износот "166.000", 
потставката 420034 - Патувања во земјата - сместува-
ње износот "909.000"се заменува со износот "209.000", 
потставка 421014 - Струја износот "188.000" се замену-
ва со износот "138.000", потставката 423017 - Канцела-
риски материјали износот "531.000" се заменува со из-
носот "410.0СЈ0", потставката 424048 - Регистрација и 
осигурување на моторни возила, износот "10.000" се 
заменува со износот "181.000", потставката 464090 -
Други моторни возила износот "О" се заменува со из-
носот "1.340.000". 

3. Во Раздел 040 03 - Секретеријат за законодав-
ство, потставка 420018 - Патување во земјата-хранари-
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на, износот "25.000" се заменува со износот "23.900", 
потставка 420026 - Патување во земјата - патни тро-
шоци износот "10.000" се заменува со износот "7.870", 
потставка 420034 - Патувања во земјата - сместување 
износот "30.000"се заменува со износот "23.700", пот-
ставката 420050 - Патување во странство-хранарина 
износот "30.000" се заменува со износот "27.000", пот-
ставката 420069 - Патување во странство-патни тро-
шоци, износот "20.000" се заменува со износот 
"15.800", потставка 420077 - Патување во странство-
сместување износот "10.000" се заменува со износот 
"7.870", потставка 420085 - Патување во странство-
споредни трошоци износот "5.000" се заменува со из-
носот "3.900", потставка 421030 - Пошта, телефон и 
телекс и курирски услуги износот "70.000" се заменува 
со износот "117.560", потставката 423017 - Канцелари-
ски материјал износот "60.000" се заменува со износот 
"47.400", потставка 423025 - Учебници и списанија из-
носот "155.000" се заменува со износот" 140.000". 

4. Во Раздел 050 01 - Министерство за одбрана, 
потставка 425010 - Тековно одржување на згради, из-
носот "1.100.000" се заменува со износот "800.000", 
потставка 423190 - Други материјали, износот 
"605.000" се заменува со износот "705.000" и потстав-
ката 426296 - Други договорни услуги, износот 
"220.000"се заменува со износот "420.000". 

5. Во Раздел 090 01 - Министерство за финансин, 
потставка 420018 - Патување во земјата-хранарина, 
износот "3.029.000" се заменува со износот "4.020.644", 
потставка 420069 - Патување во странство-патни тро-
шоци, износот "4.392.550" се заменува со износот 
"3.800.000", потставката 421014 - Струја, износот 
"3.000.000" се заменува со износот "2.850.000", пот-
ставка 421022 - Водовод и канализација износот 
"1.150.000" се заменува со износот "800.000", потстав-
ка 421065 - Комунален придонес износот "200.000" се 
заменува со износот "50.000", потставка 422029 - Теч-
ни горина износот "1.600.000" се заменува со износот 
"2.371.522", потставка 422045 - Централно греење из-
носот "1.300.000" се заменува со износот "191.707", 
потставка 423025 - Учебници, списанија, весници и др. 
износот "1.620.000" се заменува со износот "1.470.000", 
потставка 423033 - Копирање, печатење и издавање 
износот "500.000" се заменува со износот "380.000", 
потставка 423041 - Ленти, касети и друго за АОП, из-
носот "1.000.000" се заменува со износот "1.006.159", 
потставка 423050 - Средства за одржување на хигиена, 
износот "500.000" се заменува со износот "400.000", 
потставката 423068 - Алати и сцтен иниентар износот 
"100.000" се заменува со износот "50.000", потставката 
426105 - Закупнина на недвижности, износот 
"3.300.000" се заменува со износот "4.609.628", пот-
ставката 426130 - Надомест за надворешни соработни-
ци, износот "2.000.000" се заменува со износот 
"2.131.985", потставката 426148 - Надомест за судски 
преведувачи и меѓународна правна помош, износот 
"178.446" се заменува со износот "О", потставка 426156 
- Организирање на семинари и конференции, износот 
"439.149" се заменува со износот "317.500", потставка 
426210 - Надомест за платен промет износот 
"18.435.894" се заменува со износот "18.495.894" и пот-
ставка 427098 - Членарини во меѓународни организа-
ции износот "200.000" се заменува со износот "О". 

6. Во Раздел 15010 - Општествена заштита на деца, 
потставка 422029 - Течни горина, износот "34.603.000" 
се заменува со износот "66.603.000", потставка 425010 -
Згради, износот "5.450.000" се заменува со износот 
"15.450.000", потставка 425044 - Опрема, износот 
"3.600.000" се заменува со износот "13.600.000", пот-
ставка 443077 - Детски додаток, износот "689.000.000" 
се заменува со износот "607.000.000", потставка 466034 
- Опрема за детски градинки, износот "5.000.000" се 
заменува со износот "10.000.000" и потставка 468010 -
Реконструкција на градежни објекти, износот 
"10.000.000" се заменува со износот "35.000.000". 

7. Во Раздел 160 01 - Министерство за образование 
и наука, потставка 401013 - Основни плати-функцио-

нери, износот "8.043.546" се заменува со износот 
"6.656.054", потставка 401021 - Основни плати-работ-
ници, износот "34.208.934" се заменува со износот 
"32.027.127", потставка 401048 - Плати на наставници 
во странство, износот "13.200.000" се заменува со из-
носот "15.281.000", потставка 402010 - Надомест за 
превоз до и од работното место, износот "1.379.340", 
се заменува со износот "1.231.222", потставка 402028 -
Надомест за храна, износот "4.314.214" се заменува со 
износот "4.160.200", потставка 421030 - Пошта, теле-
фон и телекс и курирски услуги, износот "2.325.592" се 
заменува со износот "3.816.023" и потставка 423017 -
Канцелариски материјал, износот "622.125" се замену-
ва со износот "922.125". 

8. Во Раздел 160 30 - Финансирање на основно и 
средно образование потставка, 401021 - Основни пла-
ти-работници износот "4.628.827.000" се заменува со 
износот "4.612.827.000". 

9. Во Раздел 160 40 - Финансирање на високото об-
разование, потставка 441210 - Студентски стандард из-
носот "235.000.000" се заменува со износот 
"251.000.000". 

10. Во раздел 230 01 - Управа за хидрометеролош-
ки работи, потставка 425028 - Патишта износот 
"20.000" се заменува со износот "О", потставката 
425044 - Опрема износот "1.132.000" се заменува со из-
носот 1.152.000" , потставката 426156 - Организирање 
на семинари и конференции износот "54.000" се заме-
нува со износот " 47.000", потставка 426210 - Надомест 
за платен промет и банкарска провизија износот 
"45.000" се заменува со износот "52.000", потставка 
426113 - Надомест за метеролошки и хидрометеро-
лопжи набљудувања износот "3.698.000" се заменува 
со износот "4.120.414", потставка 426296 - Други дого-
ворни услуги износот "3.901.000" се заменува со изно-
сот " 3.478.586", потставка 426105 - Закупнина на нед-
вижности, износот "107.000" се заменува со износот 
"72.000", потставката 426121 - Трошоци за испитување 
на квалитетот на водите и аерозагадување, износот 
"859.000" се заменува со износот "894.000". 

11. Во Раздел 330 01 - Апелационен суд - Битола, 
потставка 425044 - Опрема износот "100.000" се заме-
нува со износот "200.000", потставка 427012 - Опера-
тивни трошоци на судовите износот "500.000" се заме-
нува со износот "400.000". 

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

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-6250/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3405. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25Г/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Агенцијата за млади и спорт и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
4202 КОБ нези, куфери, 

несесери, аташе-
куфери, актен-чан-
ти, школски чанти, 
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4202 22 

4202 22 90 00 

4202 92 

4202 92 И 00 

6112 

6115 

6112 12 00 00 

6201 

6115 20 

6115 20 И 00 

футроли за наоча-
ри, футроли за 
двогледи, футроли 
за фотоапарат^ 
футроли за музич-
ки инструменти, 
футроли за пушки, 
футроли за пишто-
ли и слични кон-
тејнери; патни тор-
би, тоалетни тор-
би, ранци, женски 
чанти, торби за ку-
пување, портмонеа 
за банкноти, порт-
монеа за метални 
пари, футроли и 
корици за мапи 
или документи, та-
бакера кеси за ту-
тун, торби за алат, 
спортски торби, 
торби за шишиња, 
кутии за накит, ку-
тии за пудри, ку-
тии за прибор за 
јадење и слични 
контејнери, од ко-
жа или од вештач-
ка кожа, од фолии 
од пластични маси, 
од текстилни мате-
ријали,' од вулкан-
фибер или од кар-
тон, или целосно 
или претежно пре-
криени со овие ма-
теријали или со 
хартија: 
-Со надворешна 
површина од плас-
тични маси иЛи од 
текстилни матери-
јали: 
- О д текстилни ма-
теријали 
-Со надворешна 
површина од плас-
тични маси или од 
текстилни матери-
јали: 
—Патнички тор-
би, тоалетни тор-
би, ранци и спорт-
ски торби 
Тренерки, скијач-
ка облека и таги за 
капење или кости-
ми, плетени или 
хеклани: 
-Од синтетички 
влакна 
Хула-хоп чорапи, 
чорапи, вк-
лучувајќи чорапи 
за вени и калци без 
ѓонови, плетени 
или хеклани: 
-Женски долги чо-
рапи или доколе-
ници, со нумераци-
ја по една жица 
предиво помала од 
67 децитекси: 
—Доколеници 
Капути, наметала, 
пелерини, ветров-
ки со качулка од 
типот анорак (вк-
лучувајќи скијачки 
јакни), ветровки со 
или без постава 
или влошка или 
слични производи, 
за мажи или мом-
чиња, освен произ-
водите од тар.бр. 

6201 93 00 00 

6211 

6211 1100 00 

6204 

6204 63 

6204 63 39 00 
6204 69 

6207 

99 парчиња 

30 парчиња 

80 парчиња 
6302 

6207 91 
6207 91 10 00 

6207 91 90 00 
6207 92 00 00 

6302 60 00 00 

6402 

И парчиња 
6402 20 00 00 

6404 

6203: 
-Капути, мантили 
за дожд, наметала, 
пелерини и слични 
производи: 
-Од вештачки или 
синтетички влакна 
Тренерки, скијач-
ка облека и гаѓи 
или костими за ка-
пење; друга обле-
ка: 
- Таги и костими за 
капење: 
- З а мажи или 
момчиња 
Костими, компле-
ти, јакни, сакоа, 
фустани, здолни-
ци, здолници-пан-
талони, панталони, 
панталони со плас-
трон и прерамки и 
шорцеви (освен га-
ѓи и костими за ка-
пење) за жени или 
девојчиња: 
- Костими: 
-Од синтетички 
влакна: 
—Панталони и 
бриџ - панталони: 
—Други 
-Од други текс-
тилни материјали: 
- О д вештачки 
влакна: 
—Панталони и 
бриџ-панталони: 
Поткошули и дру-
ги маици, гаѓи 
(кратки или дол-
ги), ношници, пи-
жами, наметала за 
капење, домашни 
наметала и слични 
производи, за ма-
жи или момчиња: 
- Гата (кратки или 
долги): 
-Од памук: 
—Наметала за ка-
пење, домашни на-
метала и слични 
производи од кади-
фе и слични ткае-
нини од кадифе 
-Друго 
-Од вештачки или 
синтетички влакна 
Рубелина за посте-
ла, за маса, тоалет-
на рубелина и ру-
белина за кујна: 
-Тоалетна или куј-
нска рубелина, од 
фротир или слич-
ни ткаенини, од па-
мук 
Други обувки со 
ѓонови и со лице 
(горниште) од кау-
чук, гума или плас-
тична маса: 
-Спортски обувки: 
-Обувки со лице 
(горниште) од лен-
ти или ремени спо-
ени со ѓонот со ко-
вање на чепови 
Обувки со ѓонови 
од каучук, гума, 
пластична маса, од 
кожа или вештачка 
кожа и со лице 
(горниште) од текс-
тилни материјали: 

65 парчиња 

2 парчиња 

60 парчиња 

79 парчиња 

3 парчиња 
298 парчиња 

2 парчиња 

9 парчиња 

50 парчиња 
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-Обувки со ѓонови 
од каучук, гума или . 
пластична маса: 

6404 И 00 00 -Спортски обувки; 
патики за тенис, 
кошарка, гимнас-
тика, тренинг и 
слично 124 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5937/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3406. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар.бр. 8702), вклу-
чувајќи и моторни 
возила за комби-
ниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 

8703 32 -Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500 скг до 2500 см3: 
—Нови: 
—Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3: 

8703 32 10 И —Патнички авто-
мобили, составени 
а) Повеќенаменс-
ко возило: 
PEUGEOT 
PARTNER Sait 
Tropez - Дизел за-
фатнина на мото-
рот: 1866 см3, Јачи-
на на моторот: 
71КС, број на ша-
сија: VF3-5WJZE 
60264801, Број на 
мотор: 10DXCD 
6007581 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5938/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 112 - Стр. 5827 

3407. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството, за здравство и тоа: 

Тарифен 
број Тарифна ознака Наименување Количина 
1 2 3 4 

9018 Инструменти и 
апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинти-
графски апарати, 
други електроме-
дицински апарати 
и инструменти за 
испитување на ви-
дот: 
-Електродијагнос-
тички апарати (вк-
лучувајќи и апара-
ти за функционал-
ни истражувачки 
испитувања или за 
проверување на 
физиолошките па-
раметри): 

9018 И 00 00 -Електрокардио-
графи 
а) Инструменти за 
медицинска наука: 
Електрокардиог-
рафи со прибор 4 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5939/1 Претседател на Владата 
26 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3408. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 i 4 
ШЅ Инструменти и 

апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтри-
графски апарати, 
други електроме-
дицински апарати 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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9018 90 

9018 90 85 00 

и инструменти за 
испитување на ви-
дот: 
-Електродијагнос-
тички апарати (вк-
лучувајќи и апара-
ти за функционал-
ни истражувачки 
испитувања или за 
проверување на 
физиолошките па-
раметри): 
-Други инструмен-
ти и апарати: 
-Друго 
а) Инструменти за 
медицинска наука: 
Инкубатор, пос-
толје за инкубатор 
со прибор, мед. 
инструмент, мед. 
лампа 15 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5939/2 
26 декември 2000 година 

Скопје 

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

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

3409. 
Врз основа на 

("Службен весник „„ . .„у 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар.бр. 8702), вклу-
чувајќи и моторни 
врзила за комби-
ниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 

8703 32 - С о зафатнина на 
цилиндрите над 
1500 см3 до 2500 
см3: 
—Нови: 
—Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3: 

8703 3210 91 Патнички ав-
томобили, составе-
ни 
а) Опција 180 
МГГЅЦВ1ЅШ I, 200 
ТБ (ЉЅ ОК, шасија 
број ММВЈИК740-
Б024550, мотор 
4Б56 АТ9724, за-
фатнина 2477 ццм 
(турбо дизел), по-
гон 4x4, врати 4, 

моќност 100(73) кц 
(кв), седишта 5, 
боја темно зеле-
на/металик среб-
рена, стандардна 
опрема, 2 воздуш-
ни перници, полн 
диференцијал, 
блокада на заден 
диференцијал, 
АБЦ, Клима, мул-
тиметар, централ-
на брава, прозорци 

1 на струја, поникло-
вана средна маска, 
гуми 265/70 П15, 
серво 1 парче 

4010 Ленти или ремени 
од гума за транс-
портни или транс-
мисиони цели: 
-Ленти или ремени 
за транспортни це-
ли: 

4010 21 00 00 -Бесконечни 
трансмисиони ре-
мени со трапезои-
ден напречен пре-
сек (В-ремени), со 
жлеб или без жл-
еб, со периферна 
должина од 60 см 
до 180 см 
а) Каиш клинест 1 парче 

7009 Огледала од стак-
ло, врамени или 
неврамени, вклу-
чувајќи и ретрови-
зори: 

7009 10 00 00 -Ретровизори (ог-
ледала) за мотор-
ни возила 
а) ретровизор 1 парче 

8421 Центрифуги, вклу-
чувајќи центрифу-
ги за сушење; уре-
ди за филтрирање 
или пречистување 
на течности или 
гасови: 
-Центрифуги, вк-
лучувајќи и цент-
рифуги за сушење: 

8421 31 -Филтери за вш-
мукан воздух за 
мотори со внат-
решно согорување: 

8421 23 -Филтери за мас-
ло или гориво за 
мотори со внат-
решно согорување: 

8421 23 90 00 - Д р у г о 
а) филтер за гори-
во 
б) филтер за улје 

8421 31 90 00 - Д р у г о 
а) филтер за воз-
дух 

8539 Електрични сија-
лици со влакна или 
електрични сија-
лици со празнење, 
вклучувајќи и зат-
ворени рефлек-
торски влошки со 
вградени сијалици 
и ултравиолетови 
или инфрацрвени 
сијалици; лачни си-
јалици: 

8539 29 -Други: 
8539 29 30 00 - З а моторцикли 

или моторни вози-
ла 
а) Сијалица Хало-
генка за фар 12У-
60/55 ^ 1 парче 

1 парче 
1 парче 

1 парче 
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8708 

8708 29 
8708 31 00 90 

8708 31 

8708 31 00 90 

б) Сијалица за ст-
оп светло 
в) Сијалица за зад-
но светло 
г) Сијалица за зад-
но позиционо свет-
ло 
д) Осигурувач 
Делови и прибор 
за моторни возила 
од тар.бр. 8701 до 
8705: 
-Друго: 
-Друго 
а) Облога на то-
варниот дел 
-Монтирани обло-
ги за кочниците на 
носачот: 
-Друго 
а) Плочки 

1 парче 

1 парче 

2 парчиња 
1 парче 

1 парче 

1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5940/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

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

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

3410. 
Врз основа на 

("Службен весник 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
3002 

3002 20 00 00 

Човечка крв; жи-
вотинска крв под-
готвена за употре-
ба во терапевтски, 
профилактички 
или дијагностички 
цели; антисеруми 
или други фракции 
на крв и модифи-
кувани пенолош-
ки производи, без 
оглед на тоа дали 
се добиени или не 
се добиени со био-
технолошки про-
цеси; вакцини, ток-
сини, микробски 
култури (освен на 
квасец) и слични 
производи: 
-Вакцини за хума-
на медицина 
а) Ој-Те-Рег вакци-
на 13 пакети 

Бр. 23-5942/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

3411. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
3002 

3002 20 00 00 

Човечка крв; жи-
вотинска крв под-
готвена за употре-
ба во терапевтски, 
профилактички 
или дијагностички 
цели; антисеруми 
или други фракции 
на крв и модифи-
кувани имунолош-
ки производи, без 
оглед на тоа дали 
се добиени или не 
се добиени со био-
технолошки про-
цеси; вакцини, ток-
сини, микробски 
култури (освен на 
квасец) и слични 
производи: 
-Вакцини за хума-
на медицина 
а) ВСС вакцина 3 пакети 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5943/1 
26 декември 2000 година 

Скопје 

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

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

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

3412. 
Врз основа на член 140 став 3 од Законот за врше-

ње на нотарските работи ("Службен весник на РМ" 
бр. 59/96 и 25/98), министерот за правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА БРОЈОТ И РАСПОРЕДОТ НА 

СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА НОТАРИТЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за бројот и рас-

поредот на службените сецишта на нотарите во Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/97) во Нацртот на распоредот на службените се-
дишта на нотарите во Република Македонија кој е 
составен дел на овој правилник се вршат следните из-
мени: 

- Берово - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 1 се заменува со бројот 2, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 1 се за-
менува со бројот 2; 

- Битола - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 7 се заменува со бројот 9, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 6 се за-
менува со бројот 8; 
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- Гевгелија - во рубриката "Број на нотари (мес-
та)" бројот 3 се заменува со бројот 4, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 2 се за-
менува со бројот 3; 

- Гостивар - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 6 се заменува со бројот 7, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 6 се за-
менува со бројот 7; 

- Дебар - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 2 се заменува со бројот З, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 2 се за-
менува со бројот 3; 

- Кавадарци - во рубриката "Број на нотари (мес-
та)" бројот 3 се заменува со бројот 4, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 3 се за-
менува со бројот 4; 

- Куманово - во рубриката "Број на нотари (мес-
та)" бројот 7 се заменува со бројот 9, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 6 се за-
менува со бројот 8; 

- Охрид - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 4 се заменува со бројот 5, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 4 се за-
менува со бројот 5; 

- Струмица - во рубриката "Број на нотари (мес-
та)" бројот 5 се заменува со бројот 6, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 4 се за-
менува со бројот 5; 

- Струга - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 4 се заменува со бројот 5, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 4 се за-
менува со бројот 5; 

- Велес - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 4 се заменува со бројот 5, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 4 се за-
менува со бројот 5; 

- Штип - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 5 се заменува со бројот 6, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 4 се за-
менува со бројот 5; 

- Гази Баба - во рубриката "Број на нотари (мес-
та)" бројот 5 се заменува со бројот 7, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 5 се за-
менува со бројот 7; 

- Ѓорче Петров - во рубриката "Број на нотари 
(места)" бројот 2 се заменува со бројот 4, а во рубри-
ката "Службено седиште на нотарот (број)" бројот 2 
се заменува со бројот 4; 

- Карпош - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 4 се заменува со бројот 6, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 4 се за-
менува со бројот 6; 

- Кисела Вода - во рубриката "Број на нотари (мес-
та)" бројот 7 се заменува со бројот 11, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 7 се за-
менува со бројот 11; 

- Центар - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 6 се заменува со бројот 12, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 6 се за-
менува со бројот 12; 

- Чаир - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 5 се заменува со бројот 6, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 5 се за-
менува со бројот 6. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 08-3619/1 
26 декември 2000 година Министер за правда, 

Скопје м-р Џевдет Насуфи, с.р. 

З41З. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
21.12.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Силекс Банка" АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартин од вредност-
единаесетта емисија на акции во вредност од 2.000.000 
германски марки или во денарска противвредност по 
среден курс на Народна Банка на Република Македо-
нија на денот на донесување на решението на Комиси-
јата во износ од 62.150.418 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартните од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-659/1 Комисија за хартии од вредност 
22 декември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

3414. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартни од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
21.12. 2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е . 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Стопанска Банка" АД Битола се дава одоб-
рение за издавање на долгорочни хартии од вредност-
седма емисија на акции во вредност од 60.000.000 дена-
ри. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-649/1 Комисија за хартии од вредност 
22 декември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

3415. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
21.12. 2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Охридска Банка" АД Охрид се дава одобре-
ние за издавање на долгорочии хартии од вредност-
четврта емисија на акции во вредност од 68.900.000 де-
нари. 
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-652/1 Комисија за хартии од вредност 
22 декември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2940/2000, на регистарска влошка бр. 
020324237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги МАК-ПЏН КОМПАНИ Илија ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Неготино ул. "Цандо Кожинков" бр. 
37, Неготино. 

Се врши основање на Друштво за производство, 
трговија и услуги МАК-ПЕН КОМПАНИ Илија ДО-
ОЕЛ увоз-извоз. 

Седиштето на Друштвото е на ул. "Цандо Кожин-
ков" бр. 37, Неготино. 

Основачкиот влог на Друштвото е во вкупна вред-
ност од 161.200,00 денари или 5.200,00 дем. 

Основач на Друштвото е Илија Пенков од Неготи-
но, ул. "Цандо Кожинков" бр. 37. 

Управител на Друштвото е лицето Илија Пенков 
од Неготино, ул. "Цандо Кожинков" бр. 37, кој е ов-
ластен да го застапува Друштвото без ограничување 
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Друштвото во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет истапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските сторени во внатрешниот и надворешни-
от трговски промет одговара со целиот свој имот. 

Основачот не одговара за обврските на Друштвото. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе ги обавува 

следните дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4,01.12,01.12/1,01.12/2,01.13,01.13/1,01.13/2,01.2, 
01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.4, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 05.0, 05.02, 14.2, 
14.21, 14.22, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.31, 15.32, 
15.33,15.5,15.51,15.52,15.71,15.8,15.81,15.81/1,15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.9, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95,15.98,15.98/1,15.98/2,17.4,18.10,20.30,20.40,20.5, 
20.51, 25.1, 25.11, 25.12, 25.13, 26.6, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.66, 29.31, 29.32, 36.22, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.3, 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, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.6, 51.61, 51.62, 51.66, 52.1, 52.11, 52.12, 
52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 
55.40, 60.22, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.1, 70.11,70.12, 70.20, 
71.10,71.31,71.32,74.81,90.00,74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет Друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранб,ени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки, малограничен промет со СР Југос-
лавија, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓу-
народен транспорт на стоки и услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр; 
2940/2000. (28775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3834/2000, на регистарска влошка бр. 
020293407-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП со ЗТД на Чајџилница^ КОРАБ ТП Ејуп Џемали 
Вели с. Порој, Џепчиште. 

Основање на фирма трговец поединец од страна на 
лицето Ејуп Џемали Вели 6д с. Порој, Џепчиште на 
ден 22.05.2000 година. 

Дејноста: 50.30,55.30/1,55.30/2, 55.40,55.51. 
Во правниот промет со трети лица фирмата иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целиот свој имот. 
Управител на фирмата е Ејуп Џемали Вели, упра-

вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3824/2000. (28780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3697/2000, на регистарска влошка бр. 
020290827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво со ЗТД на Друш-
твото за трговија, угостителство, сообраќај и услуги 
ЌЕФСЕР-ТЕКС Абдула ДООЕЛ увоз-извоз нас. Фа-
занерија - 2 бр. 56, Гостивар. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33,71.34,71.40. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во надворешнбтрговскиот промет, малограни-
чен промет со Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР. 
Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, консигнациона и комиси-
она продажба на стоки, компензациони работи, реек-
спорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот промет и надворешнотрговското рабо-
тење е лицето Дулаји Абдула, управител без ограни-
чувања. 

Основач на друштвото е лицето Дулаји Абдула од 
Гостивар, нас. Фазанерија - 2 бр. 56. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3697/2000. (28781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3547/2000, на регистарска влошка бр. 
020288977-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
угостителство, сообраќај и услуги МАРСОНИА Наџи 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "ЈНА" бр. 348, Гостивар. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50:40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
.51,34, 51.35, 51.36, 5137,-51,38, 51.39, 51.41, 51.42/1 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51/51.52, 51.53, 
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51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33,71.34,71.40. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во надворешнотрговскиот промет, малограни-
чен промет со Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР. 
Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, консигнациона и комиси-
она продажба на стоки, компензациони работи, реек-
спорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот промет и надворешнотрговското рабо-
тење е лицето Алији Хазбије, управител без ограничу-
вања. 

Основач на друштвото е лицето Алији Нада од 
Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 348. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3547/2000. (28782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2007/2000, на регистарска влошка бр. 
02026724?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија, угостителство, 
сообраќај и услуги ЧУКА-КОМЕРЦ Неим ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Дебреше, Гостивар. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33,71.34,71.40. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во надворешнотрговскиот ,промет, малограни-
чен промет со Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР. 
Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, консигиациона и комиси-
она продажба на стоки, компензациони работи, реек-
спорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот промет и надворешнотрговското рабо-
тење е лицето Салмани Неим, управител без ограни-
чувања. 

Основач на друштвото е лицето Салмани Неим од 
с. Дебреш,е, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2007/2000. (28783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3458/2000, на регистарска влошка бр. 
02029922?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија, услуги и градежништво НЕО-КОМ-
ПАНИ Нехат ДООЕЛ експорт-импорт с. Слупчане, 
Липково. 

Содружник и управител: Нехат Османи, ул. "Еспе-
ранто" бр. 7/5, Куманово. 

Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 14.11, 15.81/1, 15.81/2, 
01.41/1, 01.41/2, 15.11, 15.32, 15.51, 15.61, 15.82/1, 18.89, 
15.98/2, 16.00, 16.00/2, 15.85, 17.60, 17.72, 18.10, 19.30, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 25.24, 26.61, 36.14, 
45.21/2, 45.45, 45.34, 51.14, 52.12, 52.11, 52.44, 52.44/1, 
52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.12, 
55.12/1, 55.12/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 51.47, 
51.70, 52.22, 52.24, 52.27, 52.41, 65.12/3, 70.31, 74.12, 
74.20/2, 74.40, 74.84, 51.63, 52.42, 52.44, 50.10, 50.20, 
50.30, 52.63, 51.64, 51.31, 51.39, 51.42, 50.10, 51.51, 51.53, 
51.41, 52.46, 52.47, 51.56, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, работи на посредување на надво-
решнотрговскиот промет, застапување на странски 
фирми, реекспорт, комисиони и консигнациони рабо-
ти, туристички работи со странство, меѓународна шпе-
диција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија и Југославија, меѓународен превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај, друштвото во правниот промет 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет, друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Лице за застапување и претставување во внатре-
шен и надворешен трговски промет е Нехат Османи 
како управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3458/2000. (28784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениево 
Трег. бр. 4427/2000, на регистарска влошка бр. 
02032285?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Трговија на мало со текстил РЕА Валдет Мемет 
Незири, ул. "Горна Чаршија" бр. 4, Тетово. 

Основач: Валдет Мемет Незири од Тетово, ул. 101 
бр. 26. 

Фирма: ТП Трговија на мало со текстил РЕА Вал-
дет Мемет Незири. 

Седиште: ул. "Горна Чаршија" бр. 4, Тетово. 
Дејност: 52.41,52.42. 
Управител: За управител на ТП се одредува Вал-

дет Мемет Незири од Тетово. 
Овластувања: Трговецот поединец во правниот 

промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Одговорност: За обврските во правниот промет со 
трети лица преземени во текот на работењето одгова-
ра ТП лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4427/2000. (28785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4505/2000, на регистарска влошка бр. 
02032224?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-
извоз БАМБИ ДОО Скопје, ул. " Анкарска" бр. 29а. 

Друштвото е основано со договор за основање на 
ДОО бр. 01/1 од 24.06.2000 година, а основачи се Иви-
ца Милковски од Скопје и Благородна Костовска од 
Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 15.98/2, 
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20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.63, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30, 50.40, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50 50, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51 24, 51.25, 5131, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51 41, 51.42, 
5142/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52 22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52 45, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93 02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија а) прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, застапување во правниот промет со стоки и 
услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт и услуги. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со сите свои средства. 

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го застапува лицето Мицковски Ивица 
од Скопје, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4505/2000. (28786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3917/2000, на регистарска влошка бр. 02030013?-8-
01-000, го заниша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво со ЗТД на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги увоз-извоз БАМЕЛ Ванчо 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Волтерова" бр. 16-6. 

Друштвото е основано со изјава за основање бр. 
01/1 од 06.05.2000 година, а основач е Ванчо Сапуни-
ев од Скопје. 

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 2010/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.61, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 

' 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44У1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, застапу-
вање во правниот промет со стоки и услуги, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Ју-
гославија, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт и услуги. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го застапува лицето Ванчо Сапунџиев 
од Скопје, управител без огранинувања. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3917/2000. (28792) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4448/2000, на регистарска влошка бр. 
02032366?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија и про-
изводство на земјоделски машини и опрема УЗЕЛ 
СКОПЈЕ Узел и др. ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. 
"Петар Поп Арсов" бр. 22, Скопје. 

Основање на друштво со ограничена одговорност 
во сопственост на странски лица. 

Полн назив на друштвото: Друштво за трговија и 
производство на земјоделски машини и опрема УЗЕЛ 
СКОПЈЕ ДОО, експорт-импорт, Скопје, ул. "Петар 
Поп Арсов" бр. 22, Скопје. 

Скратен назин: УЗЕЛ СКОПЈЕ ДОО, експорт-им-
порт, Скопје. 

Друштвото е основано од УЗЕЛ МАКИНА СА-
НАИ АД и КОРАЈ ТУЛГАР од Република Турција. 

Дејности на друштвото: 01.41, 01.41/3, 29.24, 29.31. 
29 32, 29.40, 29.56, 34.20, 34.30, 35.50, 50.10, 50.20, 50 30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.66, 51.70, 52.48, 52 63, 
52.74, 71.31, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, опрема, резервни делови и 
сервисирање, малограничен промет, реекспорт, заста-
пување и посредување, консигнациони и комисиони 
работи. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. 

Лицето овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е КОРАЈ ТУЛГАР, уп-
равител со ограничени овластувања за преземање од-
редени активноста потребна е согласност од содруж-
никот УЗЕЛ МАКИНА САНАИ АД. 

За преземање активности во вредност над 100 
000,00 дем потребна е писмена одлука од Собирот на 
содружници. 

Одобрување е потребно за: купување и продажба 
на имот, издавање под закуп и пренесување на права 
или имот, ставање и откажување на хипотека и рачна 
залога во корист на друштвото, негов имот и трети 
лица, техничка помош, лиценци и дозволи, договори 
кноу-хау, договори за генерални и локални дистрибу-
тери за македонски пазар и надвор, продажба, тран-
сфер и оттуѓување на постројки и имот, договори за 
работа со управител и негов заменик, прифаќање и 
давање гаранции и обврзници, активности во вредност 
над вкупен основачки влог (220 ООО дм). 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4448/2000. (28794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4401/2000, на регистарска влошка бр. 
02030319?-8-01-ООО, го заниша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги А ЛЕК 
Звонко ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Никола Парапунов" 
бр. 5-1м, Скопје. 

Единствен содружник на друштвото е: Звонко Ди-
мов од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3/32. 

Дејности во внатрешниот промет се: 51 21, 51.22, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 5?.33, 52,41, .52.42, 
52,43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30, 
50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
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51.17, 51.18, 51.19, 50.20, 51.23, 51.25, 51.57, 51.61, 51.66, 
52.62, 52.74, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 74.84,15.11,15.13, 15.20, 
15.33,15.41,15.42, 15.43,15.51, 15.52,15.61,15.62, 15.81, 
15.32, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 17.40, 17.54, 18.22, 
18.24, 60.24, 63.30, 63.40, 36.14, 36.63, 45.45, 45.25, 45.34, 
74.83, 74.14, 93.04, 93.05, советувалиште за брачни 
проблеми и проблеми на запоставени деца, проблеми 
на лица-зависници. 

Дејности на Друштвото во надворешнотрговскиот 
промет се: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување во прометот со стоки и услуги, кон-
сигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени спрема трети лица, друштво-
то одговара со сите свои средства. 

За управител се именува Звонко Димов од Скопје, 
со неограничени овластувања во внатрешниот и над-
ворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4401/2000. (28798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2687/2000, на регистарска влошка бр. 
02029062?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Ќебапчилница ДУЛЕ ТП Аднан Шефки Мурсел 
Скопје, ул. "Аврам Писевски" бр. 6. 

Дејности: 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби 
за спиење), 55.30/2 услуги на други угостителски об-
јекти. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Аднан Мурсел -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2687/2000. (28803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 934/2000, на регистарска влошка бр. 
020259377-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуга МЗТ ЕНЕРГЕТИКА ЕНГ 
МЗТ Енергетика АД ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Перо 
Наков" бб, Скопје. 

Основач: МЗТ Енергетика АД, ул. "Перо Наков" бб. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 

28.12,28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.31, 28.52, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 
29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.12, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 74.12,74.40, 74.84, 90.00, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
посредништво, вршење комисиони работи во областа 
на прометот и сообраќајот и сл., вршење на малогра-
ничен промет на стоки и услуги со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија, реекспорт, изведување на 
сите видови инвестициони работи со странство, врше-
ње на сите работи на посредување во надворешно тр-
говскиот промет, обавување на надворешниот промет 
што се однесува на заклучување на договори за пови-
соки фирми и соработка (договори за лиценци, коопе-
рација и сл). 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Борис Богданоски, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
934/2000. (28802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2692/2000, на регистарска влошка бр. 
02031538?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, услуги и промет ДРМА-КОМЕРЦ Виолета ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с. Умин Дол Куманово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 15.32, 15.51, 15.61, 15.91, 20.40, 20.51, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24,93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Иванович Виолета, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2692/2000. (28804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3546/2000, на регистарска влошка бр. 
020288657-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП со ЗТД на Сервисот за поправка на моторни вози-
ла УНИВЕРЗАЛ ТП Никола Јосиф Огњаноски с. 
Долна Бањица, Долна Бањица. 

Дејност: 50.20 одржување и поправка на моторни 
возила. 

Основач на фирмата како Трговец-поединец ТП е 
лицето Огненоски Никола од с. Долна Бањица, Долна 
Бањица. 

Во правниот промет со трети лица управителот 
Огњаноски Никола настапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3546/2000. (28806) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7147/99, на регистарска влошка бр. 
02030033?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Колонијал БОН АПЕТИТ ТП Зендели Љатиф Аб-
дулкадар, ул. "18-ти Ноември" бр. 95, Гостивар. 

Колонијал БОН АПЕТИТ ТП Зендели Љатиф 
Абдулкадар основан со акт од 25.11.1998 год. 
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Основач на трговец поединец е Зендели Љатиф 
Абдулкадар од Гостивар, ул. "18-ти Ноември" бр. 95. 

Седиштето на трговец поединец е во Гостивар на 
ул. "18-ти Ноември" бр. 95. 

Дејноста: 52.11 трговија на мало со продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун, 52.21 трговија на 
мало со овошје и зеленчук, 52.22 трговија на мало со 
месо и производи од месо, 52.23 трговија на мало со 
риба, лушпари и мекотелци, 52.24 трговија на мало со 
леб, пециво, колачи и слатки, 52.25 трговија на мало 
со алкохолни и други пијалаци, 52.26 трговија на мало 
со производи од тутун, 52.27 трговија на мало со храна 
во специјализирани продавници. 

Трговец поединец за обврските одговара со целиот 
свој имот. 

Управител Зендали Абдулкадар, со неограничена 
одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7147/99. (28808) 

52.11, 52.27, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 
51.70, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, комисиона и 
консигнациона продажба, малограничен промет со 
Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Антоние Анѓушев, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 

4839/99. (28743) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4608/2000, на регистарска влошка бр. 
02032370?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежниш-
тво, услуги и промет АЈ1СИМА Златко ДООЕЛ 
Скопје, бул. "Марќс и Енгелс" бр. 1/2-18. 

Основач: Златко Ѓорѓиовски од Скопје, со изјава 
бр. 01/00 од 04.07.2000 год. 

Дејности: 28.11,28.12,28.52,45.11,45.25,45.31,45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11/ 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
63.12, 73.13, 73.14, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување, реекспорт, застапу-
вање на странски фирми, констатација, шпедиција, ли-
зинг, приредување меѓународни саеми и изложби. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговски промет е лицето Златко Ѓорѓи-
овски, управител на друштвото. . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4608/2000. (28810) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4839/99, на регистарска влошка бр. 
02030025?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Претпријатието за производство, 
маркетинг, трговија, консалтинг и инженеринг ек-
спорт-импорт и реекспорт "АТ технологија" ЦО 
Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 135, во Друштво за 
трговија, услуги, консалтинг и инженеринг АТ 
ТЕХНОЛОГИЈА Антоние, Тихомир и Тони ДОО 
Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 135. 

Дејности: 28.71,28.72,29.21,31.10,31.20,29.40,32.10, 
32.30, 32.20, 31.62, 33.20, 33.30, 30.02, 30.01, 72.20, 31.61, 
31.50, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 52.72/2, 72.50, 20.30, 20.40, 20.51, 52.74, 
35.12, 20.10/1, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 
74.20/2, 74.20/3, 74.12, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.30, 72.60, 
72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 52.25, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3386/99, на регистарска влошка бр. 
02028549?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Претпријатието за производство и 
промет увоз-извоз "БО-КОМЕРЦ" ЦО Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 89-1/2, во Друштво за 
производство и промет БО-КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ 
увоз-извоз бул. "Јане Сандански" бр. 89-1/2. 

Дејности: 27.10,27.21,27.22,27.35,27.41, 27.42,27.43, 
27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 20.10/1, 
20.10/2, 20.40, 20.30, 21.21, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 60.24, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.10, 50 30/1, 
50.40/1, 51.57, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/3, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 37.10, 37.20, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, изведување градежни ра-
боти во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Божиновски Зоран - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3386/99. (28744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6036/99, на регистарска влошка бр. 
02030853?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Производното трговско претприја-
тие "ДИЕМ-ГП" ЦО Гевгелија, ул. "Моински пат" бр. 
28, во Друштво за производство, трговија и услуги 
ДИЕМ-ГП Петар и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. 
"Моински пат" бр. 28. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 55.30, 55.21/1, 55.23, 63.40, 60.24, 
74.84, 60.21, 60.23, 51.18, 51.19, 63.30, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, консигнаци-
ја, сообраќајно агенциски работи, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, малограни-
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чен промет со соседните земји, шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Атанасов Петар - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

6036/99. (28745) 

Дејности на друштвото се: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.30/2, 50.40/2, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45,52.46,52.47,52.48,52.50,52.62,52.63,74.84, НТПр. 
пр.и ИТН пр. 51.31. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17363/99. (28748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17311/99, на регистарска влошка бр. 
020291037-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за производство, промет 
и услуги БЕК-ЕКСПОРТ Мустафа ДООЕЛ Скопје, 
ул. "155" бр. 29. 

Дејности: 51.52,51.21,51.22,51.23,51.24, 51.25,51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.15, 51.16, 51.17, 
50.50, 50.40/2, 50.40/1, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.30, 
50.10, 50.20, 50.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.51, 70.20, 
72.30, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 01.12, 01.13, 
15.32, 15.33, 19.30, 19.20,18.10,17.51, 18.21, 18.22, 18.23, 
15.81,15.81/1,15.81/2,15.82,15.85,63.40. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

За лице одговорно за застапување на друштвото се 
одредува Алили Мустафа - управител без ограничува-
ња. 

За лице одговорно за застапување во надворешно-
трговскиот промет се одредува лицето Мустафа Али-
ли, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17311/99. (28746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4686/99, на регистарска влошка бр. 
020273887-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец угости-
телски ресторан "ЕЛИТА" Кирил Дељо Старделов 
ТП Гевгелија, ул. "7-ми Ноември" бр. 13. 

Основач Кирил Старделов. 
Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 

55.51,55.52. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и на своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Старделов Кирил - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4686/99. (28747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17363/99, на регистарска влошка бр. 
020294507-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 

Друштвото за трговија и транспорт РАШТАК 
ШПЕД Зорица ДООЕЛ Скопје, ул. "6" бр. 145. 

Основач и управител на друштвото Стевковска 
Зорица, управител без ограничување. Друштвото во 
правниот промет истапува во свое име и за своја смет-
ка. 

За обврските спрема трети лица одговара со цели-
от свој имот. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16760/99, на регистарска влошка бр. 
020321097-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги МОНИ 
Симона ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 234. 

Основач е Симона Зориќ од Тетово, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 234. 

Дејности: 17.40/1, 20.52, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 51.21, 
51.22, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.24, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.24, 63.30, 63.40, 
71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 
92.31/1, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени према трети лица одговара 
со целиот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува Симона Зориќ, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16760/99. (28749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6567/99, на регистарска влошка бр. 
020265477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Производ-
ното трговско услужно друштво РАЦИНГ-95, Борче 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бањалучка" бр. 11. 

Дејности: 22.22,22.25,50.10,50.20,50.30,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 
60.24,63.30, 63.40,74.12, 74.40,74.84. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, принремен увоз-извоз, 
услуги на надворешнотрговски промет, компензацио-
ни работи, посредување во надворешнотрговски про-
мет, меѓународен транспорт на стоки. 

Неограничени овластувања - целосна одговорност 
Борче Несторов - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6567/99. (28750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12507/98, на регистарска влошка бр. 
020302797-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД со ЗТД на Трговец поединец 
АРТА Трговија на мало Зинета Шаип Сулејмани ТП, 
ул. "Х.Т. Карпош" бр. 83/а, Куманово. 

Дејност: 52.42. 
Управител: Зинета Шаип Сулејмани, со неограни-

чени овластување. 
' Седиште: ул.' '̂ Х.Т̂  Карпош", бр. 83/а, Куманово. Ѕ I ' . у , ' Р)! 
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Одговорност: Личио одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12507/98. (28751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12816/98, на регистарска влошка бр. 
02028269?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БУМАКО Ристо ДООЕЛ експорт-им-
порт, Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 1/8, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 
БУМАКО Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Коце Металец" бр. 1/8, Скопје. 

Основач: Маневски Ристо, ул. "Коце Металец" бр. 
1/8, Скопје. 

Дејност^ 15.98/1,15.98/2, 20.10/1, 20.40, 25.22, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 
51.46, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.27, 
52.32, 52.74, 55.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12, 65.21, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 71.21, 71.34, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3,74.40,74.30,74.83,74.84. 

Дејности во надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, прометно 
агенциски услуги, посредување во надворешнотргов-
скиот промет, реекспорт, застапување на странски ли-
ца, продажба на странска стока од консигнација, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет со соседни-
те земји: Албанија, Грција, Бугарија и Србија. 

Застапник е Маневски Миломир - управител без 
ограничување во внатрешниот и надворешниот про-
мет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12816/98. (28752) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во КО - Дебриш-

те, КП бр. 682, дел 3, план 005, скица 016, м.и."Панаѓу-
риште", култура - лозје, класа 3, со вкуина површина 
од 3818 м2, сопственост на Костадин Динов од Кавада-
рци, видно од ИЛ бр. 128, за цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата нисмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарциев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47414) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 838, м.в."Водица", класа 6, со по-
вршина од 2141 м2, за КО Бродец, сосопственост на 
Панков Воислав, Шиковски Душан и Панковски То-
мислав за цена од 120.700,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, темено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват во писмена форма кај нотарот Светлана Лазарев-
иќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(47390) 

Сопственикот Шутковиќ Мицо од Скопје, с.Куче-
виште бр. 50, својата недвижност нива 5 класа во м.в. 

"Пршов Рид", на КП бр. 6190 во површина од 390 м2, 
КО Кучевиште, според ПЛ бр. 42, го продава за цена 
во износ од 90,00 денари за 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничиите парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во " Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (47422) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 156/3, план 4, скица 6, м.в. "Езериште", 
класа 3, со површина од 1200 м2, во КО Мралино, за 
вкуниа купопродажна цена од 110.000,00 денари, соп-
ственост на Благоевски Љупчо од Скопје, с.Мралино. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок до 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", нисмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (47421) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци, 1 вон, КП бр. 3520, план 004, скица 004, м.в. 
"Крстот", култура - лозје, класа 3, со вкупна површи-
на од 3239 м2, во сопственост на Камчева Милевка од 
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 2038, издаден од Државен 
завод за геодетски работи одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во " Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47501) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нина на 
КП бр. 2840, план 65, скица 480, во м.в. "Кошари", 
класа 2, со површина од 2923 м2, за цена од 25.000,00 
денари, нина на КП бр. 3449/3, план 75, скица 508, во 
м.в. "Друм", класа 3, со површина од 1928 м2, за цена 
од 15.000,00 денари, и нина на КП бр. 2497, план 64, 
скица 508, во м.в. "Каменинка", класа 6, со површина 
од 2035 м2, за цена од 15.000,00 денари, кој имот е 
заведен во ПЛ бр. 790, за КО Сирково, сопственост на 
Тоде Димитриев од Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 
2/1. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ,̂ ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (47502) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нина на 
КП бр. 1776, план 005, скица 008, во м.в. "Жежков Дол 
Калникот", класа 5, со површина од 1030 м2, за цена од 
10.000,00 денари, нива на КП бр. 1803, план 005, скица 
008, во м.в. "Колникот", класа 4, со површина од 416 
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м2, за цена од 5.000,00 денари, и пасиште на КП бр. 
2334/4, план 007, скица 022, во м.в. Тлигори", класа 4, 
со површина од 2022 м2, за цена од 20.000,00 денари, 
кој имот е заведен во ИЛ бр. 356, за КО Ваташа, соп-
ственост на Никола Илиевски од с.Ваташа, ул. "Стра-
шо Пинџур" бр. 198. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (47503) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален 
дел од лозје на КП бр. 1231/1, план 006, скица 003, во 
м.в. "Смолница", класа 1, со површина од 2948 м2, за 
цена од 25.000,00 денари, заведен во ИЛ бр. 827, за КО 
Марена, сопственост на Ратка Стојанова од с.Тимја-
ник, Неготино. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (47504) 

вижен имот заведен во ПЛ бр. 57 за КО Пашино Рув-
ци, КП бр. 410 м.в."Дермица", нива класа 4, во повр-
шина од 3725 м2, за друг недвижен имот - земјоделско 
земјиште во атарот на с.Пашино Рувци со површината 
слична со површината која ја разменува. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го 17бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (47508) 

Кадински Кире од с.Паишно Рувци, врши размена 
на недвижен имот заведен во ПЛ бр. 514, за КО Паши-
но Рувци, КП бр. 1045, м.в. "Балталук", градина 3 кла-
са, површина 1300 м2, и КП бр. 1045, м.в. "Балталук", 
нина 5 класа, површина 2631 м , за друг недвижен имот 
- земјоделско земјиште во атарот на с.Пашино Рувци 
со површина слична со површината која ја разменува. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
ние земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (47509) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешни-
ца, КП бр. 980, во м.в. "Шаторија", нина со површина 
од 3278 м2, во КО Корешница сопственост на Мелов 
Илија, ^Корешница, Неготино, по цена од 33.050,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонка", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (47505) 

Катаноска Слободанка, ул. "М.Бошкоски" бр. 8 а, 
Прилеп, врши продажба на недвижен имот заведен во 
ИЈ1 бр. 6866, за КО Прилеп, КП бр. 4697, м.е. "Горно 
Садово", нина З класа, површина 11036 м2, продажната 
цена за 1000 м2, изнесува 20.000,00 денари, а можна е и 
продажба на повеќе купувачи и во идеални делови. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
ние земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (47510) 

Димкоски Борис, ул. "И.Игески" бр. 16, Прилеп, 
врши продажба на својот недвижен имот заведен во 
ПЛ бр. 801, за КО Селце, КП бр. 1626, м.в. "Крушка", 
нина 4 класа, површина 4917 м2, и КП бр. 1о29, м.в. 
"Крушка", нива 4 класа, површина 2972 м2, купопрода-
жната цена за погоре наведениот имот изнесува 
52.000,00 денари, а можна е и продажба на повеќе ку-
пувани. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (47506) 

Огненовски Петре од с.Пашино Рувци, врши про-
дажба на недвижен имот заведен во ПЛ бр. 57, за КО 
Пашино Рувци, КП бр. 592, м.в. "Плитарница", гради-
на 2 класа, површина 1200 м2, и КП бр. 592, м.в. "Пли-
тарница",,нива 2 класа, површина 2623 м2, купопро-
дажната цена за погоре наведениот имот изнесува 
50.000,00 денари, а истовремено врши-размеца на цед-

Силјановски Целе од с.Сланско, Македонски Брод, 
врши продажба на својот недвижен имот заведен во 
ПЛ бр. 583, за КО Дебрешете, Прилеп, КП бр. 3429, 
м.в. "Загориче", нива 6 класа, површина 1141 м , и КП 
бр. 3433, м.в. "Загориче", нива 6 класа, површина 1557 
м ,̂ КП вр. 4538, м.в. "Коѓојица", нина 5 класа, површи-
на 3222 м2, КП бр. 4615, м.в. "Вис", ливада 4 класа, по-
вршина 3830 м2, со купопродажната цена за погоре на-
ведениот ш^от изнесува 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
ние земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" вр. 8, 
Прилеп. (47511) 

Малковски Тодор од с.Пашино Рувци, врши про-
дажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 139, 
за КО Пашино Рувци, Прилеп, КП бр. 2254, м.е. "Јаси-
ка", нина 5 класа, површина 3491 м2, купопродажната 
цена за погоре наведениот имот изнесува 51.000,00 де-
нари. 
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Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", нисмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (47512) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 414/3, план 3, м.в."Црквиште", нива 4 класа, со 
површина од 543 м2, сопственост на Велко Божинов-
ски од Скопје, според ПЛ бр. 703 на КО Вол-ково, за 
цена од 300,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (47527) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Ваташа, 
КП бр. 1196, план 004, скица 016, м.в. "Добро Дол", 
култура - земјиште под зграда, со вкупна површина од 
35 м% КО - Ваташа, КП бр. 11%, план 004, скица 016, 
м.е. "Добро Дол", култура - нива, класа 5, со вкупна 
површина од 10 м , сопственост на Јован Чоклев од с. 
Ваташа, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 169, за цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пр-
аво на првенство на купување-сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава) доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарциев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47534) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Сирко-
во, КП бр. 2778/4, план 65, скица 772, м.в. "Горна Ла-
ка", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 
4860 кг, сопственост на Петар Лазаров од Кавадарци, 
видно од ПЛ бр. 513, издаден од Државен завод за гео-
детски работи одделеше за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарциев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47535) 

Се продава Стоковна куќа-шопинг центар "Билја-
на" Охрид, која се наоѓа на ул. "Моша Пијаде" во Ох-
рид, на КП бр. 15593 и КП бр. 15594/1 со површина на 
објект од 422м2 и површина на двор од 15м2 што сочи-
нува вкупна површина од 437м , како целина, за вкуп-
на цена од 1.756.250 ДЕМ (германски марки). 

Како идеални делови се продава: 
1. Деловна целина на приземје спрема градска чар-

шија во Охрид, во површина од 70м2 за вкупна цена од 
329.000 ДЕМ во денарска противвредност. ' ̂  

2. Една деловна целина на спрат со магацински 
простор спрема градска чаршија во Охрид со вкупна 

површина од 107м2 за вкупна цена од 242.500 ДЕМ во 
денарска противвредност. 

3. Деловна просторија на спрат со поглед спрема 
Основен суд Охрид, во вкупна површина од 163м2 за 
вкупна цена од 407.500 ДЕМ во денарска противвред-
ност. 

4. Деловна целина на приземје спрема Основен суд 
Охрид, со површина од 120м^ во вкупна цена од 
420.000 ДЕМ во денарска противвредност. 

5. Деловна целина-продавница со магацин со вкуп-
на површина од 135м2 за вкупна цена од 195.750 ДЕМ 
во денарска противвредност. 

6. Деловна целина во подрумски дел на страната на 
ископините со површина од 135м2 за вкупна цена од 
162.000 ДЕМ или вкупно за целиот објект како целина 
вкупен износ од 1.756.250 ДЕМ во денарска против-
вредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи со опишаниот објект што се продава 
во рок од 45 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", нисмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска Гордана ул. "Македонски Прос-
ветители" бр. 8 во Охрид. 
28 декември 2000 година 

Охрид Продавач 
овластени лица од сопствениците 

1. Христовски Велимир 
2. Јорданоски Наумче 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1207871 ,издаден од ОВР - Кичево на име 
Максути Садин, с.Туин,Кичево. (47462) 

Пасош бр.402431/94,издаден од ОВР - Гостивар на 
име Рамадан Беќири,с. Градец,Гостивар. (47474) 

Пасош бр.0966283 на име Наумоски Илија, ул. 
" М.Пијаде" бр.21 ,Прилеп. (47485) 

Пасош бр.1352836/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Адем Јашри,с. Буковиќ,Скопје. , (47488) 

Пасош бр. 1326629, издаден од УВР - Скопје на име 
Екрем Зејнули Синѓелиќ,ул." 14" бр.22,Скопје. (47494) 

Пасош бр.853212/96,издаден од УВР-Куманово на 
име Љубеновски Горан,е. Младо Негоричани,Кума-
ново. (47496) 

Пасош бр.1333755/00,издаден од ОВР-Крива Палан-
ка на име Станоевска Благица, Нас. Белева бр.509, 
Крива Паланка. (47498) 

Пасош бр. 627106/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Олинер Митковски,ул."14 Декември "бр.3/2-2,Скопје. 

Пасош бр. 603120/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Садет Авдилова,с.Страчинци,Скопје. (47507) 

Пасош бр.386519/94,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Георгиевска Виолета,ул."Невена Георгиева" бр.5, 
Скопје. (47516) 

Пасош бр.0098212,издаден од УВР - Прилеп на име 
Ибеска Абиба,с.Дебреште,Прилеп. (47529) 

Пасош бр.1400148/00,издаден од УВР - Тетово на 
име Мемети Африм, с. Камењане, Тетово. (47530) 

Пасош бр.193519/94,издаден од УВР - Тетово, на име 
Зенуни Екрем,с. Г. Седларце,Тетово. (47532) 

Пасош бр. 1189625/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Ивановски Ненад,ул."М. Пијаде "бр.81,Куманово. 

Пасош бр. 0892091/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Арсиќ Оливер,Карпош,ул. "41" бр. 1,Куманово. 

Пасош бр.0904187на име Билјана Цековска ул."Бо-
рисКидрич"бр.50,Пехчево. (47544) 

Пасош бр.09949 на име Стефановски Ристе,Ресен. 
Пасош бр.752701/95,издаден од УВР-Куманово на 

име Стојмановска Гордана Белановска бр.59 ' Доб-
рошане ,Куманово . (47566) 

Пасбш бр.756854/95,издаде од УВР - Куманово на 
име Стојмановски Миливоје Белановска,бр.59 Доб-
рошане,Куманово. (47568) 
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Пасош бр.1243734/99,издаден од УВР-Тетото на име 
Асани Хаљиљ,с.Боговиње ,Тетово. (47569) 

Чекови од бр. 129955 до 129962 и 129953, од тековна 
сметка бр.8434699,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Сопова Рајна,Скопје. Ѓ47531) 

Чек бр. 4528221, од тековна сметка бр. 1124560, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Анчев-
ски Томе,Скопје. (47570) 

Чекови од бр. 5039028 до 5039037, од бр.5649304 до 
5649308, од тековна сметка бр.8443387,издадени од 
Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Митровска 
Анка,Скопје. (47592) 

Чекови бр. 0010005102162 и 0010005102163, од теков-
на сметка бр.04250233, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Тасевски Борис ,Скопје. 

Работна книшка на име Јусин Ајше,с. Радање,Штип. 
Работна книшка на име Шарина Тазетиќ,ул." Вељко 

Влаховиќ ",Гевгелија. (47548) 
Работна книшка на име Виолета Точевска,с. Кадино, 

ул."6" бр.23,Скопје. (47549) 
Работна книшка на име Масевски Христијан,Скопје. 
Работна книшка на име Габриела Илиева,Скопје. 
Работна книшка на име Драган Митровски ,Скопје. 
Работна книшка на име Хусеини Силвана,Скопје. 
Воена книшка на име Зајковски Благој а,Скопје. 
Свидетелство на име Бранко Петковски Владимир, 

Куманово. (47541) 
Свидетелство за 2 одделени на име Петровски Злат-

ко Ореше - Богомила,Велес. (47542) 
Свидетелство за 1 одделение на име Петровски 

Златко Ореше Богомила,Велес. (47543) 
Свидетелство на име Младеновска Лидија, ул.Т. 

Делчев 200" бр.1 Дрина Паланка. (47546) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мерита Елези, 

с. Пирок,Тетово. (47558) 
Свидетелство на име Исуфи Шенасие,с. Ларце ,Те-

тово. (47560) 
Свидетелство за 8 одделение на име Б.Ибраими, с. 

Теово,Тетово. (47561) 
Свидетелство на име Исуфу Шеваљ,с.Ларце,Тетово. 
Ученичка книшка на име Јонузи Гелер, ул. "ЈНА" 

бр. 225,Гостивар. (47563) 
Ученичка книшка,издадена од Гимназија "Орце Ни-

колов" Скопје на име Герги Георгиевски,СкопЈе.47582 
Уверение на име Гани Јонузи,с.Порој ,Тетово. (47559) 
АДР дозвола бр. 698, издадена од Министерство за 

сообраќај и врски - Скопје, на име Трифуновски Веле, 
Скопје. (47581) 

Даночна картичка бр. 4030992132621, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Тобачна промет 
ДОО,Скопје. (47537) 

Даночна картичка бр. 4030994246039, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Машинопроект, 
Скопје. (47565) 

Чекови од бр. 2354 до 2357 и 7799, од тековна сметка 
бр.241541 ,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јовановска Ката,Скопје. (47489) 

Чек бр. 6957, од тековна сметка бр. 4980409, издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановска 
Ката,Скопје. (47490) 

Работна книшка на име Јаневски Душан,Скопје. 
Работна книшка на име маневски Петре,Скопје. 
Работна книшка на име Владимир Јанакиевски, 

ул." Сисак" бр. 4,Битола. (47433) 
Работна книшка на име Дурмишивска Далиборка,ул. 

" Богдан Каракостев" бр.97 ,Велес. (47447) 
Работна книшка на име Тодор Кулаков,ул."Петар 

Демирски" бр.20/8,Неготино. (47449) 
Работна книшка на име Тони Коста диновски,ул. "X. 

Карпош" бр. 25/19,Крина Паланка. (47453) 
Работна книшка на име Влајчески Игор, ул."Д. 

Груев" бр.241,Охрид. (47455) 
Работна книшка на име Хани Ами,Струга. (47456) 
Работна книшка на име Елвис Јашаровски, ул. 

"Тризла" бр. 82Б ,Прилеп. (47463) 
Работна книшка на име Рујаноски Славчо ,кеј "9 

Септември" бр. 70/2,Прилеп. (47464) 

Работна книшка на име Танеска Велика, ул."Т. 
Андоноски "бр. 18,Гостивар. (47476) 

Работна книшка на име Јакимоски Јовче,ул."4-ти 
Јули" бр.238,Кичево. (47481) 

Работна книшка на име Мојаноска Каролина,ул."М. 
Ацев" бр.103,Прилеп. (47484) 

Работна книшка на име Војнески Зоран,Скопје.47493 
Работеа книшка на име Аневски БлагојаСкопје47517 
Воена книшка,издадена од Општина Чаир-Скопје на 

име Максимоски Ивица,Скопје. (47524) 
Свидетелство на име Бајрам Велиоски, с.Житоше, 

Прилеп. (47435) 
Свидетелство на име Ислами Агране,Тетово.47438 
Свидетелство на име Аднан Веби,с.Теарце,Тетово. 
Свидетелство на име Ремзи Фејзулаи,с.Слатино, 

Тетово. (47442) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ханифе Хајдури 

с. Селце, Тетово. х (47445) 
Свидетелство за 1, 2 и 3 година на име Ѓоргиевски 

Ѓоре, ул."Питу Гули" бр. 38 А,Велес. (47448) 
Свидетелство за 8 одделение на име Постолов 

Александар ,ул. "Димитар Лазаров" бр.44,Кочани.47450 
Свидетелство на име Николовски Петар, ул."Франц 

Розман" бр. 3,Куманово. (47452) 
Свидетелство на име Рушидовска Светлана, с. Ран-

ковце,Охрид. „ (47454) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ѓорѓиев Темел-

ко, ул." Родна Хаци Панзова" бр.8,Велес. (47459) 
Свидетелство за 7 одделение на име Незири Амет ,с. 

Жеровјане,Тетово. (47472) 
Свидетелство за 8 одделение на име Аземи Минире, 

с. Лојане, Куманово. (47477) 
Свидетелство на име Фередин Адеми, с. Заграчани, 

Струга. М7478) 
Свидетелство за 4 клас на име Пени Трпков, 

ул." Првомајска" бр.38,Демир Канија. (47479) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јашароски Ел-

вис, ул. "Тризла" бр.82/5,Прилеп. (47482) 
Свидетелство на име Котески Валентин,ул. "К. Јо-

сифоски" бр. 73А,Прилеп. (47483) 
Ученичка книшка на име Сања Кузмановска, ул. 

"Т.Ангеловски Сидар"бб,Куманово. (47451) 
Ученичка книшка на име Митев Даниел, нас. Кал-

нииггеДробиштин. (47457) 
Ученичка книшка на име Манасиеска Наташа,ул."18 

Ноември" бр. 35,Гостивар. (47475) 
Ученичка книшка,издадена од Гимназија "Цветан 

Димов" Скопје на име Хајредини Сузана,Скопје.47492 
Ученичка книшка,издадена од ОУ" Марко Цепен-

ков" - ̂ Зелениково на име Кристиан Таневски, ^Зе-
лениково,Скопје. (47515) 

Ученичка книшка,издадена од ОУ"Владо Тасевски" 
-Скопје на име Пељевиќ Марко,Скопје. (47518) 

Здравствена легитимација на име Лута Мирјеме, 
Тетово. (47439) 

Здравствена легитимација бр.138215-03 на име Ќа-
мили Ќамил,Тетово. (47444) 

Здравствена легитимација на име Ана Ивановска, 
ул.'^Христовски "бр. 5/7,Витола. (47460) 

Книшка на име Јонуз Равманоски,Мкадонски Брод. 
Здравствена легитимација бр.363131474-02 на име 

Блерим Емини,Тетово. (47468^ 
Одобрение на име Ајвази Садула,Тетово. (47470) 
Здравствена легитимација бр.27019-82 на име Руши-

ти Ештреф, с. Јегуновце,Тетово. (47473) 
Даночиа картичка бр. 4030998354561,издадена од 

Управа за приходи Скопје на име ММ 23 ДОЕЛ 
Светлана,Скопје. (47426) 

Даночиа картичка сер.бр.61228 на име Данчевски 
Марјан,ул."Димитар Влахов" бр. 18,Струмица. (47432) 

Даночна картичка бр.4030994167171 на име"Венера" 
увоз-извоз ДОО,Скопје. (47519) 

Магиетиа картичка бр.40100-678-004785,издадена од 
ЗПП - Скопје на име Благосостојба на работниците 
околиско здружение " Бојерска" ,Скопје. (47514) 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ниве набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД "Македонски Теле-
комуникации" го објавува следниот 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР .162/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА КАБЛОВСКА ТФ КА-

НАЛИЗАЦИЈА - КРАК АСНОМ КОЧАНИ 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изградба на кабловска 
тф канализација - крак АСНОМ Кочани. 

1.3. Вид и колинина: Предмер со пресметка, кој мо-
же да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостој-
ната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и 
Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој ра-
ботен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 ча-
сот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-
601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на 
Стопанска Банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

-цена 60%, 
-бонитет' 5%, 
- начин на плаќање 5 %, 
- рок на изведба 10%, 
- референтна листа 8 %, 
- кадровска опременост ш 4%, 
- техничка опременост 8 %. 
1.6. Рок на поднесување на понудите 12.01.2001 го-

дина до 10,00 часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

сите позицин и вкупна цена изразена во денари. 
22. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигнатата тендерска документација. 

Понудите треба да се достават во архината на ди-
рекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платииот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансни со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентатинно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-
делството или на професионално здружение, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки. 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласна члеА 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи да бидат оригинални 
или колни заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-
ја". 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 12.01.2001 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

12.01.2001 во 10.00 часот во Дирекцијата на АД за те-
лекомуникации "Македонски Телекомуникации" во 
салата на 4-та кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојната градежна служ-
ба на тел. 141 415 и 141177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД "Македонски Теле-
комуникации" го објавува следниот 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 163/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА КАБЛОВСКА ТФ КА-

НАЛИЗАЦИЈА - КРАК ПАЗАР - КОЧАНИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изградба на кабловска 
тф канализација - крак Пазар - Кочани. 

1.3. Вид и колинина: Предмер со пресметка, кој мо-
же да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостој-
ната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и 
Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој ра-
ботен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 ча-
сот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-
601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на 
Стопанска Банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

-цена 60%, 
- бонитет 5%, 
- начин на плаќање 5 %, 
- рок на изведба 10%, 
- референтна листа 8 %, 
- кадровска опременост 4%, 
- техничка опременост 8 %. 
1.6. Рок на поднесување на понудите 12.01.2001 го-

дина до 12,00 часот. 
,. .;1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

. сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечиа, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночии и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигиатата тендерска документација. 

Понудите треба да се достават во архината на ди-
рекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително тре-
ба да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-
делството или на професионално здружение, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки. 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи да бидат оригинални 
или копин заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи 
документацијата и ја носи ознаката "документација . 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 12.01.2001 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

12.01.2001 во 12.00 часот во Дирекцијата на АД за те-
лекомуникации "Македонски Телекомуникации" во 
салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојната градежна служ-
ба на тел. 141 415 и 141177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ко-
мисијата за јавни набавки на АД "Македонски Теле-
комуникации" го објавува следниот 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 164/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА КАБЛОВСКА ТФ КАНА-

ЛИЗАЦИЈА - КРАК КОЧАНСКА РЕКА - КОЧАНИ 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникацпи "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изградба на кабловска 
тф канализација - крак Кочанска река - Кочани. 

1.3. Вид и количина: Предмер со пресметка, кој мо-
же да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостој-
ната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и 
Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој ра-
ботен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 ча-
сот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-
601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на 
Стопанска Банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- цена 60%, 
- бонитет 5%, 
- начин на плаќа ње 5 %, 

' - рок на изведба 10%, 
- референтна листа 8 %, 
- кадровска опременост 4 %, 
- техничка опременост 8 %. 
1.6. Рок на поднесување на понудите 15.01.2001 го-

дина до 10,00 часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночии и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесинно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигнатата тендерска документација. 

Понудите треба да се достават во архината на ди-
рекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-
делството или на професионално здружение, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки. 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи да бидат оригинални 
или колин заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-
ја". 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
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бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 15.01.2001 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

15.01.2001 во 10.00 часот во Дирекцијата на АД за те-
лекомуникации "Македонски Телекомуникации" во 
салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач можела учествува само со ед-
на понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојната градежна служ-
ба на тел. 141 415 и 141177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД "Македонски Теле-
комуникации" го објавува следниот 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 165/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ -
ИЗГРАДБА НА КАБЛОВСКА ТФ КАНАЛИЗАЦИЈА 

ПО УЛ. "БЛАГОЈ ЃОРЕВ" ВО ВЕЛЕС 
ДО ОС ТУНЕЛ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: продолжување - изград-
ба на кабловска тф канализација по ул. "Благој Ѓо-
рев" во Велес до ОС Тунел. 

1.3. Вид и количина: Согласно техничката специ-
фикација, која може да се подигие во канцеларијата 
бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавува-
чот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Аг-
ромеханика), секој работен ден за времетраењето на 
повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-
601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на 
Стопанска Банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

-цена 60%, 
- бонитет 5%, 
- начин на плаќање 5 %, 
- рок на изведба 10%, 
- референтна листа 8 %, 
- кадровска опременост 4 %, 
- техничка опременост 8 %. 
1.6. Рок на поднесување на понудите 15.01.2001 го-

дина до 12,00 часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечии цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночии и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигнатата тендерска документација. 

Понудите треба да се достават во архивата на ди-
рекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансни со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-
делството или на професионално здружение, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи да бидат оригинални 
или копии заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-
ја". 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отаорај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 15.01.2001 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

15.01.2001 во 12.00 часот во Дирекцијата на АД за те-
лекомуникацни "Македонски Телекомуникации" во 
салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

За дополнителни информацни, понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојната градежна служ-
ба на тел. 141 415 и 141177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на АД за телекомуникации 
"Македонски Телекомуникации", објавува 

О Т В О Р Е Н ПО В И К БР. 167/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градеж-
но-земјани работи за полагање на телефонска кабел-
ска месна мрежа "Ѓорче Петров 1. 
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1.3. Вид и количина: дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60 %, 
- начин на плаќање до 5 %, 
- рок на извршување на работите до 5 %, 
- техничка способност - референци до 10 %, 
- кадровска структура до 10 %, 
- техничка опременост до 10 %. 
1.5. Рок на доставување на понудите е: до 

19.01.2001 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јав-
но отворање на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничка-

та специфпкација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Ско-
пје, Сектор за Инвестиции, во секој работен ден од 10 
до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е не-
повратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депо-
нент на Стопанска Банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работа (објек-
ти) во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките пос-
тројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик КОЈ 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката " понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 19.01.2001 година, до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отвораниот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 19.01.2001 година, во 10 часот во просториите 
на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации", објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 168/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЦЕВКИ ОД ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ЗА ИЗГРАДБА НА КАБЕЛСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: цевки од термоплас-
тични материјали за изградба на кабелска канализа-
ција. 

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документа-
цијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач' 
- цената на набавката 40 бода 
- рок и место на испорака 6 
- начин на плаќање 6 
- гаранција за квалитет и стандард 24 
- техничка способност на производителот....24 
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1.5. Рок за доставување на понудите: до 19.01.2001 
година до 12 часот. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се 

подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - ди-
рекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, во секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниод курс на НБМ на де-
нот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на 
Стопанска Банка - Скопје. 

- за странски пониудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сме-
тка бр. 40100-620-16-25730522-1950, АД "Македонски 
Телекомуникации "во "Комерцијална Банка" А.Д. -
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр 4,91000 Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничката опременост - оние на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот, односно произ-
водителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитетот, 

- кадровска структура - поарчување на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансни со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки 

(Странско правно лице кое се јавува како понуду-
вач доставува сертификат за бонитет со извештај и 
мислење изаден од професионално репрезентатинно 
тело на индустријата, трговијата или на професионал-
но здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорски извештај од независна ре-
визорска институција), 

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотоконија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дената валута на понудата, која треба да биде 
придружена во придружната документација. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци не-
опходни за проценка по сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворе-
ниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката " понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 19.01.2001 година, до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 19.01.2001 година, во 12 часот во просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 
комбинат а.д. Скопје, .Управниот одбор на Тутунски 
комбинат а.д. Скопје на седницата одржана на ден 
28.12.2000 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ-
НА НА ЦИГАРИТЕ-ПУРИТЕ ОД ПРОДАЖНИОТ 

АСОРТИМАН НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ 
АД СКОПЈЕ 

Малопродажната цена на пурите за пакување од 5 
пушачки единици се утврдува како што следи: 
Вид на цигари - пури Малопродажна цена/денари 

PRIMA 150 
Цената е утврдена за нето тежина по кутија од 17,5 

гр. и започнува да важи од денот на објавувањето. 
Тутунски комбинат а.д. Скопје 

Претседател на Управниот одбор, 
Коста Кипровски, с.р. 
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