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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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за авторското право и сродните права, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 
 
   Бр. 07-4752/1   Претседател 

24 декември 2002 година     на Република Македонија, 
              Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА  

Член 1 
Во Законот за авторското право и сродните права 

(“Службен весник на Република Македонија“ број 
47/96 и 3/98), во членот 2 точка 2 по зборот “направе-
но“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборо-
вите: “и се изразува во материјална форма и во немате-
ријална форма. Објавувањето во материјална форма со-
држи: репродукција, дистрибуција, издавање, изнајму-
вање и јавно изложување. Објавувањето во нематери-
јална форма (во натамошниот текст: јавно соопштува-
ње) содржи: јавно изведување, јавно пренесување, јав-
но прикажување и радиодифузно емитување и радио-
дифузно реемитување.“ 

Точката 10 станува точка 7, а точките 7, 8 и 9 стану-
ваат точки 8, 9 и 10. 

 
Член 2 

Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи: 
“Користењето од став 1 на овој член се врши во 

обем оправдан од конкретните намени и цели, опреде-
лени со овој закон, но да не е повеќе од нужно спро-
тивно на вообичаеното користење на делото и на за-
конските интереси на авторот.“ 

 
Член 3 

Членот 29 се менува и гласи: 
“Законски е дозволено репродуцирање авторски де-

ла, освен компјутерски програми, во учебници, читан-
ки и други публикации од слична природа, делови од 
авторски дела, кратки авторски дела и дела од областа 
на фотографијата, ликовната и применетата уметност, 
архитектурата, дизајнот и картографијата во целина, 
заради настава со непрофитна цел. 

Законски е дозволено репродуцирање во цел обем на 
актуелни написи од дневен и периодичен печат, како и 

на коментари од радиодифузни емисии во кои се распра-
ва за прашања од општ карактер од областа на економи-
јата, политиката, религијата, уметноста, науката и слич-
но, доколку тоа авторот изречно не го забранил. 

Користењето од ставовите 1 и 2 на овој член, ана-
логно се применува и за јавното соопштување.“ 

 
Член 4 

Членот 30 се менува и гласи: 
“Законски е дозволено радио и телевизиски организа-

ции да вршат радиодифузно емитување на авторски дела 
од сопствена продукција, освен на играни филмови.“ 

 
Член 5 

Во членот 32 зборот “објавувањето“ се заменува со 
зборовите: “репродуцирањето или јавното соопштување“. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 
“- изјави за мас медиуми и извадоци од вести“. 
 

Член 6 
Членот 33 се менува и гласи: 
“Слободно е јавно изведување на авторско дело во 

непосредна настава и нa непрофитни училишни при-
редби, доколку учесниците на приредбите не добиваат 
надомест. 

Слободно е репродуцирање и јавно прикажување на 
радио и телевизиски емитувани авторски дела во наста-
ва со непрофитна цел. 

Слободно е јавно изведување на авторско дело на 
манифестации од добротворен карактер, доколку учес-
ниците на манифестациите не добиваат надомест.“ 

 
Член 7 

Членот 34 се менува и гласи: 
“Слободно е репродуцирање без профитна цел на 

авторско дело, но најмногу во три примероци за: 
- приватно користење од физичко лице заради лич-

но усовршување, освен дела во електронски облик, за 
научни цели и за потреби на хендикепирани лица, под 
услов примероците да не и се достапни на јавноста и 

- сопствено користење од непрофитни установи (ар-
хиви, библиотеки, кинотеки, музеи, други културни, 
образовни, научни и слични установи) под услов ре-
продукциите да се направени од сопствен примерок 
или примерок на друга сродна установа, заради зачуву-
вање и заштита на делото. 

Репродуцирањето во смисла на став 1 од овој член, 
не се однесува во обем на цело дело и тоа на книжевно 
дело, освен кога тиражот е исцрпен пред најмалку две 
години; на графичко издание на музичко дело, освен со 
рачно препишување; на бази на податоци во нееле-
ктронски облик, освен за приватно користење во нееле-
ктронски облик; на компјутерска програма, како и на 
архитектонски објект, доколку со овој закон или со до-
говор поинаку не е определено.“ 

 
Член 8 

Во членот 38 зборот “објавување“ се заменува со 
зборот “издавање“. 

 
Член 9 

Во членот 41 зборот “објавување“ се заменува со 
зборовите: “јавно соопштување“. 
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Член 10 
Во членот 116 втората реченица се менува и гласи: 
“Доколку во тој период снимката од неговата из-

ведба била прв пат законски издадена или јавно сооп-
штена, правата на изведувачот траат 50 години, смета-
но од првото законско објавување.“ 

 
Член 11 

Во членот 120 втората реченица се менува и гласи: 
“Доколку во тој период фонограмот бил прв пат за-

конски издаден, правата на продуцентот траат 50 годи-
ни сметано од издавањето. Доколку во тој период фо-
нограмот не бил законски издаден, туку бил законски 
јавно соопштен, правата на продуцентот траат 50 годи-
ни, сметано од соопштувањето.“ 

 
Член 12 

Во членот 123 втората реченица се менува и гласи: 
“Доколку во тој период видеограмот бил прв пат за-

конски издаден или јавно соопштен, правата на проду-
центот траат 50 години сметано од првото законско об-
јавување.“ 

Член 13 
Во членот 128 бројот “20“ се заменува со бројот “50“.  

Член 14 
Во членот 171 ставот 2 се менува и гласи: 
“Странски автори и странски носители на сродните 

права уживаат еднаква заштита како и лицата од став  1 
на овој член, согласно со меѓународните договори, ра-
тификувани од Република Македонија.“ 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

“Странски автори и странски носители на сродните 
права кои не уживаат заштита согласно со став 2 на 
овој член, уживаат заштита според членовите 172, 173, 
174, 175, 176 и 177 од овој закон. 

Странски автори и странски носители на сродните 
права кои не уживаат заштита од ставовите 2 и 3 на 
овој член, можат да уживаат еднаква заштита како и 
лицата од став 1 на овој член врз основа на фактички 
реципроцитет.“ 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 15 
Во членот 184 ставот 2 се менува и гласи: 
“Овој закон се применува на заштитата на правата 

на изведувачите на нивните снимени изведби на фоно-
грами, доколку до денот на влегувањето во сила на 
овој закон не изминале 50 години од првото законско 
издавање или јавно соопштување, сметано од првото 
законско објавување.“ 

По ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 
6, кои гласат: 

“Овој закон се применува на заштитата на правата 
на фонограмските продуценти на нивните фонограми, 
доколку до денот на влегувањето во сила на овој закон 
не изминале 50 години од извршеното снимање. До-
колку во тој период фонограмите биле прв пат закон-
ски издадени, заштитата трае 50 години сметано од пр-
вото издавање, а доколку не биле законски издадени, 
туку биле законски јавно соопштени, заштитата трае 50 
години сметано од првото соопштување. 

Начинот и условите за заштита на правата на авто-
рите, определени во член 18 од Бернската конвенција 
за заштита на книжевни и уметнички дела, аналогно се 
применуваат и на заштитата на правата определени во 
ставовите 2 и 3 на овој член. 

Овој закон се применува на заштитата на правата на 
радиодифузните организации на нивните емисии, до-
колку до денот на влегувањето во сила на овој закон не 
изминале 20 години од нивното прво радиодифузно 
емитување. 

Овој закон се применува и на заштитата на другите 
предмети на сродни права, доколку до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон не изминале 20 години од 
нивното прво законско објавување.“ 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________  
LIGJI 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR TË DREJTËN E AUTORSISË DHE TË 

DREJTAVE TË NGJAJSHME  
Neni 1 

Në Ligjin për të drejtën e autorsisë dhe të drejtave të 
ngjajshme ("Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
47/96 dhe 3/98), në nenin 2 pika 2 pas fjalës: " e bërë" pika 
dhe presja shlyhen dhe shtohen fjalët: " dhe shprehet në 
formë materijale dhe jo materijale. Publikimi në formë 
materijale përmban: reprodnkim, distribuim, rentim, 
huazim dhe ekspozim publik. Publikimi në formë jo 
materijale (në tekstin e më tutjeshëm: deklarim publik) 
përraban shfaqje publike, bartje publike, të treguarit publik 
dhe emetimi radio-difuz dhe riemetimi radio-difuz." 

Pika 10 bëhet pika 7, ndërsa pikat 7, 8 dhe 9 
shëndrohen në pika 8, 9 dhe 10. 
 

Neni 2 
Në nenin 28 paragrafi 2 ndryshohet dhe thotë: 

"Shfrytëzimi nga paragrafi 1 të këtij neni kryhet në 
përmasë të arsyetuar nga dedikimet dhe qëllimet konkrete, 
të përcaktuara me këtë ligj, por të mos është më tepër se sa 
është e nevojshme në kundërshtim me shfrytëzimin e 
zakonshëm të veprës dhe të interesave ligjore të autorit." 

 
Neni 3 

Neni 29 ndryshohet dhe thotë: 
"Sipas ligjit është i lejuar reprodukcion i veprave 

autoriale, përveç programeve kompjutorike në librat e 
mësimit, libër leximi apo në publikime tjera të natyrës së 
ngjajshme, pjesë nga vepra autoriale, vepra të shkurta 
autoriale dhe vepra nga lëmia e fotografisë, artit figurativ 
dhe aplikativ, arkitekturës, dizejnit dhe hartografisë në 
përgjithësi, për shkak të mëismit me qëllirn jo profitabil. 

Sipas ligjit është lejuar reprodukcioni në suaza të plota 
të shkrimeve aktuale në shtypin ditor dhe periodik, si dhe 
të komenteve të emisioneve radio-difuzive në të cilat 
diskutohet për çështje me karakter të përgjithshëm nga 
lëmia e ekonomisë, religjionit, artit, shkencës dhe të 
ngjajshme, nëse këtë autori kategorikisht nuk e ka ndaluar. 

Shfrytëzimi nga paragrafet 1 dhe 2 të këtij neni, 
analogjikisht aplikohet edhe për deklarimin publik."  
 

Neni 4 
Neni 30 ndryshohet dhe thotë: 
"Sipas ligjit është e lejuar radio - organizatat dhe 

organizatat televizive të kryejnë emetim radio-difuz të 
veprave autoriale nga produkcioni i tyre, përveç të filmave 
të luajtur."  

Neni 5 
Në nenin 32 fjala: "publikimi" zëvendësohet me fjalët: 

"reproducimi ose deklarimi publik." 
Alinea 3 ndryshohet dhe thotë: "-deklarata për mas-

mediume dhe të nxjerra nga lajme." 
 

Neni 6 
Neni 33 ndryshohet dhe thotë: 
"Është e lirë shfaqja publike e vepreës autoriale në 

mësim të drejt për drejtë dhe në shfaqje shkollore jo 
profitabile, nëse pjesëmarrësit në shfaje nuk fitojnë 
kompenzim. 

Është i lirë reprodukimi dhe tregimi publik në radio dhe 
vepra televizive autoriale të emituara në mësim me qëllim 
jo profitabil. 

Është e lejuar shfaëja publike të veprës autoriale në 
manifestime të karakterit bëmirës, nëse pjesëmarrësit në 
manifestacion nuk fitojnë kompenzim." 
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Neni 7 
Neni 34 ndryshohjet dhe thotë: 
"Është i lirë reprodukimi pa qëllim profitabil të veprës 

autoriale, por më së tepërmi në tre egzemplarë për: 
-    shfrytëzim privat nga personi fizik për shkak të 

nevoja.ve të përsosshmërisë personale, përveç veprave në      
formë elektronike, për qëllime shkencore dhe për nevojat    
e personave të  hendikepuar, me kusht që egzemplarët të  
mos jenë të arritshëm për publikun dhe 

- shfiytëzim personal nga institucione jo profltabile   
(arkive, biblioteka, kinoteka, muzeume dhe institucione 
tjera kulturore, arsimore, shkencore dhe institucione të 
ngjajshme) me kusht q reprodukcionet  të jenë  të  bëra prej   
egzemplarit  në  pronë personale ose prej egzemplarit të    
institucionit tjeter të ngjajshëm, për shkak të ruajtjes dhe 
mbrojtjes së veprës. Reprodukimi në kuptim të paragrafit 1 
të këtij neni, nuk ka të bëjë me suazat e tërë veprës edhe 
ate të veprës letrare, përveç kur tirazhi është harxhuar para 
më së paku dy viteve; të botimit grafik të veprës muzikore, 
përveç përshkrimit me dorë; të bazave të të dhënave në 
formë jo elektronike, përveç për shfrytëzim privat në formë 
jo elektronike; të programit kompjutorik, si dhe të objektit 
arkitektonik, nëse me këtë ligj apo me marrëveshje nuk 
është përcaktuar ndryshe."  

Neni 8 
Në nenin 38 fjala: "publikim" zëvendësohet me fjalën: 

"botim". 
Neni 9 

Në nenin 41 fjala: "publikim" zëvendësohet me fjalët: 
"deklarim publik". 

Neni 10 
Në nenin 116 fjalia e dytë ndryshohet dhe thotë: "Nëse 

në këtë periudhë  inçizimi  i  shfaqjes  së tij  ka qenë për  të  
parën  herë  i  botuar  në  pajtim  me  ligj ose  publikisht  e 
deklaruar, të drejtat e shfaqësit zgjasin 50 vjet, duke 
llogaritiir nga shfaqja e parë ligjore." 
 

Neni 11 
Në neni 120 fjalia e dytq ndryshohet dhe thotë: " Nëse 

në këtë periudhë fonogrami për të parën herë ka qenë i 
botuar në pajtim me ligj, të drejtat e producentit zgjasin 50 
vjet duke llogaritur nga botimi. Nëse në këtë periudhë 
fonogrami nuk ka ëenë i botuar në pajtim me ligj, por ka 
qenë i deklaruar publikish në pajtim me ligj, të drejtat e 
producentit zgjasin 50 vjet, duke llogaritur nga deklarimi." 
 

Neni 12 
Në nenin 123 fjalia e dytë ndryshohet dhe thotë: "Nëse 

në këtë periudhë videogrami ka qenë për të parën herë i 
botuar në pajtim me ligj  ose publikisht i deklaruar,  të 
drejtat e producentit zgjasin 50 vjet duke llogaritur nga 
publikimi i parë në pajtim me ligj."  

 
Neni 13 

Në nenin 128 numri: "20" zëvendësohet me numrin: "50".  
Neni 14 

Në nenin 171 paragrafi 2 ndryshohet dhe thotë: 
"Autorë nga jashtë dhe bartës nga jashtë të të drejtave 

të ngjajshme kanë mbrojtje të njëjtë sikurse edhe personat 
nga paragrafi 1 të këtij neni, në pajtim me marrëveshjet 
ndërkombëtare, të ratiflkuara nga Republika e 
Maqedonisë." 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, që 
thonë: 

" Autorë të huaj dhe bartës nga vendet e huaja të të 
drejtave të ngjajshme të cilët nuk i kanë mbrojtje në pajtim 
me paragrafm 2 të këtij neni, kanë mbrojtje sipas neneve 
172, 173, 174, 175, 176 dhe 177 të këtij ligji. 

Autorë të huaj dhe bartës nga vendet e huaja të të 
drejtave të ngjajshme të cilët nuk kanë mbrojtje sipas 
paragrafeve 2 dlie 3 të këtij neni, mund të kanë mbrojtje të 
njëjtë sikur se edhe personat nga paragrafi 1 të këtij neni në 
bazë të reciprocitetit faktik." 

Paragrafet 3 dhe 4 bëhen 5 dhe 6. 

Neni 15 
Në nenin 184 paragrafi 2 ndryshohet dhe thotë: 
"Ky ligj aplikohet në mbrojtjen e të drejtave të 

shfaqësve të shfaqjeve të tyre të inçizuara në fonograme, 
nëse deri në ditën e hyrjes në fiiqi të këtij ligji nuk kanë 
kaluar 50 vjet nga publikimi i parë në pajtim me ligj ose 
deklarim publik, duke llogaritur nga publikimi i parë në 
pajtim me ligj." 

Pas paragrafi 2 shtohen katër paragrafe të reja 3, 4, 5 
dhe 6, që thonë: 

"Ky ligj aplikohet në mbrojtjen e të drejtave të 
producentëve fonografik të fonogrameve të tyre, nëse deri 
në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk kanë kaluar 50 
vjet nga inçizimi i kryer. Nëse në këtë periudhë fonogramet 
kanë qenë për të parën herë të botuar në pajtim me ligj, 
mbrojtja zgjat 50 vjet duke llogaritur nga botimi i parë, e 
nëse nuk kanë qenë të botuara në pajtim me ligj por kanë 
qenë të deklaruara në pajtim me ligj, mbrojtja zgjat 50 vjet 
duke llogaritur nga deklarimi i parë. 

Mënyra dhe kushte e mbrojtjes së të drejtave të 
autorëve, të përcaktuara në nenin 18 të Konventës së Bernit 
për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike, analogjikisht 
aplikohen edhe për mbrojtjen e të drejtave e përcaktuara në 
paragrafet 2 dhe 3 të këtij neni. 

Ky ligj aplikohet në mbrojtjen e të drejtave të 
organizatave radio-difuze të emisioneve të tyre, nëse deri 
në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk kanë kaluar 20 
vjet nga emetimi i t>Te i parë radio-difuziv. 

Ky ligj aplikohet edhe në .mbrojtjen e sendeve tjera të 
drejtavc të ngjajshme, nëse deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji nuk kanë kaluar 20 vjet nga publikimi i tyre i 
parë në pajtim me ligj."  

Neni 16 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit 

në "Fletën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
___________ 

1731. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ   

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за државните службеници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 
 
Бр. 07-4749/1                                Претседател 

24 декември 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје                               Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Законот за државните службеници (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001 и 43/2002), во членот 11 ставот (2) се 
менува и гласи: 

“Државните службеници, освен генералните, др-
жавните секретари и државните службеници во Каби-
нетот на претседателот на Републиката, Канцеларијата 
на претседателот на Владата и Кабинетот на претседа-
телот на Собранието на Република Македонија, се вра-
ботуваат преку јавен оглас објавен најмалку во два 
дневни весници.“ 
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Член 2 
Во членот 97 бројот “2003“ се заменува со бројот 

“2004“. 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија“.  

___________ 
 

LIGJI 
PER NDRYSHIM DHE PLOTESIM TE LIGJIT TE 

NEPUNESVE SHTETERORE 
 

Neni 1 
Ne Ligjin e nepunesve shteterore ("Gazeta zyrtare e 

Republikes se Maqedonise" nr. 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001 dhe 43/2002), ne nenin 11 paragrafi (2)    
ndryshon dhe thuhet: 

"Nepunesit shteterore, perpos sekretareve gjeneral e 
shteterore dhe nepunesit shteterore ne Kabinetin e kryetarit 
te shtetit, Zyren e kryetarit te Qeverise dhe Kabinetit te 
kryetarit te Kuvendit te Republikes se Maqedonise, 
punesohen nepermjet shpalljes publike te shpallur se paku 
ne dy gazeta ditore ".  

Neni 2 
Ne nenin 97 numri "2003" ndryshohet me numrin 

"2004". 
Neni 3 

Ky ligj hyn ne fuqi me diten e shpalljes ne "Gazeten 
Zyrtare te Republikes se Maqedonise". 

___________ 
1732. 

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 СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 

 
Бр. 07-4750/1                                Претседател 

24 декември 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје                               Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО  

АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 62/2002), во членот 43 бројот “30“ се заменува 
со бројот “31“.  

Член 2 
Во членот 78 став 1 точка 2 бројот “189“ се замену-

ва со бројот “191“.  
Член 3 

Во членот 87 став 2 бројот “33“ се заменува со бро-
јот “34“. 

Член 4 
Во членот 127 бројот “125“ се заменува со бројот “126“. 

 
Член 5 

Во членот 128 став 1 точка а) бројот “122“ се заме-
нува со бројот “123“.  

Член 6 
Во членот 135 став 2 зборовите: “војнички притвор“ 

се заменуваат со зборовите: “војничка изолација“. 
 

Член 7 
Во членот 157 став 1 броевите: “149 до 153“ се за-

менуваат со броевите: “150 до 154“. 
 

Член 8 
Во членот 251 точка 19) бројот “124“ се заменува со 

бројот “126“.  
Член 9 

Членот 254 се брише.  
Член 10 

Во членот 256 ставот 2 се менува и гласи: 
“До унапредувањето во чин мајор, односно во чин 

постар водник, офицерот со чин капетан I класа, однос-
но подофицерот со чин водник I класа го задржува 
стекнатиот чин, а ќе прима плата според чинот и долж-
носта на која ќе биде поставен.“  

Член 11 
Во членот 257 ставот 2 се менува и гласи: 
“Во случај од став 1 на овој член офицерот со чин 

капетан I класа ќе прима плата за чин капетан и долж-
носта на која ќе биде поставен.“ 

 
Член 12 

Во членот 263 по зборовите: “Глава XI-Систем на пла-
ти и надоместоци на плати“ се додаваат зборовите: “Глава 
XX-Права, обврски и одговорности на цивилните лица на 
служба во Армијата, во делот на плати и надоместоци на 
плати на цивилните лица“, а зборовите: “1 јануари 2003 го-
дина“ се заменуваат со зборовите: „1 март 2003 година“. 

 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“ .  

___________ 
 

LIGJI 
PER NDRYSHIMIN E LIGJIT PER SHERBIM NE 
ARMATEN E REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

 
Neni 1 

Ne Ligjin per sherbim ne Armaten e Republikes se 
Maqedonise ("Gazeta zyrtare e Republikes se Maqedonise" 
nr. 62/2002), ne nenin 43, numri "30" zevendesohet me 
numrin "31". 

Neni 2 
Ne nenin 78 paragrafi 1 pika 2 numri "189" nderrohet 

me numrin "191". 
Neni 3 

Ne nenin 87 paragrafi 2 numri "33" nderrohet me 
numrin "34". 

Neni 4 
Ne nenin 127 numri "125" nderrohet me numrin "126". 

 
Neni 5 

Ne nenin 128 paragrafi 1 pika a) numri "122" nderrohet 
me numrin "123". 

Neni 6 
Ne nenin 135 paragrafi 2 fjalet: "paraburgim ushtarak" 

zevendesohen me fjalet: "izolim ushtarak". 
 

Neni 7 
Ne nenin 157 paragrafi 1 numrat: "149 gjer 153" 

zevendesohen me rmmrat: "150 gjer 154". 
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Neni 8 
Ne nenin 251 pika 19) numri "124" zevendesohet me 

numrin  "126". 
Neni 9 

Neni 254 fshihet. 
Neni 10 

Ne nenin 256 alinea 2 nderrohet dhe thote: 
"Deri ne avansim ne grade major, gjegjesisht ne grade 

toger i vjeter, eprori me grade kapiten i klasit te I, 
gjegjesisht nenoficeret me grade toger i klasit te pare e 
ruan graden e fltuar , ndersa do te marre rroge sipas grades 
dhe detyres ne te cilen do te vendoset." 

 
Neni 11 

Ne nenin 257 paragrafi 2 nderrohet dhe thote: "ne rast 
te paragrafit 1  te ketij neni oflceri me grade kapiten i klasit 
I do te marre rrogen e grades kapiten dhe detyres ne te 
cilen do te vendoset." 

Neni 12 
Ne nenin 263 pas fjaleve :"Kreu XI- Sistemi i rrogave 

dhe kompenzimet e rrogave" shtohen fjalet:"Kreu XX- Te 
drejtat obligimet dhe pergjegjesite e personava civil me 
sherbim ne Armate, ne pjcsen e rrogave dhe 
kompenzimeve te rrogave te personave civil", ndersa fjalet: 
"1 janar 2003" zevendesohen me fjalet: "1  mars 2003. 
 

Neni 13 
Ky ligj hyn ne ftiqi diten e tete nga dita e shpalljes ne 

"Gazeten Zyrtare te Republikes se Maqedonise". 
___________ 

1733. 
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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО  
ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за сметководството за буџетите и буџетските корисни-
ци, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 

 
Бр. 07-4748/1                                Претседател 

24 декември 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје                               Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКО-
ВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ 

КОРИСНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за сметководството за буџетите и буџет-

ските корисници (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 61/2002), по членот 31 се додава нов член 
31-а, кој гласи:  

“Член 31-а 
Одредбите од член 2 став (1), член 4 став (1), член 6 

став (2), член 8 став (1) (во делот на средствата, обвр-
ските и изворите на средства), член 8 став (2), член 19 
ставови (3), (5), (6), (7) и (8), член 20, член 21 и член 22 
став (1) (освен билансот на приходите и расходите), во 
однос на Буџетот на Република Македонија, ќе се при-
менуваат почнувајќи од 1 јануари 2005 година.“ 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија“.  
___________ 

 
LIGJI 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONTABILITETIN 
PËR BUXHETET DHE SHFRYTËZUESITE  BUXHETIT 

 
Neni 1 

Në Ligjin për kontabilitetin për buxhetet dhe 
shfrytëzuesit e buxhetit ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 61/2002), pas nenit 31 shtohet nen i ri 31-
a, që thotë: 
 

"Neni 31-a 
Përcaktimet nga neni 2 paragrafi 1), neni 4 paragrafi 1), 

neni 6 paragrafi 2), neni 8 paragrafi 1), (ne pjesën e 
mjeteve, obligimeve dhe burimeve të mjeteve), neni 8 
paragrafi 2), neni 19 paragrafet 3), 5), 6), 7) dhe 8), neni 
20, neni 21 dhe neni 22 paragrafi 1) (përveç bilansi i të 
ardhurave dhe harxhimeve), në aspekt të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë, do të aplikohen duke filluar 
nga 1 janari i vitit 2005." 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e publikimit në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

1734. 
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 ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА  

НА БЕЗБЕДНОСТА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
основање на Центар за образование на кадри за областа 
на безбедноста, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 

 
Бр. 07-4751/1                                Претседател 

24 декември 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје                               Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ  

ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА 
 

Член 1 
Во Законот за основање на Центар за образование 

на кадри за областа на безбедноста (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/95), во членот 29 збо-
ровите: “31 декември 2002 година“ се заменуваат со 
зборовите: “30 септември 2003 година“. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија“.  
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LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR 

THEMELIMIN E QENDRËS PËR ARSIMIN E 
KUADRAVE NGA LËMIA E SIGURIMIT 

 
Neni l 

Në ligjin për themelimin e qendrës për arsimin e 
kuadrove nga lëmia e sigurimit ("fleta zyrtare në RM" nr. 
27/95), në nenin 29 fjalët "31 dhjetor viti 2002" 
zëvendësohen me fjalët "30 dhjetorviti2003". 
 

Neni 2 
Ky  ligj  hyn në  fuqi më ditën e  shpalljes në  "Gazetën 

zyrtare të  Republikës  së Maqedonisë". 
___________ 

1735. 
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГА-
РАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПО ПРОЕКТОТ ХЕЦ 
„КОЗЈАК“ СО  КИНЕСКАТА БАНКА И ФИРМАТА  

ХАИНАН С.И.Т. ЕНТЕРПРАИС КОРП. 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за гаранција на Република Македонија 
по Договорите за заеми по Проектот ХЕЦ „Козјак“ со 
Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентерпраис 
Корп., 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 

 
  Бр. 07-4746/1                Претседател 

24 декември 2002 година      на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПО ПРОЕК-
ТОТ ХЕЦ „КОЗЈАК“ СО КИНЕСКАТА БАНКА И 
ФИРМАТА ХАИНАН С.И.Т. ЕНТЕРПРАИС КОРП. 

 
Член 1 

Во Законот за гаранција на Република Македонија 
по Договорите за заеми по Проектот ХЕЦ „Козјак“ со 
Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентерпраис 
Корп. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/98 и 70/01) во називот на Законот и во членот 1 збо-
ровите: „Хаинан С.И.Т. Ентерпраис Корп.“ се замену-
ваат со зборовите: „CWE (China International Water & 
Electric Corp.)“, зборовите: „86,2 милиона“ се заменува-
ат со износ „95.068.181,79“, а зборовите: „ЈП „Електро-
стопанство на Македонија“ се заменуваат со зборови-
те: „Акционерско друштво „Електростопанство на Ма-
кедонија“ во државна сопственост“. 

 
Член 2 

Во членот 2 став 1 зборовите: „81 милион“ се заме-
нуваат со износ „89.964.628,88“, бројот „12“ се замену-
ва со бројот „15“, зборот „четири“ се заменува со збо-
ровите: „седум години и шест месеца“, а зборовите: „а 
во првите две години од грејс периодот каматата ќе се 
капитализира“ се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Заемот од фирмата CWE (China International Water 

& Electric Corp.) во износ од 3.507.661,76 американски 
долари, зголемен за камата од 1.595.891,15 американ-
ски долари, пресметана според фиксна каматна стапка 
од 7,8% на годишно ниво, ќе се отплатува во рок од 15 
години со седум години и шест месеца грејс период, во 
нееднакви полугодишни ануитети, согласно со аморти-
зациониот  план за отплата на вкупната обврска“. 

 
Член 3 

Во членовите 3 и 5 зборовите: „ЈП „Електросто-
панство на Македонија“ “ се заменуваат со зборовите: 
„Акционерско друштво „Електростопанство на Маке-
донија“ во државна сопственост“. 

 
Член 4 

Во членовите 4 и 6 став 3 зборовите: „Хаинан 
С.И.Т. Ентерпраис Корп.“ се заменуваат со зборовите: 
„CWE (China International Water & Electic Corp.)“. 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

___________ 
 

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTSIMIN E LIGJIT PËR 
GARANTIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SIPAS 
KONTRATAVE PER HUATE NDAJ PROJEKTIT  CHE 
"KOZJAK" ME BANKËN KINEZE DHE NDËRMARJES  

HAINAN S.I.T.ENTERPRAIS KORP  
Neni 1 

Në ligjin për garantimin e Republikës së Maqedonisë 
ndaj Kontratave për huate ndaj proektit C H E "Kozjak" me 
bankën kineze dhe ndërmarjen Hainan S.I.T. enterprais 
korp. ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
nr.27/98,70/01) në emrin e Ligjit cihe në nenin 1, fjalët: 
Hainan S.I.T. Enterprais korp."zëvendësohen me fjalët 
CWE (China International Water & Electrik Corp.)",f]alët 
"86,2 milion"zëvendësohen me shumën "95.068.181,79", 
ndërsa fjalët "NP" "Elktroekonomia e Maqedonisë" 
"zëvendësohen me fjalët: "Shoqata Aksionare 
Elektroekonomia e Maqedonisë" ne prone shteterore. 

 
Neni 2 

Në nenin 2 paragrafi 1 fjalët: "81 milion" zëvendësohen 
me shumën 89.964.628,88" numri "12" zëvendësohet me 
numrin "15",fjala "katër" zëvendësohet me fjalët: " shtate 
vjet e gjashte muaj" ndërsa fjalët:  "kurse  në  dy vitet e 
para nga greis periudha kamata do të kapitalizohet" 
fshihen. Paragrafi 2 ndryshon dhe thuhet: 

"borxhi nga ndërmarja CWE (China International 
Water & Electric Corp.) me shumë 3.507.661,76 dollarë 
amerikan,i zmadhuar me kamatë në 1.595.891,15 dollarë 
amerikan,llogaritur sipas shkallës së kamatës fikse prej 
7.8% në nivel vjetor,do të paguhet në afat prej 15 vjet me 
greis periudhë prej shtatë vitesh e gjashtë muajsh me 
anuitete jo të barabarta gjysmevjetore,në pajtim me planin 
amortizues për pagesën e obligimit të përgjithshëm".  

Neni 3 
Në nenet 3 dhe 5 fjalët: "NP" Elektroekonomia e 

Maqedonisë zëvendësohen me fjalët: "Shoqata Aksionare" 
Elektroekonomia e Maqedonisë "në pronë shtetërore".  

Neni 4 
Në nenet 4 dhe 6, paragrafi 3 fjalët "Hainan 

S.I.T.enterprais korp.zëvendësohen me fjalët: CWE (China 
International Water & Electric Corp.)".  

Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e 

shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 
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1736. 
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 ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Се  прогласува Законот за изменување на Законот 

за трговските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 декември 2002 година. 
 
  Бр. 07-4747/1                             Претседател 

24 декември 2002 година      на Република Македонија, 
            Скопје         Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 58/02), во членот 
565 став (1) зборовите: „31 декември 2004“ се замену-
ваат со зборовите: „1 јули 2005“. 

 
Член 2 

Во членот 566 став (1) зборовите: „1 јануари 2005“ 
се заменуваат со зборовите: „1 јули 2005“. 

 
Член 3 

Во членот 571 зборовите: „1 јануари 2003“ се заме-
нуваат со зборовите: „1 јули 2003“. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

___________ 
 

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHOQATAT 

TREGËTARE 
 

Neni l 
Në ligjin e shoqatave tregëtare ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" Nr.58/02), në nenin 565 
paragrafi 1 fjalët: "31 dhjetor 2004" zëvendësohen me 
fjalët: "1 korrik 2005". 

Neni 2 
Në nenin 566 paragrafi 1 fjalët: "1 janar 2005" 

zëvendësohen me fjalët: "1 korrik 2005". 
 

Neni 3 
Në nenin 571 fjalët "1 janar 2003" zëvendësohen me 

fjalët: "1 korrik 2003". 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e 

shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 

___________ 
1737. 

Врз основа на член 75 ставовите 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 ИЗМЕНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ  
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

акцизите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 декември 2002 година.  
Бр. 07-4745/1                    Претседател 

24 декември 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје         Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ  
Член 1 

Во Законот за акцизите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 и 
45/2002), во членот 36 ставовите (4) и (5) зборовите: „30 
ден/литар“ се заменуваат со зборовите: „0 ден./литар“.  

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
___________  

LIGJI 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AKCIZA  

Neni 1 
Në ligjin për akciza ("Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" nr.32/2001,50/2001,52/2001 dhe 45/2002) ne 
nenin 36 paragrafet (4) dhe (5) fjalët: "30den/litër" 
zëvendësohen me fjalët "0 den/litër".  

Neni 2 
Ky  ligj  hyn në fuqi    me ditën e shpalljes në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

1738. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), 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 ПО ПОВОД 

НОВАТА 2003 ГОДИНА  
I 

Потполно се ослободуваат од извршување на казна-
та затвор осудените лица: 

1. Наит Саит Бајрамов, 
2. Адем Исуф Имери. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. Хисније Куртиш Синани, во траење од 6 месеци, 
2. Бесник Нијази Сабри, во траење од 6 месеци, 
3. Фиданчо Драги Станисавов, во траење од 3 месеци, 
4. Горан Виктор Чотороскоски, во траење од 3 месеци, 
5. Момчило Јордан Панев, во траење од 6 месеци, 
6. Ѓеорѓи Пано Джавалеков, во траење од 6 месеци, 
7. Љупчо Спасе Лазески, во траење од 3 месеци. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

    Бр. 07-1502                                 Претседател 
25 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                           Борис Трајковски, с.р. 



Стр. 8 - Бр. 98 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 декември 2002 
 

1739. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), 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 казна-
та затвор осудените лица: 

1. Зоранчо Кирил Миладинов, од Штип. 
2. Љупчо Стојан Каранфиловски, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 1 година на осуде-
ните лица: 

1. Љупчо Живко Ѓорѓиев од с. Подареш, во траење 
од 3 месеци. 

2. Уснија Усеин Насуфова од Кочани, во траење од 
3 месеци.  

III 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица: 

1. Војислав Славе Додевски од Скопје, во траење од 
2 месеци. 

2. Методи Кирчо Пехливанов од Штип, во траење 
од 3 месеци. 

3. Али Мамут Алиев од с. Парналија, во траење од 3 
месеци.   

IV 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. Ангелчо Пецо Димитров од Кочани, во траење од 
1 година. 

2. Магдалена Александар Унеркова од Скопје, во 
траење од 1 година и 6 месеци. 

3. Горанчо Трајан Ангеловски од с. Ржаничино, во 
траење од 1 година.  

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

    Бр. 07-1568                                 Претседател 
26 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

1740. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за државните 

службеници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ  

1. За директор на Агенцијата за државни службени-
ци, се именува Татјана Трендафилова - Поповска, дип-
ломиран правник. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-4777/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

1741. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точки 1 и 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 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 
Република Македонија, се разрешува Михајло Манев-
ски 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 Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4793/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1742. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за државните 
службеници (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), 
Собранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за др-

жавни службеници, се именува Ќерим Зимери, дипло-
миран правник. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4782/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1743. 

Врз основа на член 42 и 43  од Законот за судовите 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВ-
НИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција, 
кој е истакнат правен стручњак и кој има работно 
искуство со потврдени резултати на правни работи над 
12 години), пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Републичкиот судски совет, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Служ-
бен весник на Република Македонија“. 
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3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“ и во весникот “Нова Македо-
нија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4783/1                         Претседател, 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1744. 

Врз основа на членовите 42 и 43  од Законот за су-
довите (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА 
 НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во 
Радовиш. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство  со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и во весникот “Нова Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4784/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1745. 

Врз основа на член 13 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 
98/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ , ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИ  НА  УПРАВНИОТ ОДБОР НА  МАКЕ-

ДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
 

I. Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, и 
тоа: 

Ласко Џуровски, 
Валентина Божиновска, 
Пасхо Кузман, 
Никола Тасев, 
Данчо Чевревски, 
Дарко Марковиќ, 
Аделина Марку, 
Марко Коловски, 
Ели Чакар, 
Владо Арсов и 
Љубица Николовска. 

II. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Македонска радио-телевизија од редот на 
афирмирани научни, културни и стручни работници, се 
избираат: 

1. д-р Ѓорѓе Иванов, професор на Правниот факул-
тет во Скопје, 

2. Дарко Марковиќ, вработен во “Вардар филм“ и 
соработник на весникот “Дневник“, 

3. Зоран Костов, магистер по комуникации, врабо-
тен во  НИП “Студентски збор“, 

4. Елизабета Шелева, раководител на катедра при 
Филолошкиот факултет во Скопје, 

5. Душко Бужаровски, дипл. економист, вработен 
во “Нол-консалтинг“ - Скопје, 

6. Зеќир Селими, дипл. правник, пензионер, поране-
шен судија на Врховниот суд на Република Македонија и 

7. Шабан Идризи, дипл. градежен инженер од Скоп-
је, вработен во Фондот за регионални патишта. 

III. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие на Македонска радио-телевизија од редот на 
вработените на Македонската радио-телевизија, се 
именуваат: 

1. Аелита Георгиева, уредник на дневните емисии 
во Редакцијата за општествено-економски и политички 
односи во Македонското радио, 

2. Билјана Јанакиеска, уредник на внатрешнополи-
тичката редакција на Македонската телевизија, 

3. Илија Таневски, главен инженер во Студиска и 
преносна техника на Македонската телевизија и 

4. Вера Жбајнова, раководител на одделението за 
правни работи. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4788/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1746. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за основа-
ње на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 6/98 
и 98/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО- 

ТЕЛЕВИЗИЈА  
I. Се разрешуваат членовите на Одборот за контро-

ла на материјално финансиското работење на Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија, и тоа: 

- Кирил Бабамов, 
- Зоран Николов, 
- Љупчо Петковски, 
- Илија Бошков и 
- Сервет Адеми.  
II. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија се именуваат: 

1. Милчо Смилевски, дипломиран економист, вра-
ботен во ЈП Македонски железници; 

2. Соња Чижбановска, дипломиран економист, вра-
ботена во Управата за јавни приходи; 

3. Лилјана Цветковска, дипломиран економист, вра-
ботена како главен финансов управник во рамките на 
германската канцеларија на Ф-Науман Фондација - 
Скопје; 
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4. Зоран Кацески, дипломиран економист од Кичево, 
сопственик на ДООЕЛ “Маклесентериер“ - Кичево и 

5. Дритаре Дика, дипломиран економист, вработен 
во приватната фирма “Консалтинг Диконто“ - Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4787/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1747. 

Врз основа на член 19 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 6/98 
и 98/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 
ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО -ТЕЛЕВИЗИЈА  

I. Се разрешува од функцијата заменик на генерал-
ниот директор на Јавното претпријатие Македонска ра-
дио-телевизија Џабир Ахмети. 

II. За заменик на генералниот директор на Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија се именува 
Сами Фејзулаху, вработен во МРТВ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4786/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1748. 

Врз основа на член 23 и 26 од Законот за радиодифуз-
ната дејност (“Службен весник на Република Македони-
ја“ број 20/97), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ  
НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

 
I. Се разрешуваат досегашните членови на Советот 

за радиодифузија, и тоа: 
- Шабан Салиу, 
- д-р Марио Макрадули и 
- Милош Симоновски.  
II. За членови на Советот за радиодифузија се изби-

раат: 
1. д-р Љупчо Пановски, професор на Електротех-

ничкиот факултет во Скопје; 
2. Јасна Саздовска, шеф на Кабинетот на градона-

чалникот на град Скопје и 
3. Илир Ајдини, новинар од Скопје, уредник во 

“Мак-факс“.  
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4785/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

1749. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди (“Службен весник на СРМ“ број 40/87 
и 36/89 и “Службен весник на Република Македонија“ 
број 82/99), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
 
1. Се разрешуваат досегашните претседател и чле-

нови на Одборот за доделување на наградата “Гоце 
Делчев“, поради истек на времето за кое се именувани, 
и тоа: 

а) претседател 
- Милчо Ристов, 
б) членови: 
- д-р Симеон Гелевски, 
- д-р Драги Јанев, 
- д-р Рамис Абдули, 
- д-р Вера Георгиева, 
- д-р Љубе Глигоровски, 
- д-р Љубен Гугучевски, 
- д-р Јосиф Димески, 
- д-р Христо Поповски, 
- д-р Златко Зографски, 
- д-р Драган Василевски, 
- д-р Муртезан Исмаили и 
- д-р Божидар Маслинков. 
 
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата “Гоце Делчев“, се именуваат: 
а) за претседател: 
- Петре М. Андреевски, писател од Скопје, 
б) за членови: 
- д-р Виолета Ачковска, професор на Филозофскиот 

факултет во Скопје, 
- д-р Таки Фити, професор на Економскиот факул-

тет во Скопје, 
- проф. Петар Хаџи-Бошков, академски скулптор, 
- д-р Гзиме Старова, професор на Правниот факул-

тет во Скопје, 
- д-р Ѓорѓи Мартиновски, професор на Земјодел-

скиот факултет во Скопје, 
- д-р Владо Серафимов, професор на Медицинскиот 

факултет во Скопје, 
- д-р Абдурауф Пруси, професор на Технолошко-

металуршкиот факултет  во Скопје,  
- академик Бојан Шоптрајанов, професор на При-

родно-математичкиот факултет - Хемиски факултет во 
Скопје, 

- д-р Властимир Гламочанин, професор на Електро-
техничкиот факултет во Скопје, 

- д-р Делчо Јовановски, професор на Машинскиот 
факултет во Скопје, 

- д-р Киро Поповски, професор на Електро-технич-
киот факултет во Битола и 

- д-р Аслан Селмани, професор на Природно-мате-
матичкиот факултет во Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4789/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 
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1750. 
Врз основа на член 3 од Законот за научно-култур-

ните средби “Десет дена Крушевска Република“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 
29/98), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО-КУЛТУР-
НИТЕ СРЕДБИ “ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА  

РЕПУБЛИКА“ 
 
I. Се разрешуваат претседателот и членовите на Со-

ветот за научно-културните средби “Десет дена Кру-
шевска Република“, и тоа: 

а) претседател 
- Зоран Тодоровски, 
б) членови: 
- Васе Манчев, 
- Валентина Божиновска, 
- Никола Јовановски, 
- Нове Цветановски, 
- Иван Јолевски, 
- проф. д-р Ѓорѓи Цаца, 
- Љубомир Поповски, 
- Иван Андрески, 
- Стојан Попов,  
- Јован Дамчевски, 
- Фадил Ника и  
- Јонуз Абдулаи. 
 
II. За претседател и членови на Советот за научно-

културните средби “Десет дена Крушевска Република“, 
се избираат: 

а) за претседател: 
- д-р Таки Фити, професор на Економскиот факул-

тет во Скопје,  
б) за членови: 
- д-р Иван Катарџиев, научен работник, историчар 

од Скопје, 
- д-р Вера Весковиќ - Вангели, научен работник, 

историчар, 
- д-р Тодор Чапраганов, директор на Институтот за 

национална историја, 
- Јорго Ќука, ген. директор на “ОХИС“ - Скопје, 
- д-р Шукри Рахими, историчар од Скопје, 
- академик Анте Поповски, поет, 
- д-р Јане Коџабашија, композитор, 
- Ефтим Гашев, дипл. економист, вработен во “Тех-

нометал Вардар“, Скопје, 
- Јасминка Чакар, професор на Факултетот за му-

зичка уметност, 
- Михаил Ренџов, поет, 
- д-р Рамиз Абдули, историчар од Скопје и 
- Ванчу Наумоски, градоначалник на општина Кру-

шево. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4797/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1751. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24 декември 
2002 година, донесе 

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

ЦИЈА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ  
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здравстве-

на организација Клинички центар - Скопје, се избираат: 
1. Милан Милошевски - дипл. економист од Скопје, 
2. Гоце Божиновски - магистер по правни науки од 

Скопје, 
3. Делче Ицков - економист од Гостивар и 
4. Шабан Мемети - лекар од с. Доброште - Тетово. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Клинич-
ки центар - Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
    Бр. 07-4798/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1752. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24 декември 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ВЕЛЕС“ - ВЕЛЕС  

I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација “Медицински центар Велес“ - Ве-
лес, се избираат: 

1. Љупчо Вчков, дипломиран економист од Велес, 
вработен во приватна фирма во Велес, 

2. Зоран Ѓорѓиев, дипломиран правник, вработен во 
ПЕ на Пензиско и инвалидско осигурување на Македо-
нија во Велес, 

3. д-р Милчо Трајков, лекар специјалист по интерна 
медицина, управник на приватна ординација и 

4. Панче Арсов, специјалист по интерна медицина, 
вработен во приватна здравствена ординација. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација “Меди-
цински центар Велес“ - Велес. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-4799/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1753. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24 декември 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ТЕТОВО  

I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за здравствена заштита - Те-
тово, се избираат: 

1. д-р Оливера Кузмановска, лекар специјалист ги-
неколог, вработена во Медицински центар - Тетово, 
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2. Љубомир Коцевски, стоматолог од Тетово, вра-
ботен во приватна стоматолошка ординација, 

3. Агим Нухију, дипломиран правник од Тетово и 
4. Селвие Салиу, лекар специјалист, вработен во 

Медицинскиот центар - Тетово. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Тетово. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4800/1                           Претседател 

24 декември 2002 година   на Собранието на Република  
         Скопје                                 Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1754. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА БОЛНИЦА 

ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ -  ДЕМИР ХИСАР  
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Болница за душевни болести - Де-
мир Хисар, се избираат: 

1. Наловски Пецо - дипл. машински инженер од Де-
мир Хисар, 

2. Јанкуловски Мирослав - дипл. економист, врабо-
тен во Управата за јавни приходи во Демир Хисар, 

3. Трајчевски Николче - дипл. економист, вработен 
во Стопанска банка АД-Битола и 

4. Цане Цветановски - вработен во приватно прет-
пријатие во Демир Хисар. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Болница 
за душевни болести - Демир Хисар. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4801/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1755. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА  ЈАВНАТА  ЗДРАВСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НЕГОТИНО“ - НЕГОТИНО 

 
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом „Неготино“ - Не-
готино, се избираат: 

1. Ленче Витановска, дипломиран економист од Не-
готино, 

2. Зденко Ивановски, дипломиран инженер техно-
лог од Неготино, 

3. Коста Ќупов, професор од Неготино и 
4. Никола Ангеловски, дипломиран правник од Не-

готино. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом „Неготино“ - Неготино. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4802/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1756. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

АПТЕКА „9-ТИ НОЕМВРИ“ - ВЕЛЕС 
 
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Аптека „9-ти Ноември“ - Велес, се 
избираат: 

1. Трајко Бабунски, дипл. правник, вработен во Би-
рото за вработување во Велес, 

2. д-р Славе Јорданов, лекар, вработен во Медицин-
скиот центар - Велес, 

3. Силвија Нешова, вработена во Аптека „Зегин“ - 
Велес и 

4. Марија Јорданова, лекар специјалист гинеколог 
од Велес. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Аптека 
„9-ти Ноември“ - Велес. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4803/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1757. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ - ВИНИЦА 
 
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација „Здравствен дом“ - Виница, се из-
бираат: 

1. Давор Илиев, дипл. економист од Виница, 
2. Златко Стевановски, дипл. правник од Виница, 
3. Зоран Симеонов, дипл. биохемичар од Виница и 
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4. Зоранчо Ангелов, професор по физичко воспиту-
вање, директор на гимназијата во Виница. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација „Здрав-
ствен дом“ - Виница. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-4804/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1758. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КУМАНОВО  
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Куманово, 
се избираат: 

1. Смиља Стојчевска, дипломиран правник од Ку-
маново, 

2. Кочо Трајковски, дипломиран инженер технолог 
од Куманово, 

3. Дукаџин Османи, лекар од Куманово и 
4. Изаир Билали, лекар од Куманово. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Куманово. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4805/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1759. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА  ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-ДЕБАР 
 
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Дебар, се из-
бираат: 

1. Фариз Бајрамоски, - наставник во О.У. „Брат-
ство-единство“, с. Џепчиште, 

2. Баку Попинара,  дипл. економист од Дебар, 
3. Гафур Блата, пензионер од Дебар и 
4. Суби Војка, од Дебар. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Дебар. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4806/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1760. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА  СЛУХ, 

ГОВОР И ГЛАС - БИТОЛА 
 
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за рехабилитација на слух, 
говор и глас - Битола, се избираат: 

1. Снежана Михајловска,  лекар од Битола, вработе-
на во Медицинскиот центар - Битола, 

2. Маријана Чичоновска, стоматолог од Битола, 
вработена во Медицинскиот центар - Битола, 

3. Лидија Стојкова, стоматолог во Медицинскиот 
центар - Битола и 

4. Арта Елмазова - со завршен Педагошки факултет 
од Битола. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
рехабилитација на слух, говор и глас - Битола. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-4807/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1761. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
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 
 
I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом „Нада Михајлова“ 
- Пробиштип, се избираат: 

1. Душко Даневски, дипл. правник од Пробиштип, 
2. Љупчо Начевски, дипл. машински инженер од 

Злетово, 
3. Борче Миладинов, дипл. социолог од Пробиштип и 
4. Даринка Спасовска, дипл. правник од Проби-

штип. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип. 
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III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4808/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1762. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  МЕ-
ДИЦИНСКИ ЦЕНТАР  „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП  

I. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар „Борка Тале-
ски“ - Прилеп, се избираат: 

1. Горан Сугарески - дипл. правник од Прилеп, 
2. Зоран Петрески - дипл. машински инженер од 

Прилеп, 
3. Благоја Бисеркоски - стоматолог од Прилеп и 
4. Петар Василески - дипл. правник од Прилеп. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар „Борка Талески“ - Прилеп. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4809/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1763. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 92/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на Ко-
мисиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
92/2002) во точката 4) Комисија за политички систем и 
односи меѓу заедниците под в) за членови: наместо 
„Цветле Јанеска“ треба да стои „Ќенан Хасипи“. 

Во точката 8) Комисија за финансирање и буџет 
под в) за членови: наместо „Рафет Муминовиќ“ треба 
да стои „Славе Арсоски“, а под г) за заменици на чле-
новите: наместо „Славе Арсоски“ треба да стои „Владо 
Илиевски“. 

Во точката 9) Комисија за економски прашања под 
в) за членови: наместо „Славе Арсоски“ треба да стои 
„Рафет Муминовиќ“. 

Во точката 15) Комисија за труд и социјална поли-
тика под б) за заменик на претседателот: наместо 
„Неждет Мустафа“ треба да стои „Ружди Матоши“, а 
под г) за заменици на членовите: наместо „Ружди Ма-
тоши“ треба да стои „Неждет Мустафа“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4810/1                         Претседател 

24 декември  2002 година  на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1764. 

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 декември 2002 година, донесе 

 
ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕГИОНОТ  

НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ НА ИЗВОРОТ РАШЧЕ 
 

ВОВЕД  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНОТ  

Основна цел на изработувањето на Просторниот 
план е создавањето на базичен документ со помош на 
кој ќе се насочува процесот на интегралниот развој на 
просторот на Првата и Втората поширока заштитна зо-
на на изворот Рашче до 2020 година по пат на оптимал-
но користење на просторните и природните погодно-
сти, локалните услови и можности, а во согласност со 
заштитата на квалитетот, стабилноста и режимот на из-
ворот Рашче. Со овој план се лоцираат мерките за за-
штита дефинирани со Одлуката, преку планските ре-
шенија за разместеноста на дејностите и стопанските 
капацитети, развојот на населбите, инфраструктурните 
системи, намената и користењето на земјиштето и 
одржливото користење на природните ресурси. Значе-
њето на овој план особено се истакнува заради негова-
та улога да создаде услови за заштита на изворот Раш-
че, кој претставува главен извор за водоснабдување на 
населението во Скопскиот регион (545.000 жители). 

Планот има задача да обезбеди директно учество на 
локалното население и стопанските субјекти во импле-
ментацијата на мерките и режимите на заштита, за да 
се сочува квалитетот, стабилноста и штедроста на из-
ворот Рашче. 

 
ЦЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИСТЕЊЕ  

НА ПРОСТОРОТ  
При усвојувањето на целите, респектирани се до-

стигнатото ниво на стопанскиот развој, погодностите, 
ограничувањата на природните и создадените услови, 
потенцијалите за развој и заштита на животната среди-
на и изворот Рашче. Согласно со овие начела, општ ин-
терес на идниот развој на регионот на заштитните зони 
на изворот Рашче претставува реализацијата на след-
ниве цели и задачи: 

- вклучување на месното население во активностите за 
заштита на изворот Рашче преку сообразување на план-
ските решенија со потребите на локалните заедници; 

- запирање на тенденциите на прекумерна и стихиј-
на пренамена на плодните површини во непродуктивни 
цели; 

- рекултивирање и враќање на дел од деградираното 
земјиште во продуктивна намена по пат на рекултива-
ција; 

- искористување на компаративните вредности на 
Долен Полог за повисок степен на финализација на 
производите и ориентација кон извоз; 
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- користење на најновите сознанија на науката и 
практиката во однос на усогласување на агротехнички-
те мерки со зачувувањето на квалитетот на подземните 
води; 

- промени во структурата на користењето на земјо-
делското земјиште, за сметка на зголемувањето на по-
вршините под трајни насади; 

- воспоставување на стандарди за заштита на под-
земните води во земјоделството; 

- заштита на пасиштата и усогласување на мелиора-
тивните мерки со барањата за зачувувањето на квали-
тетот на подземните води; 

- дефинирање на оптимален режим на наводнување; 
- зголемување на површините под шуми, особено 

на Жеден и Радушкиот масив; 
- пошумување на терени под интензивна ерозија; 
- одржување на шумската вегетација за зајакнување 

на еколошките коридори; 
- примена на современи техничко-технолошки по-

стапки при екстракција на рудата; 
- одржливо користење на речен камен заради одр-

жување на хидролошкиот и хидрауличкиот режим на 
површинските и подземните води; 

- долгорочно решавање на обезбеденост со вода на 
населбите во Првата и Втората заштитна зона на изво-
рот; 

- планско истражување на подземните води; 
- одредување на заштитни зони за постојните изво-

ришта за водоснабдување и наводнување; 
- спречување на одделни парцијални решенија нас-

проти постигнување на комплексни позитивни водо-
стопански решенија и ориентација кон регионални си-
стеми; 

- реконструкција и модернизација на системите за 
водоснабдување; 

- формирање катастар на загадувачи на водите; 
- рационално користење на водата за технолошки 

потреби; 
- користење на подземни води со нарушен квалитет 

за наводнување; 
- ефикасно спречување на појавите на порои и еро-

зија; 
- инсталирање на енергетски објекти за зголемува-

ње на вкупните економски перформанси на енергетски-
от систем; 

- подобрување на квалитетот и сигурноста на по-
стојната електропреносна мрежа; 

- задоволување на индивидуалните потреби од 
енергија со користење на биогас; 

- постепена замена на “чисти“ технологии во инду-
стријата; 

- мониторинг на прометот на хазардни материи; 
- зачувување на квалитетот на горните текови на 

водотеците; 
- подобрување на квалитетот на водите на реката 

Вардар; 
- заштита на водните живеалишта; 
- рамномерна, планска и одржлива сеча на Жеден и 

подножјето на Шара; 
- минимизирање на количествата отпад; 
- создавање на систем за собирање, транспорт и де-

понирање на отпадот од овој регион; 
- одделување на опасниот отпад (токсичен, канце-

роген, инфективен и слично) и негово времено склади-
рање (или спалување, во зависност од карактерот на 
отпадот) на санитарната депонија “Дрисла“; 

- ревитализација на постојните капацитети што не 
се во експлоатација со намена што не е во колизија со 
заштитата на подземните води; 

- отворање на индустриски зони за користење од 
страна на населението кое живее во населбите во за-
штитните зони под специјални услови; 

- намалување на прирастот на населението кое има 
широка репродукција; 

- управување со демографскиот развој согласно на 
режимите на заштита во зоните, преку соодветна про-
сторно-функционална организација на системот на на-
селбите; 

- развојот на населбите во категоријата на општин-
ски центри да биде плански стимулиран преку интер-
полација на елементи на урбан стандард; 

- ограничување на територијалниот развој на насел-
бите во подножјето на Шара во насока на високо про-
дуктивното земјиште во Долен Полог; 

- ефикасно просторно поврзување на населените 
места во регионални рамки преку ефикасен сообраќаен 
и комуникациски систем; 

- дефинирање на можните правци на ширење на на-
селбите во зависност од природните услови и повред-
ливоста на подземните води; 

- промовирање на дел од населбите што имаат по-
годности за развој како “Еколошки“ села; 

- активирање на локалните заедници и самоиници-
јативните здруженија на граѓаните низ институционал-
ни и вониституционални аранжмани, со цел да се про-
мовира заштитата на водите; 

- зголемување на искористеноста на постојните оп-
штествени објекти за потребите на јавните функции; 

- натамошен развој на мрежата на институции за 
воспитување и образование на децата од предучилиш-
на и училишна возраст; 

- зајакнување и проширување на постојните инсти-
туции од социјалната сфера; 

- перманентна контрола во сообраќајот, заради ви-
сока безбедност како индиректен фактор во заштита на 
водите; 

- довршување на делницата Дворце-Јегуновце, од 
регионалниот пат со примена на мерки за заштита на 
водите; 

- максимално користење на постојните траси при 
преведувањето на патиштата во повисок ранг; 

- подобрување на квалитетот на локалната патна 
мрежа; 

- изградба на шумски патишта заради унапредува-
ње на шумите и заштита од пожари; 

- обезбедување на заштита на природните предели 
и амбиенти во одржувањето на културно-историските 
споменици; 

- поврзување на вегетациските коридори со блиски-
те шумски и мочуришни зони за зачувување на мигра-
ционите видови; 

- ревитализација на водните живеалишта по текот 
на реката Вардар; 

- вградување на споменичните целини и единечни 
споменици со соодветен третман, валоризација и режи-
ми на заштита во просторно планската документација 
на населените места; 

- евиденција на подрачјата, просторите и коридори-
те зафатени со постојни воени објекти, комплекси и 
инфраструктура и нивните заштитни зони и  

- дефинирање на политиката на заштита на население-
то и материјалните добра преку процена на загрозеноста 
од воени удари и дефинирање на зоните за евакуација. 

 
ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА ПРОСТОРОТ НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ 

НА ИЗВОРОТ РАШЧЕ - 2020 ГОДИНА 
 

Проекција на населението  
При изготвување на оваа проекција се тргна од 

претпоставката дека вкупниот број на населението ќе 
бележи натамошен пораст на бројот на жители, подо-
брување на општостопанското ниво и други услови на 
општествениот и личниот стандард, подигнување на 
културно-образовното ниво на населението и друго. 

Се предвидува дека во 2020 година вкупното насе-
ление во заштитните зони ќе изнесува 61.850 жители 
во 11.890 домаќинства. 
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Табела 10. Проекција на населението - 2020 година 
 

Населено место Број на жители 
КОНДОВО  
Г. Свиларе   780 
Рашче       2.000 

 Радуша  1.600  
Дворце  280  
САРАЈ    
Бојане  2.700  
Копаница  750  
ЈЕГУНОВЦЕ    
Сиричино  400  
Шемшево  1.800  
Жилче  550  
Прељубиште  400  
Туденце  400  
Копанце  750  
Јанчиште  550  
Раотинце  500  
Подбреѓе  160  
Јегуновце  750  
Ратае  380  
ТЕАРЦЕ    
Одри  1.500  
Доброште  3.000  
Глоѓи  1.400  
    
Теарце  3.900  
Слатино  4.500  
Лешок  450  
Непроштено  1.200  
Нераште  4.000  
Пршовце  2.500  
ВРАТНИЦА    
Јажинце  950  
Рогачево  450  
Старо Село  300  
Вратница  650  
Беловиште  450  
Орашје  1.300  
ЖЕЛИНО    
Палатица  2.500  
Требош  3.000  
Желино  4.500  
Церово  500  
Озормиште  1.600  
ЏЕПЧИШТЕ    
Порој  2.70  

Џепчиште  4.500  

Во рамките на структурните промени на население-
то се оценува дека ќе дојде до зголемување на учество-
то на постарото население. Се очекува населението на 
возраст од 0 до 19 години да го намали учеството во 
вкупното население од 40% на 30%. Повисоко учество 
се очекува кај населението во старосните групи од 20 
до 59 години (од 48% на 57%). Работоспособниот кон-
тингент ќе учествува со 62% во вкупното население, 
додека активитетот би се зголемил на 25%, во однос на 
19,6% во 1994 година. 

Почитувајќи ги досегашните движење кај основни-
те културолошки белези на населението, можат да се 
очекуваат поинтензивни промени во однос на поголем 
опфат на децата во основни училишта, односно степен 
на опфатеност во граници на можното опфаќање. Исто 
така, се наметнува и потребата за пошироко опфаќање 
на идните генерации во средните училишта, со соод-
ветно планско насочување од аспект на потребите на 
стопанството. 

 
Развој на стопанството 

 
Развојот во наредниот период, особено во првите го-

дини, во основа ќе се потпира на ревитализацијата и 
преструктуирањето на постојните производствени капа-
цитети. Високата технолошка депресијација и ниското 
ниво на користење на изградените капацитети ќе се над-
минува со нивна трансформација, што ќе придонесе за 
поголемо и поефикасно зголемување на производството 
и на услугите. Во таа насока се и можностите за ангажи-
рање на објектите на некогашните општествени земјо-
делски задруги и задружни домови кои сега се затворе-
ни, руинирани и неактивни. Транзицијата во еколошки 
одржливата економија ќе вклучи промена на линеарните 
во циркуларни текови на ресурси, така што ресурсите ќе 
се користат континуирано - отпадоците ќе се рециклира-
ат и ќе претставуваат суровина во некој друг производс-
твен процес, за да се редуцира количеството на отпадо-
ците и за да се заштедат природните ресурси. 

Во регионот на Првата и Втората заштитна зона на 
изворот Рашче сопственичката структура на стопанс-
твото е детерминирана од секторот на приватните зем-
јоделски домаќинства, секторот на малото приватно 
стопанство, додека секторот на крупното стопанство 
(Комбинатот “Југохром“ и рудникот “Радуша“) е во 
процес на приватизација. 

Усогласувањето на процесот на модернизација, 
окрупнување, специјализација и комерцијализација на 
земјоделските домаќинства, ќе отвори можности за 
вработување во неаграрните дејности. Со соодветни 
мерки на аграрната политика, без нарушување на ос-
новните принципи на правичност, треба да се стимули-
ра издвојувањето на селските домаќинства способни за 
прилагодување на промените на пазарот и во вкупното 
социоекономско окружување. 

Малото стопанство во рамките на населените места 
ќе се развива на локациите дефинирани со постојната 
планска документација за населбите, за населбите во 
општината Јегуновце и две населби од општина Врат-
ница, а лоцирањето на овие објекти ќе биде регулирано 
преку изработка на нова урбанистичка документација 
што треба да се реализира во период од најмногу пет 
години. Во случај да постои интерес за изградба на 
стопански објекти во рамките на овие населби во пери-
одот до усвојувањето на урбанистичките планови, нив-
ното лоцирање ќе биде регулирано во согласност со За-
конот за просторното и урбанистичкото планирање, 
преку реализација на ГУП за стопански комплекс. 

Поголемите стопански субјекти - ХЕК “Југохром“ и 
рудникот и сепарацијата “Радуша“ ќе се ревитализира-
ат преку пренамена на деловите од постојните инстала-
ции што веќе не се во функција, во согласност со стан-
дардите за заштита на подземните води и постигнува-
ње на економски ефекти. 
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Во случај да се јават стратешки инвеститори заин-
тересирани за реализација на стопански капацитети, 
кои, според природата на производството, можат нега-
тивно да влијаат на подземните води на подрачјето, ус-
ловите за градба што се издаваат од надлежните служ-
би, неопходно е да поминат низ низа филтри во држав-
ните служби и невладини организации, со цел да се 
обезбедат строги стандарди за заштита на животната 
средина и постојана контрола на нивната ефикасност. 

Со концептот на овој план се предвидува развој на 
стопанските активности преку концентрација на капа-
цитетите во дефинирани локалитети, наместо нивно 
дисперзирање низ просторот. Оваа определба се базира 
на изразитата хидрогеолошка чувствителност на регио-
нот на заштитните зони и потребата од заштитата на 
обработливото земјиште, како необновлив ресурс. Во 
реализацијата на овој концепт доминантна улога ќе 
има локалната самоуправа, која преку соодветен си-
стем на монетарно-кредитна и фискална политика ќе 
овозможи овие локалитети да функционираат како про-
изводни зони. 

Имајќи ја предвид просторната дисперзија на на-
селбите, гравитационите влијанија и комуникациона 
поврзаност, се предвидуваат две стопански зони, и тоа: 

- за населбите Рашче, Радуша, Дворце, Бојане и Ко-
паница, се дефинира локација на стопанска зона надвор 
од Првата заштитна зона (многу загрозениот ходник на 
Жеденскиот масив), во атарот на населбата Љубин (оп-
штина Сарај), на општествено земјиште. Зоните за сто-
панство предвидени со постојната урбанистичка доку-
ментација за овие населени места ќе бидат резервирани 
за реализација на мали погони, чии што технолошки 
процеси нема да создаваат отпадни води. Во тој кон-
текст, за ревитализација на рудникот Радуша, заради 
специфичната положба на локалитетот во однос на из-
ворот (ориентацијата на отпадните води кон реципиен-
тот на реката Вардар, која на овој потег понира директ-
но во жеденската акумулација) ќе се реализираат иск-
лучиво овој вид на објекти. 

- за населбите Требош, Жилче, Ратае, Сиричино, 
Шемшево, Озормиште, Прељубиште, Копанце, Јанчи-
ште, Подбреѓе и Јегуновце, се предвидува организација 
на стопанска зона во кругот на ХЕК “Југохром“, како и 
на локацијата на депонијата. За таа цел треба да се 
изработи физибилити студија за ревитализација на ка-
пацитетот, со која ќе се утврдат потенцијалите на по-
стојната локација (изградената супра и инфраструкту-
ра, наспроти плановите за развој на комбинатот), ќе се 
дефинираат сопственичките односи во релација со не-
говата идна приватизација и ќе се определат компле-
ментарните гранки со кои ќе бидат постигнати опти-
мални економски и еколошки ефекти. Реализацијата на 
стопански капацитети на локацијата на депонијата ќе 
биде овозможено со рекултивација на деградираното 
земјиште, која претставува обврска на локалната само-
управа и државата. Од профитот од функционирањето 
на новите индустриски капацитети ќе се извршат вло-
жувања во санирањето на влијанијата на емисијата на 
хромот од депонијата (заштита на потокот Музга, зафа-
ќање на дренажните води и нивен транспорт до пречи-
стителната станица на локацијата на Југохром). 

- за другите населби во заштитните зони (населбите 
на потегот Џепчиште-Вратница), не постојат услови за 
лоцирање на концентрирана стопанска зона. Од тие 
причини капацитетите ќе бидат градени во рамките на 
предвидените стопански зони предвидени со постојна-
та урбанистичко-планска документација. 

Во планскиот период една од приоритетните задачи 
ќе биде формирање на централен мониторинг за овие 
состојби, заради преземање на оптимални мерки за са-
нирање на проблемите со загадувањето на подземните 
води во регионот. 

Основен критериум за видот на производството ќе 
биде квалитетот и структурата на користените горива и 
видот на предложената технологија. 

Во однос на развојот и преструктуирањето на еко-
номијата на овој простор, може да се посочи како опре-
делба и поттикнувањето и искористувањето на секоја 
можност за прифаќање на нови, пропулзивни инду-
стриски гранки, засновани на новите научно-технички 
достигнувања. 

 
Користење и заштита на земјоделското земјиште  
Основната определба на Планот е зголемувањето на 

површините под наводнување, зголемувањето на повр-
шините под трајни насади, како и пренамена на дел од 
деградираните површини во земјоделско земјиште по 
пат на рекултивација. Трансформацијата на идното ко-
ристење на земјоделското земјиште и промените во од-
нос на сегашната состојба се огледа во следново: 

- намалување на обработливата површина за 0,5% 
од постојната; 

- обновување на површините под овошни насади; 
- зголемување на површините под индустриски кул-

тури; 
- зголемување на површините под градинарски кул-

тури; 
- намалување на површините под житни култури и 
- намалување на површините под угари. 
За намалување на опасноста од загадување на води-

те со азот се предвидува ограничување на употребата 
на азотни ѓубрива до 200 кг/ха N (врз основа на искус-
твата од Италија и Австрија). Исто така, се ограничува 
одгледувањето на повеќе од 3,5 условни грла на 1 ха 
производна површина по стопанство, односно застапу-
вање на повеќе од 75% пченка на сеидбената површи-
на. Се забранува примена на органски ѓубрива во пери-
одот од 15 октомври до 25 март, на голи површини, од-
носно од 15 ноември до 25 март на зелени површини. 
Не се дозволува чување на домашни животни без до-
волно простор за сигурно складирање на арското ѓубре. 

Покрај воведувањето на нова законска или подза-
конска регулатива, потребно е да се воведе систем за 
оптимизација на ѓубрењето и наводнувањето и да се 
работи на едукација на земјоделските производители. 
Едукацијата на земјоделците за примена на низата мер-
ки во областа на земјоделството е неопходно да биде 
предмет на целосно изграден систем што ќе функцио-
нира на нивото на локалната самоуправа. 

Се забранува употребата на пестициди кои имаат по-
долг период на распаѓање од 30 дена, за целиот простор 
во Првата и Втората заштитна зона на изворот. На таков 
начин се спречува продорот на пестицидите во подзем-
ните води, преку нивно придвижување со процедните 
води. Оптимизацијата на ѓубрењето ќе се врши согласно 
со потребите на растенијата (во количество и сезонски), 
така што ќе се инсистира на употреба на “slaw releise“ 
ѓубрива за загрозените подрачја во рамките на заштит-
ните зони. За овие подрачја се забранува есенското ѓу-
брење заради зголемените можности за продирање на за-
гадувачките материи во почвениот супстрат. 

Оптимизацијата на користењето на заштитните 
средства ќе се врши согласно со климатските услови, 
кои ќе се следат од специјално поставени метеороло-
шки станици, заради информирање на земјоделците 
при соодветни услови што погодуваат на појавата на 
одредени штетници. 

Ефективноста во наводнувањето ќе се постигне со 
примена на принципот на усогласување на капацитетот 
на почвата за прием на вода и потребите на растенија-
та. Тоа ќе се врши по пат на: 

- примена на системите за наводнување капка по 
капка и спринклери; 

- рециркулација на вишокот на вода од наводнува-
њето; 

- користењето на подземните води со нарушен ква-
литет за наводнување (учество на нитратите застапени 
во водата да не биде повеќе од 30мг/л) и 

- водите од системите за одводнување ќе се зафаќа-
ат заради нивна повторна употреба за наводнување на 
земјоделските површини. 
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Унапредувањето на техниките на обработката на 
почвата со цел за заштита на подземните води се одне-
сува на примената на “no tillage“ принципот (орање без 
превртување), при што длабокото орање се избегнува 
или целосно напушта. 

За загрозените подрачја на просторот на заштитни-
те зони е неопходно да се изготви Програма за посте-
пена пренамена на дел од едногодишните во повеќего-
дишни насади на затревенити површини, како и да се 
дефинира воведувањето на полесмената и плодосмена-
та за едногодишните култури. 

 
Користење на шумското земјиште  

Стопанското користење на шумите во Првата и Вто-
рата заштитна зона е второстепена цел, поради нивниот 
карактер и видов состав (деградирани, нискостеблени и 
шикари, претежно дабови и габерови шуми). За управува-
њето со шумите во регионот (шумско-стопански единици 
Жеден-Матка и Жеден-Орашје), треба да се изготват нови 
шумско-стопански основи со кои ќе се изврши ревизија 
на решенијата за стопанисување. Предвидените одгледу-
вачки мерки (ресурекција, односно обновување на шуми-
те преку гола сеча и пошумување со садници од црн бор), 
ќе се заменат со овозможување на оптимални услови за 
природна сукцесија на автохтоната шумска вегетација, 
која е максимално аклиматизирана на ова подрачје. Еко-
номски ефекти ќе се постигнуваат само од шумските кул-
тури, застапени на источните падини на Жеден и Љубо-
тенскиот серпентински масив. Со таа цел треба да се ин-
тензивира процесот на одгледувачки мерки, со цел да се 
подобри и забрза развојот на овие шуми. Од нискостебле-
стите насади ќе се добива ситно техничко дрво, при што 
максимално да се намали отпадокот од сечата. Тој треба 
да се смета за економска категорија, со цел да се намали 
сечата на техничко дрво. Секоја сеча ќе биде во границите 
на одржливост, односно сечивиот етат да биде понизок од 
годишниот прираст. Исто така, биолошкиот диверзитет не 
смее да се загрози (да се запази видовиот биланс во шум-
ските заедници на даб и бел габер, даб и црн габер, даб и 
бел габер, со значително присуство на зеленика). 

Начинот на користење на шумите од страна на ло-
калното население треба да биде предмет на постојана 
контрола. 

Источните падини на Жеден кои се обраснати со 
деградирани шуми и шикари ситуирани претежно во 
доловите и покрај времените водотеци, треба да се по-
шумат. Интензивно и перманентно ќе се врши пошуму-
вање на површините околу акумулациите и водозафа-
тите (особено водозафатите во Полошката котлина), 
пренаменетото земјоделско земјиште со слаба проду-
ктивност, површините изложени на поплавување, де-
градираните површини за рекултивација и еродираните 
површини, како и да се врши обновување на ветроза-
штитните појаси во земјоделските површини. 

Во категоријата на шуми со посебна намена ќе преми-
нат постојните површини под мочуришна и крајводна ве-
гетација покрај реката Вардар, чија основна функција ќе 
биде спречувањето на транспортот на загадувачките мате-
рии од земјоделските површини и од сообраќајната ин-
фраструктура, пошумените површини на источните пади-
ни на Жеден, околу водозафатите за населените места и 
на просторите изложени на поплавување. 

До 2020 година ќе се пошумат вкупно 200 ха и тоа 
во шума 160 ха и вон шума 40 ха. Пошумувањето на 
голините ќе се врши со годишен интензитет од 10 ха, 
од кои во шума 8 ха и вон шума 2 ха. Со проекцијата за 
пошумување се предлагаат застапеност на лисјарски 
видови. Пошумувањето на Жеден е една од приоритет-
ните задачи, со оглед дека во летото 2000 година рела-
тивно големи површини под шума беа опожарени. 

Капацитетите за примарно производство, кои во ре-
гионот се претставени со четири пилани ќе се дополнат 
со подигање на погони за производство на брикети од 
отпадоци што се создаваат при сеча на шумите. Во 
овие погони брикетите ќе се произведуваат и од нус-
производите од земјоделството. 

На Жеден се забрануваат агромелиоративни мерки 
кај пасиштата, додека на Љуботенскиот радушки масив 
во општината Вратница пасиштата е можно да бидат 
соодветно мелиорирани. 

До крајот на 2020 година ќе се изврши инвентариза-
цијата и типизацијата на пасиштата, ќе биде утврдена 
нивната сопственост, тревната продукција и потребата 
од изведување на мелиоративни мерки, за кои ќе се ко-
ристат новопредвидените мали хидроакумулации.  

Експлоатација на минерални суровини  
Врз основа на досегашните геолошки истражувања се 

оценува дека приоритет во истражувањето и искористува-
њето на минералните ресурси ќе имаат: варовниците на 
Радушкиот серпентински масив и ониксот во подножјето 
на Шара (Лешок-Теарце), травертините во поширокото 
окружување на селата Горно Свиларе и Кучково. 

Хромните лежишта, поради досегашниот обем и 
интензитет на експлоатација главно се исцрпени и спо-
ред сегашните сознанија нема економска оправданост 
за искористување на постојните лежишта. Со изнаоѓа-
ње на современа техничко-технолошка постапка мож-
но е искористување на јаловината депонирана во Раду-
ша. Еколошкиот аспект на можната наредна прерабо-
тка на јаловината неопходно е да биде до крај прилаго-
ден на чувствителната локација на рудникот Радуша. 
Алтернативно решавање на проблемот со хромната ја-
ловина претставува рекултивацијата на одлагалиштето. 

Експлоатацијата на варовниците, травертинот и 
ониксот на поширокиот простор на Втората зона треба 
да се одвива врз основа на претходно подготвени 
стручни елаборати за обемот, начинот и интензитетот 
на експлоатација, во кои ќе бидат содржани прецизни 
мерки за депонирањето, на цврстиот отпад, дренажата 
на атмосферските води, оптимализирано користење на 
транспортни средства, складирање на опасни и штетни 
материи и превентивни мерки за заштита од хаварии. 

За експлоатацијата на доломитот што ја врши ХЕК 
“Југохром“ за потребите на својот технолошки процес 
на постојниот каменолом на западните падини на же-
денскиот карст, можни се два начина на решавање на 
евидентниот проблем: 

запирање на експлоатацијата на постојниот ревир и 
отворање на нов рудник за експлоатација на доломити 

во непосредната близина на селото Чајле-Гостиварско. 
Што се однесува до експлоатацијата на травертини 

во регионот на селото Горно Свиларе, неопходно е 
истото да се врши според претходно извршени детални 
рударско-геолошки истраги. 

Треба најенергично да се спречат геолошко-рудар-
ските истражувања за експлоатација на минералните 
суровини на целиот Жеденски масив, со оглед на чув-
ствителноста на карстот.  

Развој и опременост на населбите  
Основната цел во развојот на селските населби ќе 

биде достигната со доближување, па и изедначување, 
на условите на живеење и зголемување на конкурент-
носта на руралните во споредба со градските населби. 
На тој начин ќе биде овозможена најширока слобода во 
избирање на начинот и местото на живеење на населе-
нието, како еден од основните демократски принципи. 

Развојот на населените места  и во наредниот период 
ќе се одвива во рамките на концептот на процесот на де-
централизирана урбанизација кој, како и досега, ќе прет-
ставува доминантен и најкомплексен општествен процес. 

Појдовна основа во дефинирањето на системот на 
населбите, посебно системот на централни населби, ќе 
претставува системот на населби (центри) дефиниран 
во предлогот на просторниот план на државата. Про-
сторот на заштитната зона и населените места простор-
но се диференцирани на два сегмента, а функционално 
и гравитациски ориентирани кон два важни урбани 
центра-источниот простор со четири населби гравити-
ра кон градот Скопје-републички центар, а западниот 
простор  со 30 населени места гравитациски е ориенти-
ран кон градот Тетово-центар на мезорегион. 



27 декември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 98 - Стр. 19 
 

Гравитациска ориентација кон посочените центри 
детерминирана е во комбинација на два фактора: задо-
волување на соодветно ниво на потреби и максимално 
растојание од местото на живеење до местото каде што 
се задоволува конкретната потреба. Грвитациското 
влијание на центрите од повисоко ниво: Скопје и Тето-
во, се однесува на задоволување на потребите од најви-
соко ниво, односно на т.н. специјални и најголем дел 
од периодичните потреби.  

Табела 11. Планиран систем на централни населби 
во опфат на планот 
Ниво на 

централитет Функција Населени  
места 

Ниво на 
урбани-
зираност 

Фунционална 
содржина 

 
 
 
 
 
Примарно 
ниво 
 
 

 
 
 
 

 
Општински 
центар 

Теарце  
Јегуновце 
Џепчи-
ште 
Вратница 
Желино  
Сарај * 
Кондо-
во* 
 
*населби 
лоцирани 
надвор 
од зона 
на заш-
тита  
“Рашче“ 

 
 
 
 
 
Урбани-
зирана 
населба-
амбиен-
тална 
уредена 
и опре-
мена на 
ниво на 
урбана 
населба 
 

администра-
тивни служби 
на локална са-
моуправа и ад-
министрација; 
-просвета-ос-
новно образо-
вание 
здравствена 
заштита  здр. 
амбуланта; 
-социјална за-
штита предуч. 
образование 
-култура-кино 
сала,библио-
тека, клубови: 
-специјални 
функции-мо-
ниторинг 
“Рашче“ 
-комплекс 
функции на 
локална само-
управа;  

Секундар-
но ниво  
 

Други 
населби 

30 насел-
би во за-
штитна 
зона 
“Рашче“ 

Рурална 
населба 

-основна со-
држина на 
функции во 
домен на: 
-локална са-
моуправа; 
образование; 
-култура 
-(здравство) 

  
Во наредниот период развојот на населените места ќе 

се одвива со примена  (и вградување во планската доку-
мантација) на општи и посебни мерки и насоки за развој. 

Посебните мерки и насоки за просторен развој на 
населбите предвидуваат: 

-формирање на систем на населени места составен 
од два нивоа: 

- општински центри (I ниво) и други населби (II ни-
во) при што во категоријата општински центри (I) влегу-
ваат населбите: Теарце, Јегуновце, Џепчиште и Вратни-
ца (во границите на подрачјето на заштита) и Кондово, 
Сарај и Желино (надвор од границите на подрачјето на 
заштита), а во населби од II ниво сите други населби; 

Приоритет во постапката на ревидирање на план-
ската документација ќе имаат населбите непосредно 
лоцирани во подрачја на загрозени и многу загрозени 
"аквифери"; Јегуновце, Нераште, Раотинце, Подбреѓе, 
Копанце, Туденце, Шемшево, Жилче, Сиричино, Озор-
миште, Палатица и Требош и населбата Рашче лоцира-
на во непосредна близина на изворот Рашче; 

Приоритет во комуналното уредување и екипирање 
ќе имаат населбите лоцирани во подрачје на загрозени 
и многу загрозени "аквифери"; Јегуновце, Нераште, Ра-
отинце, Подбреѓе, Копанце, Туденце, Шемшево, Жил-
че, Сиричино, Озормиште, Палатица и Требош и насел-
бите Рашче, Радуша, Дворци, Бојане и Копаница, лоци-
рани во непосредна близина на изворот Рашче. 

 
Водостопанска инфраструктура  

Co усвоената норма од 300 л на ден на жител ќе би-
дат покриени потребите од вода за населението, лесна-
та индустрија, потребите на комуналните претпријати-
ја, потребите за напојување на добитокот и заливање 
на бавчи. 

За жителите на целиот простор (61.350) потребно е 
вкупно Qsr/god = 1.268.010 м3/год. вода. 

Водоснабдувањето на населбите ќе се решава со 
каптирање на локални извори и изградба на мрежа со 
соодветни објекти (резервоари, пумпни станици). За 
населбите Јегуновце, Раотинце, Копанце и Туденце во-
доснабдувањето ќе се решава од постојниот водозафат, 
но со реконструкција на мрежата. Населбите во под-
ножјето на Шара новите потреби од вода ќе ги задово-
луваат со реконструкција на постојните и со изградба 
на нови водозафати од извори, или површински води 
на Шарскиот масив. Населбите во централниот дел на 
полето, чиишто проблеми со водоснабдувањето се нај-
изразени, ќе се ориентираат кон заеднички системи, ко-
ристејќи ги потенцијалите на подземните води во око-
лината на Сиричино и на локалитетот Студена Вода. 

Co цел да се елиминира загадувањето на површин-
ските води, потребна е изградба на канализациони мре-
жи во населените места во чии состав ќе треба да се из-
градат и уреди за пречистување на отпадните води. 
Пречистителните станици за третман на отпадните во-
ди треба да го опфатат биолошкиот третман со степен 
на пречистување поголем од 90%. 

Во општина Теарце постојат услови за заеднички 
канализационен систем за селата Непроштено, Лешок 
и Слатино од каде отпадните води после третман ќе се 
испуштат во реката Луди Поток. Од селата Теарце, Пр-
шовце, Глоѓи и Доброште отпадните води после трет-
ман во заедничка пречистителна станица се испуштаат 
во реката Бистрица. Исто така, заеднички канализацио-
нен систем се предвидува и за селата Одри и Нераште 
со испуштање на водите во реципиентот - реката Бело-
вишка. 

 Во општина Вратница за селата Вратница и Бело-
виште се предвидува канализационен систем со заед-
нички третман на отпадните води и нивно испуштање 
во Вратничка Река. Исто така, се разгледува можноста 
и за заеднички третман на отпадните води од селата Ја-
жинце и Рогачево. 

Во општина Желино има можности за заеднички 
канализационен систем за селата Палатица, Требош и 
Озормиште. 

Во општина Јегуновце ќе се согледаат можностите 
и за заедничка канализациона мрежа за селата Јегунов-
це, Подбреѓе, Јанчиште, Раотинце, Копанце и Туденце. 

Индустриските капацитети кои испуштаат води за-
гадени од технолошкиот процес мора да извршат пре-
чистување на водите во кругот на фабриката пред да ги 
испуштат во канализационата мрежа на населеното ме-
сто или во најблискиот реципиент. 

Системот "Сиричино" со површина од 420 ха се на-
оѓа на просторот меѓу селото Раотинце и селото Сири-
чино. Се предвидува површинско наводнување со цр-
пење на вода од реката Вардар со пумпна станица во 
близина на селото Туденце. 

Системот за наводнување "Куново - Равен - Врат-
ница" ги опфаќа површините од селото Равен до селото 
Вратница со вкупна површина од 14.158 ха. Во овој си-
стем спаѓаат и обработливите површини од реката Би-
стрица до селото Вратница (над постојниот систем "Ра-
диовце - Бистрица") со околу 1.500 ха кои се дел од II 
заштитна зона на изворот Рашче. 

За заштита од ерозија ќе се изврши уредување на 
реката Порој. 

За заштитата од поплавите на реката Вардар во До-
лен Полог ќе се извршат регулации на коритото и дру-
ги технички и биолошки мерки. 

 
Енергетска инфраструктура  

Поради зголемување на животниот стандард на на-
селението, во планскиот период, потрошувачката на 
електрична енергија по домаќинство се очекува да се 
зголеми. Од регистрираната просечна специфична го-
дишна потрошувачка по жител за регионот, од 569 
kWh/ж во 1997 година се прогнозира да се зголеми на 
1200 kWh пo жител во 2020 година што претставува 
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зголемување за 2,1 пати. Според тоа, за планскиот пер-
иод до 2020 година вкупната потрошувачка на еле-
ктрична енергија по домаќинство се прогнозира да из-
несува 6.150 kWh годишно. 

Потрошувачката на огревно дрво ќе се задржи на 
сегашното ниво од 10 до 12 м3дрва по домаќинство. 

Од другите енергенти се предвидува значително 
зголемување на учеството на течните горива (без ма-
зут) во вкупната потрошувачка на енергија во регионот 
и тоа главно во сообраќајот. 

Врз основа на досегашните истражувања постојат 
добри можности за производство на енергија од биогас 
кој може да се продуцира од малите фарми (со над 20 
грла) во селата разместени во полето на Долен Полог. 

Исто така, можно е користењето на отпадниот еле-
ктропечкин гас во ХЕК “Југохром“ чија топлинска 
енергија изнесува 9630 кЈ/Nm3. Степенот на полезното 
дејство на овој енергетски систем е 24 до 28% со што 
се овозможува производство на околу 130.000 MWh го-
дишно. 

Главни елементи на системот за транспорт на еле-
ктрична енергија се далноводите и трафостаниците од 
110 и 35 кV. 

Co оглед на тоа што во регионот до 2020 година не 
се предвидува драстично зголемување на потрошувач-
ката на електрична енергија, постојниот систем за пре-
нос на електрична енергија (110 и 35 кV) нема да се ме-
нува и доградува. 

Промени се потребни во состојбата на среднона-
понската мрежа (10 кV) Покрај дислокација на дел од 
трасите на далноводите кои ќе се најдат на трасите на 
регионалните и магистралните патишта, ќе се ревита-
лизира мрежата со напон од 20 кV со што ќе се зголеми 
квалитетот и доверливоста на целокупниот електрое-
нергетски систем. 

За задоволување на потрошувачката на електрична 
енергија, постоечката трафостаница лоцирана во Јегу-
новце 110/35/10 KV и трафостаницата во Радуша 35/10 
KV не ги задоволуваат потребите. Во Радуша ќе се по-
стави нова трафостаница од 110/35/10 KV. Постојниот 
систем на мали столбни трафостаници ќе биде заменет 
со современи капацитети со поголема моќност, што е 
зависно и специфично за секој локалитет. За оваа цел 
да се користат податоци од ДУП за населените места 
во регионот. 

Во делот од нисконапонската мрежа, исто така по-
требно е да се изврши целосна реконструкција на 
столбните места и воздушните проводници. Населени-
те места каде што нема инсталирано улично осветлува-
ње во идниот период при реконструкција на нискона-
понската мрежа да бидат опфатени со инсталациите за 
јавно осветлување. 

 
Сообраќајна инфраструктура  

Основна артерија на магистралната сообраќајна 
мрежа на просторот на Првата и Втората заштитна зо-
на и натаму ќе претставува патот М-4, односно делни-
цата на автопатот Скопје - Тетово. 

Поради географската положба на регионот и мож-
носта за трансрегионално поврзување, постојниот ре-
гионален патен правец Тетово - Јажинце во планскиот 
период ќе се прекатегоризира во магистрален со меѓу-
народно значење. Трасата на идниот магистрален патен 
правец ќе се води тангентно на градежните опфати на 
населените места. Во состав на проектната документа-
ција за магистралниот пат, согласно со Законот за за-
штита и унапредување на животната средина и овој 
план, задолжителна е изработка на Еколошки елаборат. 

Регионалната патна мрежа ја сочинуваат правците 
Р-407 (Желино-Јегуновце) и Р-403 (Кондово, Радуша, 
Јегуновце, Теарце). Се предвидува доизградба на дел-
ницата Јегуновце - Дворце, на регионалниот пат Р-403. 

Изведбата на сите технички мерки предвидени со 
Еколошкиот елаборат изработен во состав на проектна-
та документација на Главниот проект за автопатот 
Скопје - Тетово е задолжителна во планскиот период. 

Целиот патен сообраќај во Првата и Втората за-
штитна зона на изворот Рашче до 2020 година ќе биде 
предмет на активен мониторинг, заради превенција на 
инциденти и несреќи, како можност за нанесување на 
огромни штети на подземниот ходник во регионот. 

Локалната патна мрежа, која се надоврзува на реги-
оналните и магистралните патишта, во голема мера се 
одликува со половни технички карактеристики, однос-
но коловозите се асфалтирани. Во наредниот период се 
предвидува системот на регионалните патишта да ја 
врши функцијата на локалниот сообраќај, меѓутоа се 
предвидува и осовременување и доизградба на локал-
ните патни правци кои не се асфалтирани. Ќе се асфал-
тираат локалните врски меѓу селата од десната страна 
на реката Вардар (Желино-Туденце-Копанце-Раотин-
це), меѓу селата Палатица-Озормиште и Палатица-Тре-
бош-Жилче, како и патниот правец Дворце-Старо Се-
ло. Исто така, дел од полските патишта кои служат за 
поврзување со аграрните површини ќе бидат преведени 
во макадамски патишта со осовременети коловози.  

Животна средина  
За решавање на проблемите со животната средина 

неопходно е да се изврши санација на постојните зага-
дувачи, како и да се дефинираат услови и насоки за 
превентивна заштита. 

Во планскиот период заштитата на воздухот ќе се ре-
шава со примена на системи за пречистување на отпадни-
те гасови од одделните извори. Тоа се однесува на ХЕК 
"Југохром", како и на поединечните извори од стопански-
те субјекти на подрачјето, што емитираат гасови со кон-
центрации на штетни материи над МДК. За нивна иденти-
фикација неопходно е организирано функционирање на 
мониторинг и редовна контрола од страна на надлежни 
инспекциски служби. Мерките што ќе се применуваат за 
спречување на штетните влијанија од сообраќајот, задол-
жително ќе вклучуваат примена на заштитни појаси од 
соодветни материјали (дрвенести растенија, бариери од 
природни и вештачки материјали и слично). 

Заштитата на водите е предмет на систем од мерки, 
кои се интегрално разработени при дефинирањето на ре-
жимот за користење на земјиштето. Исто така, во делот 
на имплементацијата на Планот, дефинирани се и наред-
ните активности за решавање на одделни проблеми со 
заштитата на водите и животната средина воопшто. 

Во Првата фаза (до 2005 год.) треба да бидат рекул-
тивирани депониите во Теарце, Џепчиште и Пршовце, 
заради ризичниот карактер на отпадот. Санирањето и 
квалитетот на водите на Вратничка Река кој е значител-
но нарушен од депонирање на цврстиот отпад во реч-
ното корито ќе се врши во Првата фаза. Исто така, 
проблемот со санирањето и рекултивацијата на инду-
стриската депонија на ХЕК "Југохром" треба да биде 
решавано во Првата фаза. Рекултивацијата на депони-
јата за јаловина на рудникот "Радуша" ќе се врши во 
Втората фаза (2005-2020 година), што се однесува и на 
другите "диви" депонии на подрачјето. 

Просторот на Првата и Втората заштитна зона на 
изворот Рашче ќе се решава од аспект на управувањето 
со цврстиот отпад преку заокружен систем кој ќе се 
потпира на постојните јавни комунални претпријатија 
во Тетово, Теарце и Јегуновце. За целосно покривање 
на просторот со соодветни служби за собирање, транс-
порт и депонирање на отпадот ќе треба да се формира-
ат и комунални претпријатија во општинските центри 
Вратница и Желино, како и во населбата Рашче. Јавни-
те комунални претпријатија ќе организираат претовар-
ни станици на повеќе локации, до кои со локален 
транспорт ќе се одвезува отпадот еднаш или двапати 
од секоја населба, во зависност од количествата на от-
падите и расположливите превозни средства.  

Заштита од воени разурнувања, природни  
и технолошки катастрофи  

Положбата на изворот Рашче, од аспект на неговата 
загрозеност за изведување акции за онеспособување на 
самиот извор, го прави овој витален ресурс за Скопје и 
државата ранлива цел и објект од стратешки интерес за 
непријателски дејства. 
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Можни продори на организирани групи со неприја-
телски цели се реални од правецот на Дервенската кли-
сура (Радуша, Дворце и Долно Орашје), од отворениот 
простор кон селата Рашче, Копаница, Горно Свиларе и 
подалечното Кондово, a најмалку се веројатни од стрм-
ните и непристапни отсеци на Жеден, од западен пра-
вец, над самиот извор. 

Најзагрозени се просторите во рамнинскиот дел на 
Полог, комуникацијата Скопје-Групчин-Тетово и доли-
ната на Вардар (Дервенска клисура), Долен Полог е ди-
ректно загрозен од воени дејствија, како и Радушкото 
планинско подрачје. Единствен простор во анализира-
ниот регион, кој поради сообраќајната недостапност, 
претставува индиректно загрозен од воени дејствија е 
планината Жеден. Заради хидрогеолошката чувстви-
телност на целиот Жеденски масив и Дервенската кли-
сура, која беше потврдена со последиците од бегалски-
те кампови во Бојане и Радуша (бактериолошка неис-
правност на повеќе анализи за квалитетот на водата од 
Каптажа 2 и хлоринаторската станица во Кондово, во 
март 2000 година, една година по косовската криза), 
исклучуваат секакво концентрирање на луѓе и средства 
во Првата заштитна зона на изворот Рашче. Најпогодни 
терени во анализираниот простор погодни за згрижува-
ње на население и материјални средства во услови на 
воени дејствија, претставува масивот на Шар Планина 
и тоа појасот на дабовите и буковите шуми на конта-
ктот со зоната на пасиштата каде е овозможена сообра-
ќајна комуникација и поврзување со шумски патишта, 
а истовремено се лоцирани и голем број на бачила. 

За намалување на сеизмичкиот ризик потребна е 
примена на соодветни економски мерки за заштита на 
создадените вредности на локалитетот на самиот из-
вор, како и на околниот простор, кој може да причини 
загрозеност на материјалните вредности на објектите 
на каптажите, водовите, како и да се одрази на природ-
ните услови релевантни за одржување на издашноста и 
квалитетот на изворот. За подрачјето на изворот, каде 
што покрај сеизмичкиот хазард постои опасноста од 
колатерални хазарди, неопходно е да се изврши детал-
на реонизација на просторот, со цел да се применат за-
штитни мерки. 

Во случај на долготрајна суша, која може да се 
одрази на издашноста на изворот, како и на проблеми 
со водоснабдувањето на поширокиот простор на за-
штитните зони, потребно е да се изработи план за ра-
ционализација на користењето на водата, како и да се 
предвидат алтернативни извори за водоснабдување. 

Оформувањето на системот за евиденција и анализа 
на технолошки акциденти на поширокиот простор ре-
велевантен за квалитетот на водите на изворот компа-
тибилен со системот МАРС (актуелен во земјите на 
Европската унија), исто така ќе биде еден од приорите-
тите за имплементација на овој план. 

Наведените мерки и насоки за заштита од воени 
разурнувања, природни и технолошки катастрофи, ќе 
бидат детално разработувани во наредните активности, 
што ќе произлезат од овој план. 

 
Биланси на намената и користењето  

на земјиштето 
 
Битните трансформации во користењето на земји-

штето ќе се остварат во категоријата на продуктивното 
земјиште. Согледувајќи ги вредностите и потенцијали-
те на просторот како и интересот за заштита на квали-
тетот на водите на изворот Рашче, доминантните 
трансформации се очекува да настанат во зголемување-
то на шумските површини за сметка на пасиштата и 
тоа во двете заштитни зони и интензивирање на земјо-
делството во Долен Полог. 

Односот на продуктивното и непродуктивното зем-
јиште незначително ќе се измени во полза на проду-
ктивното земјиште кое во 2020 година ќе ја има след-
ната структура. 

Табела 12. Биланс на продуктивно/непродуктивно 
земјиште 

 
I зона II зона 

Површина 14.296 ха100,00% 15.647 ха 100,00% 
Непродук-  
тивна 

881 ха 6,20% 2.218 ха 14.10% 

Продуктивна 13.415 ха 93,80% 13.429 ха 85,90% 
 
Во билансите на непродуктивното земјиште извес-

но зголемување ќе забележат површините под населе-
ните места и тие во Првата зона ќе изнесуваат 623 ха, а 
во Втората зона 2.205 ха. 

 
Табела 13. Структура на продуктивните површини 
 

I зона II зона 
Продуктивно 13.415 ха100,00% 13.429 ха 100,00% 
Шуми 10.100 ха 75,30% 3.301 ха 24,60% 
Пасишта 2.040 ха 15,20% 2.161 ха 16,10% 
Обработливо 1.275 ха 9,50% 7.967 ха 59,30% 

 
Најголеми трансформации во планскиот период ќе 

настанат кај шумите и шумското земјиште кое од се-
гашните 6.250 ха во Првата зона ќе се зголемат на 
10.100 ха, односно од 2.501 ха на 3.301 ха во Втората 
заштитна зона. Овие површини ќе се зголемуваат за 
сметка на пасиштата, кои како нископродуктивни се 
простираат на повеќе од пополовина од површините на 
планината Жеден. 

Ширењето на површините под шуми ќе се одвива 
од левата страна на реката Вардар кон границата со Со-
цијалистичка Република Југославија, односно  раду-
шкиот реон. Во реонот на Долни Полог шумите ќе има-
ат заштитна улога долж реките, а истовремено ќе прет-
ставуваат еколошки коридори меѓу Жеденскиот и 
Шарскиот масив.  

Обработливото земјиште ќе забележи намалување, 
особено во првата зона, каде што нископродуктивните 
површини над селата Рашче, Копаница и Бојане, кои 
поради морфологијата на теренот и физичко-механич-
ките својства на почвата, не се погодни за примена на 
современи агротехнички мерки. Квалитативни проме-
ни во намената на обработливото земјиште ќе настане 
во Долен Полог, каде што целокупните површини во 
полето ќе се наоѓаат под системи за наводнување, а во 
структурата на обработливите површини ќе доминира-
ат трајните насади, градинарските култури и вештачки-
те ливади. 

Во структурата на другото непродуктивно земјиште 
не се очекуваат поголеми промени (површини под во-
дотеци, патишта),  освен кај површините под камењари 
кои се очекува да бидат обраснати со грмушеста веге-
тација од низок обраст. 

 
Режим за користење на земјиштето и ресурсите  
Врз база на сегашниот степен на истраженост, а со 

цел за да се изврши превентивна заштита на водите во 
регионот, дефиниран е режимот на користење на земји-
штето. 

На просторот на прецизираните граници на заштит-
ните зони дефинирани со Одлуката, изработени се мер-
ки диференцирани во четири степени, за претходно 
издвоените четири зони во рамките на Првата и Втора-
та заштита зона, и тоа: 

- На целиот простор на Првата заштитна зона се 
утврдува прв степен на заштита (карстен подник многу 
загрозени терени). 

- На просторот на Втората зона за спроведување на 
режимот на заштита, каде што се застапени загрозени 
терени (збиен подник), утврдени се три диференцирани 
степени на заштита, согласно со трите поткласи одде-
лени со хидрогеолошката реонизација на теренот (пра-
ктично незаштитен, делумно заштитен и заштитен зби-
ен подник). 
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Табела 14. Хидрогеолошка загрозеност и степени 
на заштита 

 
Зона на зашти-

та/тип 
на подник 

 

Хидрогеолошка 
загрозеност 

Степен на 
заштита 

Прва заштитна 
зона-Карстен 

подник 

Многу загрозени 
подници 

Прв степен на 
заштита 

Практично неза-
штитен 
подник 

Втор степен 
на заштита 

Делумно зашти-
тен 

подник 

Трет степен на 
заштита 

Втора заштитна 
зона-Збиен 
подник 

Заштитен подник Четврти степен 
на заштита 

 
На територијата на Третата заштитна зона (со Од-

луката дефинирана како зона на хигиенско-епидемио-
лошко следење), не се воведуваат режими на заштита, 
освен што се дефинира мониторинг, односно се одре-
дуваат локациите за наредни истражувања. 

Прв степен на заштита ќе се спроведува во подрач-
јето на Првата заштитна зона, чии што граници се де-
финирани со графичкиот прилог, за што ќе се примену-
ваат следниве мерки: 

Во доменот на населбите треба да се преземаат 
следниве мерки: 

- Изработка на УДНМ за населбите Рашче, Бојане, 
Копаница, Радуша, Орашје, Раотинце, Сиричино, Ту-
денце, Копанце, согласно со насоките од овој план; 

- Вградување во УДНМ на одредбите за реализаци-
ја: длабочината на земјениот ископ за темелење да би-
де ограничена, согласно со претходно извршени геоло-
шки истражувања на конкретната локација, извршува-
ње на технички прием на темелите од страна на над-
лежна инспекциска служба; 

- Рекултивација на локацијата на бегалскиот камп 
во селото Бојане; 

- Изработка на еколошки елаборати за постојни ин-
дустриски погони; 

- Се забранува изградба на бензиски пумпи во Пр-
вата заштитна зона на изворот. 

 Во полјоделството ќе се применуваат следниве 
мерки: 

- Употреба исклучиво на „slaw releise“ ѓубрива (ѓу-
брива со продолжено распаѓање), и со забрана за нивно 
користење од 15 октомври до 15 март за ораници и од 
15 ноември до 15 март за зелени површини; 

- Употреба исклучиво на пестициди со време на 
распаѓање до 30 дена; 

- Забрана за користење на пестицидите: алдрин, 
хлордан, диелдрин, ди-ди-ти, енрин, хептахлор, ми-
рекс, токсафен, хексахлоробензол; 

- Користење на податоци од постојни климатоло-
шки станици во Јегуновце, Радуша и Рашче за оптима-
лизација на употребата на пестициди; 

- Обработка на земјата со „no tillage“ техника (ора-
ње без превртување); 

- Спречување на дренажа на води од обработливи 
површини во реката Вардар; 

- Намалување на површините под ораници, за сме-
тка на зголемувањето на зелени површини (ливади, па-
сишта, затревени трајни насади); 

- Определување на пробни парцели за следење на 
резултатите од примена на мерките; 

- Мониторинг на квалитет на почва; 
- Следење на азотот, фосфорот и пестицидите на 

постојните хидрометриски профили. 
Во сточарството ќе се применуваат следниве мерки: 
- Одгледување на најмногу 3.5 условни грла/ха 

обработлива површина за индивидуален производител; 
- Пречистување на отпадни води од стаи за добиток 

со капацитет поголем од нормата 3.5 условни грла/ха; 

- Складирање на отпад од фармите на уредни лока-
ции (примена на фолии и друг вид на површински ба-
риери; 

- Забрана за депонирање на пцовисан добиток во зо-
ната; 

- Санирање на локацијата каде што е депониран за-
болен добиток, југозападно од селото Рашче; 

- Контрола на спроведувањето на мерките. 
Во областа на водостопанството и комуналното 

уредување ќе се применуваат следниве мерки: 
- Воспоставување на заштитен коридор за водовите 

на цевките за водоснабдување на Скопје, Рашче, Бојане 
и Копаница; 

- Воспоставување на заштитни зони околу изворите 
за водоснабдување во Првата зона; 

- Реконструкција на регионалниот водовод во сопс-
твеност на ХЕК „Југохром“; 

- Решавање на водоснабдувањето на населбите што 
црпат вода од индивидуалните бунари; 

- Санација на септиците на локацијата на бегалски-
от камп во селото Бојане; 

- Изведба на канализациона мрежа и пречистување 
на комунални отпадни води за сите населби од Првата 
зона; 

- Регулација на реката Вардар на делници загрозени 
од поплавување; 

- Санирање на деградирани површини од експлоа-
тација на песок и чакал на речните брегови; 

- Одржување на крајбрежна вегетација за заштита 
од ерозивен нанос; 

- Изведба на систем за наводнување „Сиричино“ по 
доведувањето на квалитетот на реката Вардар во про-
пишаните граници.  

Во областа на експлоатацијата на минерални суро-
вини ќе се применува следново: 

- Решавање на статусот на каменоломот на ХЕК 
„Југохром“ на Жеден, по изработка на физибилити сту-
дија за оправданоста на неговото завторање; 

- Забрана за работа на бесправно поставениот каме-
нолом западно од селото Бојане; 

- Експлоатација на песок и чакал од коритата на во-
дотеците (пред се на реката Вардар) по специјално из-
дадени дозволи од Министерството за животна средина 
и просторно планирање; 

- Рекултивација на јаловиштето во Радуша, депони-
јата и каменоломот на Југохром,  според претходно 
изработени проекти. 

Во областа на шумарството ќе се применуваат след-
ниве мерки: 

- Ревизија на постојните планови за шумско-стопан-
ските единици Жеден-Орашје и Жеден-Матка согласно 
со планските решенија на овој план; 

- Изработка на планска документација за уредување 
на заштитната шума на источните падини на Жеден; 

- Пошумување на заштитните зони на изворите за 
водоснабдување; 

- Изработка на план за заштита од пожари; 
- Оптимализација на употребата на хемиски средства 

за заштита од болести и штетници на дрвните видови. 
Вториот степен на заштита ќе се спроведува во по-

драчјето на Втората заштитна зона, на делот од котли-
ната во Долен Полог, чии граници се дефинирани со 
графичкиот прилог. 

Во доменот на населбите треба да се преземаат 
следниве мерки: 

- Изработка, односно ревизија на УДНМ за насел-
бите Подбреѓе, Шемшево, Озормиште, Требош и Нера-
ште, согласно со насоките од овој план; 

- Во рамките на урбаните опфати на населените ме-
ста усвоени со овој план, УДНМ треба да ги гради 
следниве одредби за реализација: изградбата на објекти 
за домување треба да подлежи на добивање посебни 
дозволи за градба, при што треба длабочината на земје-
ниот ископ за темелење да биде ограничена, согласно 
со претходно извршени геолошки истражувања на кон-
кретната локација.  
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За погоните за индустриското производство и скла-
диштата (складиштето за градежни материјали во 
Шемшево, погоните за градежни материјали и прера-
ботка на дрво во Озормиште) задолжително да се изра-
ботат еколошки елаборати и да се изведат соодветни 
технички зафати за пречистување на отпадните води 
(прописно изведени двокоморни бетонски  септици). 

Се налага перманентна контрола на постојни бензи-
ски пумпи (контрола на притисок на вентилите во ре-
зервоарите и исправност на мрежата); за новопредвиде-
ни бензиски пумпи ќе се издаваат посебни дозволи од 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање. 

Во полјоделството ќе се применуваат следниве мерки: 
- Забрана за користење на ѓубрива од 15 октомври 

до 15 март за ораници и од 15 ноември до 15 март за 
зелени површини; 

- Употреба исклучиво на пестициди со време на 
распаѓање до 30 дена; 

- Забрана за користење на пестицидите: алдрин, 
хлордан, диелдрин, ди-ди-ти, енрин, хептахлор, ми-
рекс, токсафен, хексахлоробензол; 

- Користење на податоци од постојни климатоло-
шки станици во Јегуновце, за оптимализација на упо-
требата на пестициди; 

- Обработка на земјата со „no tillage“ техника; 
- Спречување на дренажа на води од обработливи 

површини во реката Вардар; 
- Намалување на површините под ораници, за сме-

тка на зголемувањето на зелени површини (ливади, па-
сишта, затревени трајни насади); 

- Определување на пробни парцели за следење на 
резултатите од примена на мерките; 

- Мониторинг на квалитет на почва; 
- Следење на азотот, фосфорот и пестицидите на 

постојните хидрометриски профили. 
Во сточарството ќе се применуваат следниве мерки: 
- Пречистување на отпадни води од стаи за добиток 

со капацитет поголем од нормата 3.5 условни грла/ха; 
- Складирање на отпад од фармите на уредени лока-

ции (примена на фолии и друг вид на површински ба-
риери); 

- Забрана за депонирање на пцовисан добиток во зо-
ната; 

- Контрола на спроведувањето на мерките. 
Во областа на водостопанството и комунално уре-

дување ќе се применуваат следниве мерки: 
- Воспоставување на заштитни зони околу изворите 

за водоснабдување на Втората зона; 
- Решавање на водоснабдувањето на населбите што 

црпат вода од индивидуални бунари; 
- Изведба на канализациона мрежа и пречистување 

на комунални отпадни води за сите населби од Втората 
зона; 

- Регулација на реката Вардар на делници загрозени 
од плавење; 

- Санирање на деградирани површини од експлоа-
тација на песок и чакал на речните брегови; 

- Одржување на крајбрежна вегетација за заштита 
од ерозивен нанос; 

- Реконструкција на постојниот систем за наводну-
вање „Радиовце-Бистрица“. 

Во областа на експлоатацијата на минерални суро-
вини ќе се применува следново: 

- Експлоатација на песок и чакал од коритата на во-
дотеците (пред се на реката Вардар) по специјално из-
дадени дозволи од Министерството за животна средина 
и просторно планирање. 

Во областа на шумарството ќе се применуваат след-
ниве мерки: 

- Пошумување на заштитните зони на изворите за 
водоснабдување; 

- Одржување на шумите во земјоделското земји-
ште; 

- Пошумување на ветрозаштини појаси; 

- Стабилизирање на речни брегови за заштита од 
поплави и ерозија. 

Третиот степен на заштита ќе се спроведува во по-
драчјето на Втората заштитна зона, чии што граници се 
дефинирани со графичкиот прилог, за што ќе се приме-
нуваат следниве мерки. 

Во доменот на населбите треба да се преземаат 
следниве мерки: 

- Изработка или ревизија на УДНМ за населбите 
Лешок, Непроштено, Џепчиште и Порој, согласно со 
насоките од овој план. 

За погоните за индустриско производство и склади-
штата (Погон за производство на ПВЦ фолии во Џеп-
чиште, Погон за текстилни производи во Лешок, погон 
за малтери и преработка на дрво во Непроштено) за-
должително да се изработат еколошки елаборати и да 
се  изведат соодветни  технички  зафати  за пречистува-
ње на отпадните води (прописно изведени двокоморни 
бетонски септици). 

Се налага перманентна контрола на бензиските 
пумпи. Во полјоделството ќе се применуваат следниве 
мерки: 

-   Забрана за користење на ѓубрива од 15 октомври 
до 15 март за ораници и од 15 ноември до 15 март за 
зелени површини; 

-   Употреба исклучиво на пестициди со време на 
распаѓање до 30 дена; 

- Забрана за користење на пестицидите: алдрин, 
хлордан, диелдрин, ди-ди-ти, енрин, хептахлор, ми-
рекс, токсафен, хексахлоробензол; 

- Користење на податоци од постојни климатоло-
шки станици во Теарце и Одри за оптимализација на 
употребата на пестициди; 

- Намалување на површините под ораници, за сме-
тка на зголемувањето на зелени површини (ливади, па-
сишта, затревени трајни насади); 

- Определување на пробни парцели за следење на 
резултатите од примена на мерките: 

- Мониторинг на квалитет на почва. 
Во сточарството ќе се применуваат следниве мерки: 
- Одгледување на најмногу 3,5 условни грла/ха 

обработлива површина за индивидуален производител; 
- пречистување на отпадни води од стаи за добиток 

со капацитет поголем од нормата 5 условни грла/ха; 
- Складирање на отпад од фармите на уредени лока-

ции (примена на фолии и друг вид на површински ба-
риери); 

- забрана за депонирање на пцовисан добиток во зо-
ната; 

- Контрола на спроведувањето на мерките. 
Во областа на водостопанството и комуналното 

уредување ќе се применуваат следниве мерки: 
- Воспоставување на заштитни зони околу изворите 

за водоснабдување во Втората зона, трет степен на за-
штита; 

- Решавање   на   водоснабдувањето   на   населбите   
што   црпат   вода   од индивидуални бунари; 

- Изведба на канализациона мрежа и пречистување 
на комунални отпадни води за сите населби; 

- Заштита од порои од Џепчишка река; 
- Одржување на крајбрежна вегетација за заштита 

од ерозивен нанос; 
- Изведба на систем за наводнување Куново-Врат-

ница. 
Во областа на експлоатацијата на минерални суро-

вини ќе се применува следново: 
- Експлоатацијата на оникс во регионот на Лешок 

да се врши под периодичен надзор од страна на инс-
пекциски служби на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

Во областа на шумарството ќе се применуваат след-
ниве мерки: 

-  Ревизија на постојните планови за шумско-сто-
панските единици во подножјето на Шара, согласно со 
планските решенија на овој план; 
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-  Пошумување на заштитните зони на изворите за 
водоснабдување; 

- Изработка на план за заштита од пожари; 
- Оптимализација на употребата на хемиски средства 

за заштита од болести и штетници на дрвните видови. 
Четвртиот степен на заштита ќе се спроведува во 

подрачјето на втората заштитна зона, чиишто граници 
се дефинирани со графичкиот прилог за што ќе се при-
менуваат следниве мерки: 

Во доменот на населбите треба да се преземаат 
следниве мерки: 

- Изработка или ревизија на УДНМ за населбите 
Теарце, Слатино, Пршовце, Глоѓи, Одри и Вратница 
согласно со насоките од овој план; 

- За погоните за индустриско производство и скла-
диштата (пекари, преработка на дрво, пилани во Теар-
це, кланица во Слатино, преработка на дрво и пластика 
во Глоѓи, производство на градежни материјали во  Пр-
шовце и  бетонска галантерија во Вратница), задолжи-
телно да се изработат еколошки елаборати и да се изве-
дат соодветни технички зафати за пречистување на от-
падните води (прописно изведени двокоморни бетон-
ски септици) и 

- Се налага перманентна контрола на бензинските 
пумпи. Во полјоделството ќе се применуваат следниве 
мерки: 

- Употреба исклучиво на пестициди со време на 
распаѓање до 30 дена; 

- Забрана за користење на пестицидите: алдрин, 
хлордан, диелдрин, ди-ди-ти, енрин, хептахлор, ми-
рекс, токсафен, хексахлоробензол; 

- Користење на податоци од постојни климатоло-
шки станици во Теарце и Одри за оптимизација на упо-
требата на пестициди; 

- Намалување на површините под ораници, за сме-
тка на зголемувањето на зелени површини (ливади, па-
сишта, затревени трајни насади); 

- Определување на пробни парцели за следење на 
резултатите од примена на мерките и 

- Мониторинг на квалитет на почва. 
Во сточарството ќе се применуваат следните мерки: 
- Пречистување на отпадни води од стаи за добиток 

со капацитет поголем од нормата десет условни гр-
ла/ха; 

- Складирање на отпад од фармите на уредени лока-
ции (примена на фолии и друг вид површински барие-
ри); 

- Забрана за депонирање на пцовисан добиток во зо-
ната и 

- Контрола на спроведувањето на мерките. 
Во областа на водостопанството и комуналното 

уредување ќе се применуваат следниве мерки: 
- Воспоставување на заштитни зони околу изворите 

за водоснабдување; 
- Решавање на водоснабдувањето на населбите    

што црпат вода од индивидуални бунари; 
- Изведба на канализациона мрежа и пречистување 

на комунални отпадни води за сите населби; 
- Одржување на крајбрежна вегетација за заштита 

од ерозивен нанос и 
- Изведба на систем за наводнување Куново-Равен-

Вратница. 
Во областа на експлоатацијата на минерални суро-

вини ќе се применува следново; 
-  Експлоатацијата на оникс во регионот на Теарце 

да се врши под периодичен надзор од страна на инс-
пекциски служби на    Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

Во областа на шумарството ќе се применуваат след-
ниве мерки: 

- Ревизија на постојните планови за шумско-стопан-
ските единици во подножјето на Шара, согласно со 
планските решенија на овој план; 

- Пошумување на заштитните зони на изворите за 
водоснабдување; 

- Изработка на план за заштита од пожари и 

- Оптимизација на употребата на хемиски средства 
за заштита од болести и штетници на дрвните видови. 

За доследна и организирана примена на дефинира-
ните четири степени на заштита во Првата и Втората 
заштитна зона на изворот, ќе бидат неопходни широки 
активности во доменот на создавањето на оптимална 
законска основа, усогласување на режимот на користе-
ње на просторот со локалните политики за развој, еду-
кација на техничкиот кадар во органите на управа, ло-
калното население и невладините организации. 

Во текот на примената на режимот за користење на 
земјиштето и имплементацијата на Планот, истовреме-
но ќе се вршат систематски истраги, за да се разрешат 
дилемите во однос на хидрогеолошките услови и меха-
низмите на загадување на водите. На тој начин добие-
ните сознанија можно е да се одразат на извесни 
корекции во однос на границите на зоните и мерките 
дефинирани со овој план. 

 
Предлог за измени на границите  

на заштитните зони  
Билансот на водите во сливот на изворот битно се 

менува заради зафаќањето на дел од шарските води 
нивно префрлање во сливот на Мавровското Езеро. На 
тој начин се намалуваат количествата на вода во вкуп-
ниот биланс што потекнуваат од понирањето на шар-
ските притоки на контактот на подножјето на Шара и 
полето на Долен Полог, при што учеството на количес-
твата на реката Пена (која минува надвор од границите 
на Втората заштитна зона) во однос на преостанатите 
површински води, станува доминантно. Имајќи пред-
вид дека Пена се влива во Вардар, со значително нару-
шен квалитет од испуштањето на отпадни води од гра-
дот Тетово (и возводните населби), се смета дека гра-
ницата на Втората заштитна зона треба да се прошири 
опфаќајќи делови од нејзиниот слив. Исто така, насел-
бата Желино, која е надвор од границите на Втората за-
штитна зона, доживува израчен стопански подем и мо-
же да изврши влијанија на квалитетот на водите во До-
лен Полог и изворот. Од тие причини, со овој план се 
предлага проширување на границата на Втората за-
штитна зона од селото Порој, над Тетово, Мала Речица, 
преку автопатот Тетово-Гостивар, по јужната граница 
на општина Тетово до реката Вардар, опфаќајќи го гра-
дежниот реон на село Желино, потоа по јужната ката-
старска граница на село Желино, до автопатот Тетово-
Скопје, каде се спојува со Првата зона. 

Одржувањето и користењето на просторот на Прва-
та потесна заштитна зона од страната на Јавното 
претпријатие "Водовод" во услови строг санитарен 
надзор дефиниран со Правилникот за начинот на опре-
делување и одржување на заштитни зони околу изво-
рите на вода за пиење и Одлуката за утврдување на за-
штитните зони на изворот Рашче и определување на 
мерките за заштита е отежнато,заради нерешениот ста-
тус на сопственоста на земјиштето. Се наложува потре-
бата од интервентно разрешување на имотно-правните 
нерегуларности, за да може строгиот санитарен режим 
пропишан со закон да се спроведува во целост и на це-
лата површина во границите на Првата потесна за-
штитна зона на изворот. 

Проблеми се одржувањето на строгиот заштитен 
режим се јавуваат во непосредната близина на оваа зо-
на, на земјоделските парцели покрај коритото на Вар-
дар, како и во насока покрај водовите за водоснабдува-
ње на градот Скопје и селата Рашче, Копаница и Боја-
не, каде што на теренот се забележани појави што мо-
жат да предизвикаат нарушување на квалитетот на во-
дата (несоодветно депонирање на отпад и слично). Од 
тие причини се предлага Првата потесна заштитна зона 
да добие соодветно проширување во насока на трасите 
на водовите кон потрошувачите. Доколку се усвојат из-
мени на границите, кои со овој план се прецизирани са-
мо усогласувајќи ги постојните (дефинирани со Одлу-
ката) со состојби на теренот, тоа ќе треба да се регули-
ра со соодветен законски документ. 
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Дефинирање на приоритети и етапност во реализацијата 
на наредни активности 
 

Носител на активноста           Име на проектот            Цел Период за 
реализација 

Научно-истражувачка поддршка и мониторинг 

Министерсво за животна     
средина и просторно           
планирање, Град Скопје         

Наредни истражувања за      
дооформувањето на             
моделот на хранење на       
изворот                                   

Потврдување на                 
предложените зони и   
режими и нивно    
додефинирање  

  Краткорочно   

Министерство за животна  
средина и просторно           
планирање, Град Скопје        

Наредни истражувања за      
хидролошкиот режим и         
водниот биланс на изворот  

Одржување на                    
издашноста на изворот   

  Краткорочно   

Министерство за животна   
средина и просторно            
планирање, Град Скопје и   
локалната самоуправа           

Воспоствување на                 
континуиран мониторинг  на 
површинските и                
подземните води                    

Следење на                        
хидролошкиот режим и    
квалитетот на    
површинските и подземните 
води  

  Среднорочно   

Министерство за                  
образование и наука;          
Министерство за локална   
самоуправа                            

 Изработка на програма за     
вклучување на сферата        на 
заштита на подземните    води 
во образовните          
институции  

Активно учество на           
субјектите во   заштитата на   
подземните води   

  Среднорочно   

Водостопанство и комунална опременост 

Министерство за                  
земјоделство, шумарство    и 
водостопанство;                
Министерство за животна   
средина и просторно            
планирање; Министерство  за 
економија, локалната власт  

Доизградба на                       
канализациони мрежи за      
селата Радуша, Рашче,         
Бојане и Јегуновце и             
подобрување на ефектите од 
пречистителните   станици   

Заштита на квалитет на     
површинските и подземни 
води во Првата зона на 
изворот   

  Краткорочно   

Министерство за                  
земјоделство, шумарство  и 
зодостопанство;                
Министерство за животна   
средина и просторно            
планирање; Министерство  за 
економија, локалната  власт        

Изградба на канализација и 
пречистување на                
отпадни води во селата        
Орашје,Раотинце,                  
Копанце, Туденце,                
Сиричино,  Подбреѓе, 
Шемшево, Жилче, Озормиште, 
Палатица и Требош  

Заштита на квалитетот      на 
површинските и   
подземните води во Првата и 
Втората заштитна зона на    
изворот   

  Краткорочно   

Министерство за                  
земјоделство, шумарство и 
водостопанство;                
Министерство за животна   
средина и просторно           
пганирање; Министерство  за 
економија, локална власт  

Изградба на канализација и 
пречистување на                
отпадни води во: Порој,        
Непроштено, Џепчиште,       
Лешок, Теарце, Слатино,    
Пршовце, Глоѓи, Одри и   
Вратница   

Заштита на квалитетот     на 
површинските и    
подземните води во    
Втората заштитна зона   

  Среднорочно   

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање; Министерство за 
локална самоуправа  

Физибилити студија за 
доведување на квалитетот на 
водите на реката Вардар од 
изворот Вруток до село Рашче 
во пропишани граници  

Заштита на површинските и 
подземните води, 
земјоделското земјиште и 
здравјето на населението  

Среднорочно  

Министерство за локална 
самоуправа; Министерство за 
економија, ХЕК "Југохром"  

Реконструкција на регионален 
водовод ХЕК "Југохром"  

Решавање на 
водоснабдувањето на 
населбите што црпат вода од 
индивидуални бунари  

Краткорочно  

Министерство за локална 
самоуправа, Министерство за 
економија; Министерство за 
земјоделство, шумарство и 
водостопанство  

Изградба на регионални 
водоснабдителни системи  

Решавање на 
водоснабдувањето на 
населбите што црпат вода од 
индивидуалните бунари и 
заштита на здравјето на 
популацијата  

Краткорочно  
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Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање  

Регулација на поројни 
водотеци  

Заштита на површинските и 
подземните води, 
земјоделското земјиште, 
материјалните добра  

Краткорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање; локалната власт  

Регулација на реката Вардар во 
населбите во Првата заштитна 
зона  

Заштита на површинските и 
подземни води, 
земјоделското земјиште и 
материјалните добра  

Среднорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање  

Заштита од ерозија  Заштита на површинските и 
подземните води, 
земјоделското земјиште  

Среднорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
локалната власт  

Реконструкција на постојните 
системи за наводнување и 
изградба на два нови  

Примена на добра, 
земјоделска практика за 
заштита на подземните води 
и зголемување на 
економските ефекти  

Среднорочно  

Земјоделство 
Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
земјоделски факултет  

Примена на нови  техники за 
обработка на почвата  

Заштита на подземните води  Среднорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство;  

Примена на системи за 
наводнување капка по капка и 
спринклери  

Заштеди на вода и заштита на 
подземни води  

Среднорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство;  

Оптимизација на примена на 
ѓубрива и пестициди  

Заштита на површинските и 
подземни водите и 
економските ефекти  

Среднорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање; локалната 
самоуправа  

Систем за управување со 
органски ѓубрива од 
сточарството  

Заштита на површинските и 
подземните води и 
економските ефекти  

Среднорочно  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање; локалната 
самоуправа  

Примена на современи 
технолошки решенија за 
добивање на енергенти од 
органското ѓубриво и 
отпадоците од земјоделските 
производи  

Заштеди на енергенти, 
заштита на воздухот, 
подземните води и 
економските ефекти  

Долгорочно  

Стопанство 

Министерство за економија; 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање; Министерство за 
транспорт и врски  

Физибилити студија за 
утврдување на две економски 
зони  

Насочување на инвестициите 
во индустријата во 
концентрирани просторни и 
позитивни економски ефекти  

Среднорочно  

Министерство за економија  Физибилити студија за 
економските мерки при 
управувањето со просторот во 
зоните  

Стимулација на локалното 
население за почитување на 
режимите на заштита  

Среднорочно  

Министерство за економија; 
Министерство за локална 
самоуправа; Министерство за 
животна средина и просторно 
планирање, локална власт  

Физибилити студија за 
ревитализација на постојните 
стопански објекти  

Заштита на подземните води 
и економските ефекти  

Среднорочно  

Министерство за економија,  Физибилити студија за  Заштита на подземните води и  Краткорочно  
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање  

оправданоста од натамошно 
користење на доломитетот на 
Жеден од страна на ХЕК 
"Југохром"  

економски ефекти    

Министерство за економија, 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање  

Физибилити студија за 
еколошката и економската 
оправданост за користењето на 
тресетот во Јанчиште  

Заштита на водните 
живеалишта, заштита на 
површински и подземни води 
и економски ефекти  

Краткорочно  
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Составен дел на овој просторен план се табеларни-

те прикази и соодветни графички прилози, кои не се 
објавуваат, a ce наоѓаат во Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

За спроведување на просторниот план на регионот на 
заштитните зони на изворот Рашче, ќе се грижи Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање. 

Сe овластува министерот за животна средина и простор-
но планирање да ги завери графичките прилози на планот. 

Просторниот план влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
       Број 07-4778/1  Претседател 
24 декември 2002 година   на Собранието на Република 
             Скопје                 Македонија, 
     м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1765. 

Врз основа на член 15, став 5 од Законот за данокот на 
добивка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001 и 44/2002) и 
член 30-е, став 4 од Законот за персоналниот данок на до-
ход (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 
2/2002 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИ-
ЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТПИСОТ НА ВРЕДНОСТА 
НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДС-
ТВА И ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
АМОРТИЗАЦИЈА И ГОДИШНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ  

СТАПКИ  
Член 1 

Во Уредбата за начинот на пресметување на амор-
тизацијата, односно отписот на вредноста на нематери-
јалните и материјалните средства и за номенклатурата 
на средствата за амортизација и годишните амортизац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иони стапки (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 64/2002), во членот 12 во првиот ред зборови-
те: “Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба“, 
се заменуваат со зборовите: “Со денот на отпочнување-
то на примената на оваа уредба“. 

 
Член 2 

Во членот 13, точката на крајот се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: “а ќе се применува од 1 
јануари 2003 година“. 

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 23-6433/1                         Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 

  Скопје                             Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1766. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000) и член 7 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001, 
46/2002 и 93/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, раздел 090.03 Ца-
ринска управа, во Програма 11 - Администрација се вр-
ши намалување на потставките: 423211 - Горива и мас-
ла во износ од 1.000.000 денари; 424713 - Други мате-
ријали во износ од 1.000.000 денари и 427122 - Други 
оперативни расходи во износ од 600.000 денари; кај 
раздел 090.05 Управа за јавни приходи, во Програма 11 

Министерство за економија, 
Завод за заштита на кутурното 
наследство, Министерство за 
животна средина и поосторно 
планирање  

Физибилити студија 
природните и културните 
вредности на населбите Лешок 
и Непроштено за добивање на 
статусот "Еколошко село"  

Заштита на природните и 
културните вредности и 
економски ефекти  

Среднорочно  

Министерство за економија, 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање  

Физибилити студија за развој 
на туризмот во населените 
места во подножјето на Шара  

Заштита на природните и 
културните вредности и 
економски ефекти  

Среднорочно  

Министерство за економија, 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање, Електростопанство 
на Македонија  

Физибилити студија за 
користење на отпадни гасови  
од електропечката во ХЕК 
"Југохром"  

    

Заштита на биодиверзитетот 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање, локална 
самоуправа  

Равитализација на водните 
живеалишта покрај Вардар  

Заштита на биодиверзитетот, 
површинските и подземните 
води  

Среднорочно  

Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање, локална 
самоуправа  

Физибилити студија за 
одржување на еколошките 
коридори на шарските реки  

Заштита на биодиверзитетот, 
површинските и подземните 
води  

Среднорочно  

Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање  

Прогласување на 
предложените природни 
резервати  

Заштита на биодиверзитетот 
и природните вредности на 
подрачјето  

Среднорочно  
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- Администрација се врши намалување на потставките: 
422114 - Течни горива во износ од 500.000 денари; 
423111 - Пошта во износ од 1.000.000 денари и 423211 
- Горива и масла во износ од 1.000.000 денари; кај раз-
дел 150.20 Социјална заштита, во Програма 11 - Адми-
нистрација се врши намалување на потставката 441211 
- Трансфери по основ на структурни реформи во износ 
од 14.241.000 денари; кај Раздел 090.02 Министерство 
за финансии - функции на државата, во Програма 12 - 
Функција се врши намалување на потставката 427113 - 
Расходи за попис во износ од 34.200.000 денари и кај 
Раздел 050.01 Министерство за одбрана, во Програма 
12 - АРМ, се врши намалување на потставката 424414 
Материјали за одбрана во износ од 430.000.000 денари. 

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 
Министерство за финансии - функции на државата, во 
Програмата 12 - Функција, се врши зголемување на 
потставките: 428112 - Тековна резерва (разновидни 
расходи) во износ од 5.100.000 денари; 443314 Надо-
мест по основ на реформа на јавна администрација во 
износ од 4.000.000 денари; 443717 - Други неспомнати 
трансфери во износ од 10.240.000 денари; 451112 - Ка-
матни плаќања по домашни обврзници и кредити во из-
нос од 3.000.000 денари; 481313 - Наплатени гаранции 
во износ од 9.200.000 денари и 491111 - Отплата на 
главница по обврзници во износ од 22.000.000 денари; 
и во Програма 14 - Трошоци за консолидирање на без-
бедносната состојба, се врши зголемување на потста-
вката 424414 Материјали за одбрана во износ од 
430.000.000 денари; и кај Раздел 150.20 Социјална за-
штита, во Програма 11 - Администрација, се врши зго-
лемување на потставката 443422 - Помош за бегалци 
од други држави во износ од 1.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе биде објавена во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
          Бр. 23-6628/1      Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1767. 

Врз основа на член 39 од Законот за енергетика 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 
40/99 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ТОПЛИНСКАТА 
ЕНЕРГИЈА НА АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА“ - ПОДРУЖНИЦА “ЕНЕРГЕТИКА“  

- СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за зголемување на цената на топлин-
ската енергија на АД “Електростопанство на Македо-
нија“ - Подружница “Енергетика“ - Скопје, бр. 02-
5373/9/3 од 22.10.2002 година, донесена од Управниот 
одбор на АД “Електростопанство на Македонија“ на 
седницата одржана на 22.10.2002 година за линеарно 
зголемување на цената на топлинската енергија во из-
нос од 8,6% со примена од 01.01.2003 година. 

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

 
        Бр. 23-5449/2                    Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

1768. 
Врз основа на член 39 од Законот за енергетика 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 
40/99 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНАТА НА ТОПЛИНСКАТА 
ЕНЕРГИЈА НА АД “ТОПЛИФИКАЦИЈА“- СКОПЈЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за промена на цената на топлинската 
енергија на АД “Топлификација“ - Скопје, бр. 02-2088 
од 10.07.2002 година, донесена од Управниот одбор на 
АД “Топлификација“ - Скопје на седницата одржана на 
10.07.2002 година за линеарно зголемување на цената 
на топлинската енергија во износ од 9,2% со примена 
од 01.01.2003 година. 

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

 
         Бр. 23-3796/1                   Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1769. 
Врз основа на договорите, односно спогодбите за 

слободна трговија, кои Република Македонија ги склу-
чила со одделни земји и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23 де-
кември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ 
КВОТИ СОГЛАСНО ДОГОВОРИТЕ И СПОГОДБИТЕ  

ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука се определува начинот и постапката 
при распределбата на стоките во рамките на царински-
те квоти за преференцијален увоз согласно договорите 
и спогодбите за слободна трговија (во натамошниот 
текст: стоки).  

Член 2 
При увозот на стоките од член 1 на ова одлука пла-

ќањето на увозните давачки се врши согласно догово-
рите, односно спогодбите за слободна трговија. 

 
Член 3 

Министерството за економија ќе ги објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“ периодич-
но на секои шест месеци од тековната година стоките 
од член 1 на оваа одлука согласно договорите, односно 
спогодбите за слободна трговија најдоцна до 15 јуни, 
односно 15 декември.  

Член 4 
При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе 

се користи принципот на распределба “прв дојден, прв 
корисник“ (first come, first served). 

По исклучок, во услови на утврдување на состојба 
на монополска положба и поголемо нарушување на па-
зарот, Министерството за економија во соработка со 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги определува стоките за кои реализацијата 
ќе се врши по аукциски пат. 

 
Член 5 

Барањето за распределба на царинските квоти се 
поднесува на образецот кој е составен дел на оваа од-
лука во два примерока. 
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Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 
страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следниве царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз-Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Железничка станица Гевгели-

ја - Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за се-

која поединечна регистрирана царинска декларација и 
за секоја поединечна тарифна ознака. 

Царинската испостава кон која барањето е предаде-
но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена.  

Член 6 
Приемот на барањата од член 5 на оваа одлука во 

Царинската управа се врши непрекинато. 
Прифаќањето на барањата од член 5 на оваа одлука 

во царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум). 

Обработувањето на барањата од член 5 на оваа од-
лука во Царинската управа се врши секој работен ден, 
а обработката се врши за секој претходен, односно за 
сите претходни календарските денови поединечно. 

 
Член 7 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања врши распределба на царинските квоти. 

Ако вкупната количина на соодветна стока од бара-
њата по поединечен календарски ден ја надминува пре-
останатата царинска квота распределбата на царинска-
та квота се врши во сразмерни делови за секое поеди-
нечно барање во зависност од количината која што би-
ла барана.  

Член 8 
Распределената царинска квота, Царинската управа 

ја потврдува на образецот од барањето поднесено во 
согласност со член 5 од оваа одлука. 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен најдоцна до 12 часот да ги испрати си-
те потврди кои што се издадени во текот на работниот 
ден (за претходниот, односно за претходните календар-
ски денови), по факс апарат во секоја царинска испо-
става во која стоките треба увозно да се царинат. 

 
Член 9 

За стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои 
биле привремено чувани или кои се наоѓале во постапка 
на царинско складирање во претходната календарска го-
дина може да се поднесе барање за распределување на 
царинска квота за тековната календарска година. 

 
Член 10 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за начинот и постапката при распре-
делба на стоките во рамките на царинските квоти сог-
ласно договорите и спогодбите за слободна трговија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2002 и 96/2002).  

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 08.01.2003 година. 

 
         Бр. 23-5946/1                   Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ 
1. УВОЗНИК    3. ПОДНОСИТЕЛ  

НА БАРАЊЕ 
 

2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА 
ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА) 

 
 
_______________ 
одговорно лице                 (м.п.) 

4. ЕДИН.МЕРА 5. КОЛИЧИНА 6. ТАР.ОЗНАКА (десет цифри) 
 

7. ОПИС 
 
 
8. БР. на ЕЦД и ДАТУМ 
 
 

9. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ 
 
 
_______________ 
одговорно лице              (м.п.) 

 
ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА ЦАРИНСКА КВОТА 

1. Број 2. Датум 3. Тар.ознака 4. Един.мера   5. Количина 
 

 
 
 
 
___________________________ 
Одговорен царински службеник                                      (м.п.) 
 

 
ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ  

ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ 
___________ 

1770. 
Врз основа  на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕ НА  ЈПАУ “МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ  
СО ВРЕМЕНА ПОЗАЈМИЦА ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

НА ЛИКВИДНОСТ 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ “Македони-
ја“ - Скопје со времена позајмица за одржување на ли-
квидност, бр. 02-1361/3 од 20.12.2002 година, донесена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на сед-
ницата одржана на 20.12.2002 година. 

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

 
  Бр. 23-6584/1                   Претседател на Владата 

23 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1771. 

Врз основа  на член 11 од Законот за јавните прет-
пријатија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕ НА ЈПАУ “МАКЕДОНИЈА“ - СКОП-
ЈЕ СО ВРЕМЕНА ПОЗАЈМИЦА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ ЗА ДДВ И ЦАРИНА ЗА УВЕЗЕНА 

АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ “Македони-
ја“ - Скопје со времена позајмица за плаќање на обвр-
ските за ДДВ и царина за увезена аеродромска опрема, 

��. ��.



Стр. 30 - Бр. 98 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 декември 2002 
 

бр. 02-1361/2 од 20.12.2002 година, донесена од Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата 
одржана на 20.12.2002 година. 

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

 
  Бр. 23-6585/1                   Претседател на Владата 

23 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1772. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ  

1. За директор на Државниот комунален инспекто-
рат, орган во состав на Министерството за транспорт и 
врски се именува Благоја Анастасиески. 

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

 
  Бр. 17-6072/1                    Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1773. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ ГИ ВРШИ 
РАБОТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА  

КОНДОВО  
1. За лице кое ќе ги врши работите на градоначал-

ник на Општина Кондово, се именува 
- Раим Љимани. 
2. Со ова решение престанува да важи решението 

бр. 29-4324/1 од 23 јули 2002 година. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6411/1                    Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1774. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш ЕН И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО  

1. Се разрешува Васил Наумов од должноста дире-
ктор на Агенцијата за иселеништво. 

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

 
  Бр. 17-6315/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1775. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО  

1. За директор на Агенцијата за иселеништво се 
именува Мирче Доневски. 

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

 
  Бр. 17-6316/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1776. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ  

И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ  
1. За директор на Комисијата за односи со верските 

заедници и религиозни групи, се именува д-р Цане Мо-
јаноски, професор на Педагошкиот факултет во Штип. 

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

 
  Бр. 17-6317/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1777. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ  

1. За директор на Државниот пазарен инспекторат, 
орган во состав на Министерството за економија, се 
именува Владе Богдановски, дипл. економист. 

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

  Бр. 17-6318/1                    Претседател на Владата 
9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1778. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО  

1. Се разрешува Трпе Ѓурчевски од должноста ди-
ректор на Управата за наменско производство, орган во 
состав на Министерството за економија. 



27 декември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 98 - Стр. 31 
 

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

  Бр. 17-6319/1                    Претседател на Владата 
9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1779. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО  

1. За директор на Управата за наменско производс-
тво, орган во состав на Министерството за економија, 
се именува Томислав Филиповски, дипл. економист. 

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

 
  Бр. 17-6320/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1780. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-
ните службеници (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА  

1. За државен секретар во Министерството за кул-
тура, се именува Горјан Тозија, дипл. историчар на 
уметноста со археологија. 

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

 
  Бр. 17-6326/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1781. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00), а во врска со член 86 став 1 
од Уредбата за организирање, подготвување и извршу-
вање на активностите и задачите на цивилната заштита 
во воена состојба, и за формирање и подготвување на 
единиците и штабовите на цивилната заштита (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 51/92), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОМАНДАНТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА  
1. Душан Ѓорѓиевски се разрешува од должноста 

командант на Републичкиот штаб за цивилна заштита, 
поради заминување на друга должност. 

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

 
  Бр. 17-6327/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1782. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00), а во врска со член 86 став 
1 од Уредбата за организирање, подготвување и извр-
шување на активностите и задачите на цивилната за-
штита во воена состојба, и за формирање и подготвува-
ње на единиците и штабовите на цивилната заштита 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/92), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ НА КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 
1. За командант на Републичкиот штаб за цивилна 

заштита се именува Киро Атанасов, од Министерство-
то за одбрана. 

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

 
  Бр. 17-6328/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1783. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија(“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00), а во врска со член 86 став 
1 од Уредбата за организирање, подготвување и извр-
шување на активностите и задачите на цивилната за-
штита во воена состојба, и за формирање и подготвува-
ње на единиците и штабовите на цивилната заштита 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/92), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 
1. За началник на Републичкиот штаб за цивилна 

заштита се именува Славко Спасовски, советник за ор-
ганизациско-оперативни работи во Министерството за 
одбрана. 

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

 
  Бр. 17-6329/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1784. 

Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот 
завод за унапредување на домаќинството (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 29/73 и 39/77), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД  ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО  

- СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работниците на Репуб-
личкиот завод за унапредување на домаќинството - 
Скопје бр. 02-411/1 од 1 јули 2002 година, со која за 
директор на Заводот е именувана Марија Грамосли, 
дипл. инж. арх. досегашен директор на Заводот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 17-3456/2                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1785. 

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 декември 2002 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА  

ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ 
 
1. За претставници во Советот на Јавната научна 

установа Институт за македонска литература - Скопје, 
се определуваат: 

- д-р Венко Андоновски, професор на Филолошки-
от факултет “Блаже Конески“ - Скопје, 

- д-р Људмил Спасов, професор на Филолошкиот 
факултет “Блаже Конески“ - Скопје, 

- д-р Марија Јанева, професор на Филолошкиот фа-
култет “Блаже Конески“ - Скопје. 

2. Со определувањето на новите претставници во Со-
ветот на оваа научна установа на досегашните им пре-
станува мандатот. 

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

 
  Бр. 17-4801/6                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1786. 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 декември 2002 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА “СТРУШКИ ВЕЧЕРИ  

НА ПОЕЗИЈАТА“ - СТРУГА  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Манифестацијата “Струшки вечери на 
поезијата“ - Струга, се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Братислав Ташковски, 
б) членовите 
- Паскал Гилевски, 
- Славе Димоски, 
- Блаже Миновски, 
- Ресул Шабани. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Манифестацијата “Струшки вечери на поезијата“ - 
Струга, се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Зоран Анчевски, професор на Филолошкиот 

факултет “Блаже Конески“ - Скопје, 
б) за членови 
- д-р Венко Андоновски, професор на Филолошкиот 

факултет “Блаже Конески, прозаист, есеист и критичар, 
- д-р Агим Винца, професор, 
- Драги Михајловски, професор на Филолошкиот фа-

култет “Блаже Конески“ - Скопје, прозаист и преведувач, 
- Влада Урошевиќ поет и прозаист. 

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

 
  Бр. 17-6270/2                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1787. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИБЛИОТЕКАТА  

“БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Јорданка Митева се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Библиотеката “Браќа 
Миладиновци“ - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5997/2                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1788. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА БИБЛИОТЕКАТА “БРАЌА 

МИЛАДИНОВЦИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Библиоте-

ката “Браќа Миладиновци“ - Скопје се именува Мило-
ван Стефановски, дипл. филолог - писател. 

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

 
  Бр. 17-6322/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1789. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува Дија-
на Мијовиќ, досегашен заменик на јавниот правобрани-
тел на Република Македонија за подрачјето на Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6323/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1790. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Кочани се именува Јор-
дан Данилов, досегашен заменик на јавниот правобрани-
тел на Република Македонија за подрачјето на Кочани. 

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

 
  Бр. 17-6324/1                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1791. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-
јатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“   

- СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие “Македонски железници“ - Скопје од редот на 
вработените се именуваат: 

- Цветан Мирчевски, сообраќаен инженер, 
- Андреа Андрески, дипл. правник, пом. директор 

за правни, кадровски и општи работи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6138/3                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1792. 

Врз основа на член 666 од Законот за трговските 
друштва (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 
31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од Одлуката 
за преобразба на Јавното претпријатие за производство, 
пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
“Електростопанство на Македонија“ - Скопје во Акцио-
нерско друштво “Електростопанство на Македонија“ - 
во државна сопственост - Скопје (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9 декември 
2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА“ - ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

- СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на АД “Електро-

стопанство на Македонија“ - во државна сопственост - 
Скопје, од редот на вработените се именуваат: 

- Александар Гроздановски, дипл. маш. инж. - РЕК 
“Битола“ - Новаци, 

- Маргита Караџа, дипл. правник - Дирекција, 

- Љупчо Мечев, дипл. ел. инж. “Електродистрибу-
ција“ - Неготино, 

- Слободан Стојаноски, дипл. ел. инж. - РЕК “Осло-
меј“ - Осломеј. 

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

 
  Бр. 17-6165/2                    Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1793. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 59/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.12.2002 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/2001) член 59, точка 9 се менува и гласи: 

“9 Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на имотно правните работи и 
градежно земјиште“. 

 
Член 2 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
           Бр. 23-6640/1                 Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1794. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2002 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.12.2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕМИСИИ И ПРОГРАМИ 
НАМЕНЕТИ ЗА СТРАНСТВО ВО 2002 ГОДИНА 

 
I - Со оваа програма средствата од Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2002 година, раздел 19301, потста-
вка 443816, утврдени во износ од 3.500.000,00 денари, ќе 
се користат за финансирање на емисии и програми утвр-
дени со Програмата за реализација на одделни радио 
емисии за странство за 2002 година, донесена од МРТ. 

II - Со средствата од точка 1 на оваа програма ќе се 
финансираат одделни радио емисии за странство спо-
ред планот за реализација на вкупната Програма на 
МРТ за 2002 година, за следниве радио емисии: 

1. Емисија “Глас од татковината“ во траење од 3 ча-
са секој ден освен во недела и секој последен викенд во 
месецот во траење од 7 часа, со карактеристика на еми-
сија од магазински тип со информативни содржини и 
вести, а повремено содржи и музички делови. 

2. Емисии на грчки, бугарски, албански и српски ја-
зик во траење од 2 часа и 30 минути секој ден, освен во 
недела. Тоа се емисии кои се емитуваат на јазиците на 
соседните земји на нашата Република. Емисиите се од 
информативен карактер за настаните во Републикава 
од областа на стопанскиот и политичкиот живот, како 
и други значајни активности, а пред се, од областа на 
културата и слични манифестации со повремени му-
зички делови. 
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3. Емисии за нашите иселеници во европските и 
прекуокеанските земји во траење од 1 час и 58 минути 
секој ден, освен во недела. 

III - Оваа програма влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 
 
         Бр. 23-6597/1                   Претседател на Владата 
23 декември 2002 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1795. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИТЕ  

СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ 
 
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на Трансмисивните спонгиоформни енце-
фалопатии, се забранува увозот во Република Македо-
нија на следните пратки: 

1.1 животински ткива: 
- од говеда: цела глава со исклучок на јазикот вклу-

чувајќи ги рбетниот мозок, слезината, тимусот, цревата 
(од дуоденум до ректум), мезентериумот и видливото 
лимфно ткиво; 

- од свињи со тежина над 30 кг жива маса: мозокот 
и рбетниот мозок; 

- од овци со тежина над 20 кг жива маса: целата 
глава, видливото лимфно ткиво и рбетниот мозок; 

- од овци и кози, независно од староста и тежината, 
слезина; 

- механички обескостено месо од говеда, овци, кози 
или свињи. 

Забраната за увоз нема да се однесува, на солени го-
ведски црева со потекло од земјите наведени во Анекс 1, 
кој е составен дел на оваа наредба, доколку со ветери-
нарно здравствениот сертификат е утврдено дека: 

- животните не се хранети со месно коскено брашно 
или со добиточна храна која содржи ткиво од цицачи, 
најмалку од 1996 година; и 

- животните се родени по 1996 година. 
1.2. обработени животински протеини и масти, 

кои се користат во исхраната на сите животински видо-
ви наменети за производство на храна: 

- месно коскено брашно; 
- месно брашно; 
- коскено брашно; 
- крвно брашно; 
- брашно од пердуви и брашно од живински конфи-

скати; 
- сува плазма и останати крвни продукти; 
- брашно од рогови; 
- суви чапунки од животински отпадни продукти од 

кафилерии; 
- топени масти, добиени од животински отпадни 

продукти, и од лешеви од сите животински видови; 
- добиточна храна, добиени од животински отпадни 

продукти, и од лешеви од сите животински видови; и 
- премикси и мешавини од добиточна храна кои со-

држат било какви компоненти од производи наведени 
во овој член. 

По исклучок на подтточка 1.2 од оваа точка, забра-
ната за увоз не се однесува на рибино брашно за исхра-
на на животни, со исклучок на преживари. 

2. Забраната за увоз од оваа наредба не се однесува 
на следниве пратки: 

2.1 млеко и млечни производи; 
2.2 млечни додатоци, кај кој е утврдено дека не содр-

жат протеини добиени од ткиво на цицачи и масти од жи-
вотинско потекло (дозволени се само млечни масти); 

2.3 семе за вештачко осменување од животни; 
2.4 кожа, која е сирова, солена и наменета исклучи-

во за индустриска употреба; 
2.5 желатин кој не е добиен од преживари, а е на-

менет за производство на животинска храна; 
2.6 желатин добиен од ткиво на преживари кои 

после прегледот пред и по колењето биле оценети како 
здравствено исправни, а во случај на говеда постари од 
24 месеци да се испитани на присуство на Спонгио-
формна енцефалопатија кај говедата со негативен ре-
зултат, и под услов желатинот да е произведен во сог-
ласност со следната постапка: 

- кога се добива од кожи од преживари во согласност 
со процедурата од кисело-базен третман, следено со нај-
малку едно испирање при што pH вредноста е накнадно 
прилагодувана; Желатинот ќе се изолира од следното 
единечно или повторно загревање, по кое следи прочи-
стување преку филтрирање и стерилизација; и  

- кога се добива од коски од преживари, при што 
целиот коскен материјал е целосно издробен и попарен 
со врела вода и третиран со разблажена хидро-хлорна 
киселина (со минимална концентрација од 4% и 
pH<1.5) во период од најмалку два дена, следен со ал-
кален третман со заситен алкален раствор (pH>12.5) во 
период од најмалку 20 дена и постапка на стерилизаци-
ја на 138-1400C за 4 сек. 

2.7 колаген добиен од кожи од говеда кои после 
прегледот пред и по колењето биле оценети како здрав-
ствено исправни, а во случај на говеда постари од 24 ме-
сеци да се испитани на присуство на Спонгиоформна ен-
цефалопатија кај говедата со негативен резултат во сог-
ласност со постапката која ги содржи следниве фази: 

- алкален третман од минимум 24 часа на pH 13 или 
било кој друг соодветен третман до интервал на pH не 
помал од 11.5 во времетраење не пократко од 48 часа; 

- неутрализација; 
- в) екстракција со киселина на pH 0.8 најмалку 6 ча-

са на собна температура, или било кој друг соодветен 
третман во интервал до pH не поголема од 3.3 во време-
траење од најмалку 48 часа на собна температура; 

- сушење на минимум 800С; 
2.8 дикалциум фосфат (кој нема траги на протеини 

и масти) за исхрана на животни, освен за исхрана на 
преживарите, кога се исполнети следниве услови: 

- да е добиено во овластена установа, односно не е 
добиено од животински отпадоци од кафилерии; 

- дека е добиено од коски од говеда кои после прег-
ледот пред и по колењето биле оценети како здравстве-
но исправни, а во случај на говеда постари од 24 месе-
ци да се испитани на присуство на Спонгиоформна ен-
цефалопатија кај говедата со негативен резултат; 

- кога се добива од коски од преживари, при што 
целиот коскен материјал е целосно издробен и попарен 
со врела вода и третиран со разблажена хидро-хлорна 
киселина (со минимална концентрација од 4% и 
pH<1.5) во период од најмалку два дена, следен со 
третман од добиен фосфорен раствор со гасена вар, 
предизвикувајќи преципитација на дикалциум фосфа-
тот на pH4-7, кое конечно се суши на воздух со почет-
на температура од 650С до 3250С и крајна температура 
од 300С до 650С, или со еднакво валидна процедура 
одобрена од производителот; 

2.9 хидролизирани животински протеини, добие-
ни од животински кожи, наменети за исхрана на жи-
вотни, освен за исхрана на преживари, кога се исполне-
ти следниве услови: 

- дека се добиени кај овластени производители, од-
носно дека не се добиени од животински отпадоци од 
кафилерии; 

- дека се добиени од кожи од животни заклани во 
кланици, кои после прегледот пред и по колењето се 
оценети како здравствено исправни за човечка исхрана; 
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- в) дека се добиени во согласност со постапка која 
вклучува соодветни мерки за минимизирање на опас-
носта за контаминација на кожите, подготовка на сиро-
вите кожи со конзервирање, нивно третирање со гасена 
вар и интензивно исплакнување, следено со термички 
третман на сировите кожи при pH>11 во времетраење 
од 3 часа на температура >800С, следено со термички 
третман на температура >1400С во траење од 30 мину-
ти при притисок повисок од 3.6 бари или со еднакво 
валидна процедура одобрена од производителот; 

- молекуларната тежина да не биде над 10.000 дал-
тони. 

2.10 храна за домашни миленици, во колку не со-
држи ткива од говеда кои потекнуваат од земјите наве-
дени во Анекс 4, кој е составен дел на оваа наредба. 

Прегледот на присуство на Спонгиоформна енцефа-
лопатија кај говедата од оваа точка не е задолжителен 
за говеда кои биле родени, одгледани и заклани во зем-
ји наведени во Анекс 1 од оваа наредба. 

3. Увозот во Република Македонија е дозволен и за 
следниве пратки, доколку се добиени од животни кои 
се родени, одгледани и заклани во некоја од земјите на-
ведени во Анекс 1: 

3.1 живи говеда, доколку со ветеринарно здрав-
ствениот сертификат е утврдено дека: 

- животните не биле хранети со месно-коскено 
брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи, најмалку од 1996 година; и 

- животните се родени по 1996 година; 
3.2 обескостено, обработено месо од говеда и ме-

со од овци и кози, доколку е утврдено дека месото не 
содржи животинско ткиво кое е наведено во точка 1 
потточка 1.1 од оваа наредба и доколку со ветеринарно 
здравствениот сертификат е утврдено дека: 

- животните не биле хранети со месно-коскено 
брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи, најмалку од 1996 година; и 

- животните се родени по 1996 година; 
- земјата извозничка има спроведено систем кој 

овозможува свежото месо добиено од говеда, овци и 
кози да се следи до претпријатијата од кои се извезени; 

3.3 месни производи и други производи добиени 
од месо од говеда, овци или кози, доколку со ветери-
нарно здравствениот сертификат е утврдено дека: 

- животните не биле хранети со месно-коскено 
брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи, најмалку од 1996 година; и 

- животните се родени по 1996 година; 
- земјата извозничка има спроведено систем кој 

овозможува свежото месо добиено од говеда, овци и 
кози да се следи до претпријатијата од кои се извезени; 

- дека производите од месо и другите производи до-
биени од месо од говеда, овци или кози, не содржат и не 
биле добиени од животинско ткиво кое е наведено во 
точка 1 подточка 1.1 на оваа наредба или од механички 
обескостено месо од говеда, овци, кози или свињи; 

3.4 лој наменета за употреба во прехранбената 
индустрија, доколку со ветеринарно здравствениот 
сертификат е утврдено дека: 

- животните не биле хранети со месно-коскено 
брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи, најмалку од 1996 година; и 

- животните се родени по 1996 година; 
- земјата извозничка има спроведено систем кој 

овозможува свежото месо добиено од говеда, овци и 
кози да се следи до претпријатијата од кои се извезени; 

3.5 лој наменета за индустриско производство, 
доколку со ветеринарно здравствениот сертификат е 
утврдено дека: 

- животните не биле хранети со месно-коскено 
брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи, најмалку од 1996 година; и 

- животните се родени по 1996 година; 
3.6 топени масти, доколку со ветеринарно здрав-

ствениот сертификат е утврдено дека: 

- животните не биле хранети со месно-коскено 
брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи, најмалку од 1996 година, и 

- животните се родени по 1996 година; 
- не содржат животинско ткиво наведено во точка 1 

подточка 1.1 од оваа наредба. 
4. Покрај пратките наведени во точка 2 од оваа на-

редба, увозот во Република Македонија е дозволен за 
следниве пратки, доколку се добиени од животни кои 
се родени, одгледани и заклани во некоја од земјите на-
ведени во Анекс 2 кој е составен дел на оваа наредба: 

4.1 Живи говеда, доколку со ветеринарно здрав-
ствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и со добиточна храна која содржи ткиво од 
цицачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните се родени по 1996 година; 
- животните наменети за извоз во Република Маке-

донија се трајно обележани со константен систем за 
идентификација кој овозможува нивно следење назад 
до мајката и стадото од кое потекнува, и дека не потек-
нува од женки сомнителни на Спонгиоформна енцефа-
лопатија кај говедата; 

4.2 Јајни клетки и ембриони од говеда доколку со 
ветеринарно здравствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните донатори се родени по 1996 година; 
- јајните клетки и ембрионите се добиени од живот-

ни донатори, кои се трајно обележани со константен 
систем за идентификација кој овозможува нивно следе-
ње назад до мајката и стадото од кое потекнува, и не 
потекнува од женки сомнителни или потврдени на 
Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата; 

- кај животното донатор присуство на Спонгио-
формна енцефалопатија кај говедата не е ниту сомни-
телно, ниту потврдено; 

- животното донатор, во моментот на собирање на 
ембрионите е ослободено од сомневање на Спонгио-
формна енцефалопатија кај говедата. 

4.3 Живи овци и кози, доколку со ветеринарно 
здравствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните се родени по 1996 година; 
- животните наменети за увоз во Република Маке-

донија се трајно обележани; 
- земјата на потекло на животните и земјата извоз-

ничка, е слободна од Скрапи во последните 5 години. 
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4.4 Месо од говеда, овци и кози, месни производи 
и други производи добиени од месо од говеда, овци 
и кози, доколку со ветеринарно здравствениот серти-
фикат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

-животните од кои е добиено месото и месните про-
изводи, како и другите животински производи, се роде-
ни по 1996 година; 

- секое говедо од кое се добива месо и производи од 
месо, како и други производи, доколку е постаро од 24 
месеци, по колењето било тестирано на присуство на 
Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата со негати-
вен резултат; 

- говедата од кои се добива месо, месни производи 
и други производи кои не се прегледани на присуство 
на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата се 
помлади од 24 месеци; 

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спонги-
оформна енцефалопатија кај говедата кај: сите говеда 
кои покажувале клинички знаци на заболување на цен-
тралниот нервен систем, сите говеда кои се заклани од 
нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а притоа се 
постари од 24 месеци (истото да се потврди во случај на 
увоз на месо од животни помлади од 24 месеци); 

- животните не се заклани по зашеметувањето со плин 
вбризган во кранијалната шуплина, ниту пак се убиени со 
истата метода, или се заклани по зашеметувањето со ла-
церација на ткивата на централниот нервен систем со 
убод на остар инструмент во кранијалната шуплина; 

- месните производи и други производи добиени од 
месо од говеда, овци и кози, не содржат и не се добие-
ни од ткива на животни кои се наведени во точка 1 
подточка 1.1 на оваа наредба, исклучувајќи ги солените 
говедски црева кои потекнуваат од земји наведени во 
Анекс 1; 

- месните производи и другите производи не содр-
жат механички обескостено месо од говеда, овци, кози 
или свињи; 

- извозната земја има спроведено систем кој овоз-
можува свежото месо, месните производи и другите 
производи од животинско потекло добиени од говеда, 
овци и кози се следат назад до претпријатијата од кои 
се извезени; 

4.5 Лој наменета за употреба во прехранбена ин-
дустрија, доколку со ветеринарно здравствениот сер-
тификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои е добиена лојта, како и други 
животински производи, се родени по 1996 година; 

- секое животно од кое се добива лој, доколку е по-
старо од 24 месеци по колењето се тестира на присус-
тво на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата со 
негативен резултат; 

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спонгио-
формна енцефалопатија кај говедата кај: сите говеда кои 
покажувале клинички знаци на заболување на централни-
от нервен систем, сите говеда кои се заклани од нужда и 
сите говеда кои заболеле и угинале, а притоа се постари 
од 24 месеци (истото да се потврди во случај на увоз на 
лој од животни помлади од 24 месеци); 

- во земјата извозничка има спроведено систем кој 
овозможува пратење на потеклото на свежото месо, 
месните производи и другите производи од животин-
ско потекло добиени од говеда назад до претпријатија-
та од кои се извезени. 

4.6 Лој наменета за индустриско производство, 
доколку со ветеринарно здравствениот сертификат е 
утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои е добиена лојта, како и други 
животински производи, се родени по 1996 година; 

- секое животно од кое се добива лој, доколку е по-
старо од 24 месеци по колењето се тестира на присус-
тво на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата со 
негативен резултат; 

- дека во земјата на потеклото и земјата извозничка 
се спроведува редовно тестирање на присуство на 
Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата кај: сите 
говеда кои покажувале клинички знаци на заболување 
на централниот нервен систем, сите говеда кои се зак-
лани од нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а 
притоа се постари од 24 месеци (истото да се потврди 
во случај на увоз на лој од животни помлади од 24 ме-
сеци). 

4.7 Топени масти, доколу со ветеринарно здрав-
ствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потекло на животните и земјата из-
возничка, хранењето на преживарите со месно-коскено 
брашно и добиточна храна која содржи ткиво од цица-
чи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои се добиени топените масти, ка-
ко и други животински производи, се родени по 1996 
година; 

- секое животно од кое се добиени топените масти, 
доколку е постаро од 24 месеци по колењето се тестира 
на присуство на Спонгиоформна енцефалопатија кај 
говедата со негативен резултат; 

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спон-
гиоформна енцефалопатија кај говедата кај: сите гове-
да кои покажувале клинички знаци на заболување на 
централниот нервен систем, сите говеда кои се заклани 
од нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а при-
тоа се постари од 24 месеци (истото да се потврди во 
случај на увоз на топени масти од животни помлади од 
24 месеци); 

- не содржат животинско ткиво и не се добиени од 
ткива кои се наведени во точка 1 подточка 1.1 на оваа 
наредба. 
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5. Покрај пратките наведени во точка 1 од оваа на-
редба, увозот во Република Македонија се дозволува за 
следниве пратки, доколку се добиени од животни кои 
се родени, одгледани и заклани во некоја од земјите на-
ведени во Анекс 3 кој е составен дел на оваа наредба: 

5.1 Живи говеда, доколку со ветеринарно здрав-
ствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните се родени по 1996 година; 
- животните за колење, со исклучок на телињата за 

колење, се постари од 24 месеци; 
- телињата за колење се помлади од 6 месеци; 
- телињата за тов се помлади од 6 месеци; 
- говедата се родени и одгледани во стада, односно 

одгледувалишта каде немало ниту еден потврден слу-
чај на Спонгиоформната енцефалопатија кај говедата 
во последните 7 години, а во случај говедата накнадно 
да биле внесени, да потекнуваат од стада, односно одг-
ледувалишта со ист здравствен статус; 

- животните наменети за извоз во Република Маке-
донија се трајно обележани со константен систем за 
идентификација кој овозможува нивно следење назад 
до мајката и стадото од кое потекнува, и дека не потек-
нува од женки сомнителни на Спонгиоформна енцефа-
лопатија кај говедата. 

5.2 Месо од говеда, овци и кози, месни производи 
и други производи добиени од месо од говеда, овци 
и кози, доколку со ветеринарно здравствениот серти-
фикат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои е добиено месото и месните 
производи, како и други животински производи, се ро-
дени по 1996 година; 

- секое говедо од кое се добива месо и производи од 
месо, како и други производи, доколку е постаро од 24 
месеци, по колењето било тестирано на присуство на 
Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата со негати-
вен резултат; 

- говедата од кои се добива месо, месни производи 
и други производи кои не се прегледани на присуство 
на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата се 
помлади од 6 месеци;  

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спонги-
оформна енцефалопатија кај говедата кај: сите говеда 
кои покажувале клинички знаци на заболување на цен-
тралниот нервен систем, сите говеда кои се заклани од 
нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а притоа се 
постари од 24 месеци (истото да се потврди во случај на 
увоз на месо од животни помлади од 24 месеци); 

- животните не се заклани по зашеметувањето со 
плин вбризган во кранијалната шуплина, ниту пак се 
убиени со истата метода, или се заклани по зашемету-
вањето со лацерација на ткивата на централниот нер-
вен систем со убод на остар инструмент во кранијална-
та шуплина; 

- месните производи и други производи добиени од 
месо од говеда, овци и кози, не содржат и не се добиени 
од ткива на животни кои се наведени во точка 1 подточка 
1.1 на оваа наредба, исклучувајќи солени говедски црева 
кои потекнуваат од земји наведени во Анекс 1; 

- месните производи и другите производи не содр-
жат механички обескостено месо од говеда, овци, кози 
или свињи; 

- земјата извозничка има во служба систем кој овоз-
можува свежото месо, месните производи и другите 
производи од животинско потекло добиени од говеда, 
овци и кози се следат назад до претпријатијата од кои 
се извезени; 

5.3 Лој наменета за употреба во прехранбена ин-
дустрија, доколку со ветеринарно здравствениот сер-
тификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои е добиена лојта, како и други 
животински производи, се родени по 1996 година; 

-секое животно од кое се добива лој, доколку е по-
старо од 24 месеци по колењето се тестира на присус-
тво на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата со 
негативен резултат; 

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спонги-
оформна енцефалопатија кај говедата кај: сите говеда 
кои покажувале клинички знаци на заболување на цен-
тралниот нервен систем, сите говеда кои се заклани од 
нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а притоа се 
постари од 24 месеци (истото да се потврди во случај на 
увоз на лој од животни помлади од 24 месеци); 

- во земјата извозничка има спроведено систем кој 
овозможува пратење на потеклото на свежото месо, 
месните производи и другите производи од животин-
ско потекло добиени од говеда назад до претпријатија-
та од кои се извезени; 

5.4 Лој наменета за индустриско производство, 
доколку со ветеринарно здравствениот сертификат е 
утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои е добиена лојта, како и други 
животински производи, се родени по 1996 година; 

- секое животно од кое се добива лој, доколу е по-
старо од 24 месеци по колењето се тестира на присус-
твото на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата 
со негативен резултат; 

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спонги-
оформна енцефалопатија кај говедата кај: сите говеда 
кои покажувале клинички знаци на заболување на цен-
тралниот нервен систем, сите говеда кои се заклани од 
нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а притоа се 
постари од 24 месеци (истото да се потврди во случај на 
увоз на лој од животни помлади од 24 месеци). 
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5.5 Топени масти, доколу со ветеринарно здрав-
ствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со месно-коске-
но брашно и добиточна храна која содржи ткиво од ци-
цачи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потекло на животните и земјата из-
возничка, хранењето на преживарите со рибино браш-
но е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните од кои се добиени топените масти, ка-
ко и други животински производи, се родени по 1996 
година; 

- секое животно од кое се добиени топените масти, 
доколку е постаро од 24 месеци, по колењето се тести-
ра на присуство на Спонгиоформна енцефалопатија кај 
говедата со негативен резултат; 

- во земјата на потеклото и земјата извозничка се 
спроведува редовно тестирање на присуство на Спон-
гиоформна енцефалопатија кај говедата кај: сите гове-
да кои покажувале клинички знаци на заболување на 
централниот нервен систем, сите говеда кои се заклани 
од нужда и сите говеда кои заболеле и угинале, а при-
тоа се постари од 24 месеци (истото да се потврди во 
случај на увоз на топени масти од животни помлади од 
24 месеци); 

- не содржат животинско ткиво, ниту се добиени од 
ткива наведени во точка 1 подточка 1.1 од оваа наредба. 

5.6 Живи овци и кози, доколку со ветеринарно 
здравствениот сертификат е утврдено дека: 

- во земјата на потекло на животните и земјата из-
возничка, хранењето на преживарите со месно-коскено 
брашно и добиточна храна која содржи ткиво од цица-
чи е забрането најмалку од 1996 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со обработени 
животински протеини е забрането и дека забраната це-
лосно се применува од 1 Јануари 2001 година; 

- во земјата на потеклото на животните и земјата 
извозничка, хранењето на преживарите со рибино 
брашно е забрането од 1 Јануари 2001 година; 

- животните се родени по 1996 година; 
- животните наменети за увоз во Република Маке-

донија се трајно обележани; 
- земјата на потекло на животните и земјата извоз-

ничка, е слободна од Скрапи во последните 5 години. 
6. Покрај пратките наведени во точка 2 од оваа на-

редба, увозот во Република Македонија од земјите на-
ведени во Анекс 4 е дозволен за следните пратки: 

6.1 месо од говеда, месни производи и други произ-
води од говедско месо кои не потекнуваат од земјите на-
ведени во Анекс 4, но биле складирани во овие земји, 
доколку се зачувани во оригиналното завиткување или 
пакување, каде потеклото на пратката е јасно наведено; 

6.2 животинските производи и производи од живо-
тинско потекло, наменети за изложба, едукативна обу-
ка, научно истражување, специфични студии и анали-
зи, под услов дека овие животински производи и про-
изводи од животинско потекло нема да се користат или 
консумираат од луѓе и животни, со исклучок на живот-
ните кои се користат во научни проекти, кои после тоа 
се нештетно уништени. 

6.3 дијагностички китови, дијагностички серуми и 
други дијагностички материјали кои содржат состојки 
по потекло од говеда, кои потекнуваат од земји наведе-
ни во Анекс 4, под услов по употребата нештетно да се 
уништат. 

7. Увозот на месо од говеда постари од 12 месеци, 
од кои не е отстранет целиот рбетен столб, вклучувајќи 

ја дорзална длабока ганглија, но со исклучок на пршле-
ните на опашот и процесус трансверзус од лумбалните 
пршлени ќе биде дозволено само за објекти со голем 
капацитет, кои се овластени за сечење на месо и каде 
рбетниот столб и дорзалната длабока ганглија по от-
странувањето се нештетно отстранети. 

8. Телиња за тов увезени од земји наведени во 
Анекс 3 од оваа наредба, чие месо е наменето за исхра-
на на луѓето, не смеат да бидат заклани пред да напол-
нат старост од 24 месеци. 

Одредбите од став 1 од оваа точка не се однесуваат 
за колење од нужда. Сите говеда кои се заклани од 
нужда ќе се испитаат на присуство на Спонгиоформна-
та енцефалопатија кај говедата. 

Сите животни кои се увезени за одгледување и тов, 
а потекнуваат од земјите наведени во Анекс 2 и Анекс 
3 од оваа наредба, за време на карантинот треба да би-
дат прегледани и евидентирани во Управата за ветери-
нарство. Во случај на колење од нужда, или било кое 
друго исклучување од стадото, истите задолжително ќе 
бидат прегледани на присуство на Спонгиоформната 
енцефалопатија кај говедата. 

9. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

10. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како 
и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата 
извозничка на денот на влегување на сила на оваа на-
редба, или кои се веќе на пат. 

11. Со влегување во сила на оваа наредба, престану-
ва да важи Наредбата за забрана за увоз во Република 
Македонија на живи говеда, свежи и замрзнато месо, 
производи, суровини и отпадоци, јајни клетки и ембри-
они по потекло од говеда (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 30/2002). 

12. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
          Бр. 11-13015         Министер, 
25 декември 2002 година                 Славко Петров, с.р. 

       Скопје 
 

АНЕКС 1 
 
- Австралија; 
- Аргентина; 
- Боцвана; 
- Бразил; 
- Чиле; 
- Коста Рика; 
- Салвадор; 
- Намибиа; 
- Нов Зеланд; 
- Никарагва; 
- Норвешка; 
- Панама; 
- Парагвај; 
- Сингапур; 
- Свазилен и 
- Уругвај. 
 

АНЕКС 2 
  
- Австрија; 
- Канада; 
- Колумбија; 
- Индија; 
- Кенија; 
- Маурицијус;
- Нигерија; 
- Пакистан; 
- Чешка; 
- Германија; 
- Полска; 
- Словенија; 
- Хрватска; 
- Шведска и 
- САД. 
 

АНЕКС 3 
 
- Албанија; 
- Белгија; 
-Бугарија; 
- Кипар; 
- Данска; 
- Естонија; 
- Финска; 
- Франција; 
- Грција; 
- Унгарија; 
- Италија; 
- Јапан; 
- Литванија; 
- Латвија; 
- Луксембург; 
- Холандија; 
- Романија 
- Сан Марино; 
- Словачка; 
- Турција; 
- Шпанија и 
- Швајцарија. 

АНЕКС 4 
 
- Велика 
Британија и
Северна 
Ирска; 
- Португалија;
- Република 
Ирска. 
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1796. 
Врз основа на член 17а од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 
55/2002), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЦАРИНСКИ 

УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на надоместокот за ца-

рински услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 102/2001, 6/2002, 37/2002, 69/2002 и 78/2002), 
членот 1 се менува и гласи: 

„Во царинската постапка при поднесување на единс-
твен царински документ, се наплаќа надоместок за напра-
вени царински услуги во висина од 19 евра по царинска 
декларација, за следниве видови царински постапки: 

- извоз (И1); 
- привремен извоз (И2); 
- увоз (У4); 
- привремен увоз (У5); 
- повторен увоз (У6) и 
- царинско складирање (С7).“ 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
         Бр. 11-29706/1          Министер за финансии, 
25 декември 2002 година           м-р Петар Гошев, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1797. 

Врз основа на член 17а од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 
55/2002), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЦАРИНСКИ 

УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на надоместокот за ца-

рински услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 102/2001, 6/2002, 37/2002, 69/2002 и 78/2002), 
по членот 2 се додава нов член 2а кој гласи: 

 
„Член 2а 

За секое поднесено барање за распределба на царин-
ски квоти за преференцијален увоз согласно договорите 
и спогодбите за слободна трговија, се наплаќа надоме-
сток за направените царински услуги во висина од 100 
евра по поднесено барање.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
         Бр. 11-29795/1          Министер за финансии, 
26 декември 2002 година           м-р Петар Гошев, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1798. 

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за девизно 
работење ("Сл.весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" 
бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата CIV седница, одржана на 
26.12.2002 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИ-
ДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, 
МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ  

ВО СТРАНСТВО 
 
1. Во точка 2 став 1 од Одлуката за начинот и усло-

вите под кои резидентите кои не се овластени банки, 
можат да отвораат и да имаат сметки во странство 
("Сл.весник на РМ" бр. 53/02) се додаваат две нови 
алинеи кои гласат: 

"а) физички лица со постојано место на живеење во 
Република Македонија, кои привремено престојуваат 
во странство врз основа на важечка виза за престој, од-
носно работна виза во траење од најмалку шест месеци  
и  тоа  до рокот на важноста на визата". 

б) странски физички лица кои привремено престо-
јуваат во Република Македонија врз основа на важечка 
виза за престој, односно работна виза во траење од нај-
малку шест месеци." 

2. Оваа oдлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
 О. бр. 02-15/CIV-3/2002               Претседател 
26 декември 2002 година  на Советот на Народна банка  
              Скопје                  на Република Македонија, 

 Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1799. 

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно 
работење ("Сл.весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" 
бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата CIV седница, одржана на 
26.12.2002 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ ПРИ РА-
БОТЕЊЕТО СО НЕРЕЗИДЕНТИ МОЖАТ ДА ВР-
ШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ  

СТРАНСКИ ПАРИ 
 
1. Во точка 3 од  Одлуката за условите под кои ре-

зидентите при работењето со нерезиденти можат да вр-
шат наплата и плаќање во ефективни странски пари 
("Сл.весник на РМ" бр.53/02), се вршат следните изме-
ни и дополнувања: 

а)  Во став 1 се додава нова потточка д) која гласи:  
"д) приредува посебни игри на среќа во играчница, 

за учесници, странски физички лица". 
По став 2 се додава  нов став 3 кој гласи: 
" Одобрението од точка 3 став 1 потточка д) на оваа 

oдлука се издава врз основа на следната документација: 
"- лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница издадена од Владата на Ре-
публика Македонија"; 

- "судска регистрација". 
2.  Оваа oдлука влегува во сила осум дена од денот 

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

 
 О. бр. 02-15/CIV-4/2002               Претседател 
26 декември 2002 година  на Советот на Народна банка  
              Скопје                  на Република Македонија, 

 Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 
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1800. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр.3/02), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата CIV седница, одржа-
на на 26.12.2002 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КО-
ЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 

наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 81/02 - пречистен текст)  во глава 
VI.ДРУГИ РАБОТИ, во точка 26.3. се вршат следните 
измени и дополнувања: 

a) на крајот од  точката 26.3. по зборот "судовите" 
се додаваат зборовите: "министерства и други владини 
органи и институции". 

б) во потточките 4. и 7. износот  " 100 денари" се за-
менува со износот   "300 денари". 

в) во потточките 7., 8. и 9. зборот "Индикативна" се 
брише. 

г) по потточката 10. се додаваат две нови потточки 
11. и 12.  кои гласат: 

"11. Месечна претплата на курсна листа за пресме-
тување царинска основица и поврати на царини и ца-
рински давачки      500 денари 

12. Месечна претплата на курсна листа за неконвер-
тибилни валути                 500 денари" 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од  осум дена 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
 О. бр. 02-15/CIV-5/2002               Претседател 
26 декември 2002 година  на Советот на Народна банка  
              Скопје                  на Република Македонија, 

 Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1801. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 
работење (“Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01 и 
103/01), член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (“Службен весник на 
РМ“ бр. 3/02) и точка 6 од Одлуката за начинот и усло-
вите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во 
Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/02), гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија на 25.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРА-
ВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Овластените банки можат, од Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правото на купување на девизи, според став 1 на 
оваа точка, се однесува на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра, по продажен курс на Народна 
банка на Република Македонија, по следната вредност: 

 
Валута на девизи       Количина Вредност во денари 
     Евро (EUR)                1               1.38 

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка во На-
родна банка на Република Македонија. 

5. Цената на правото за купување на девизи по про-
дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.01.2003 до 31.03.2003 година. 

6. Оваа одлука стапува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.01.2003 година и ќе се об-
јави во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Бр. 02-14/840/02                          Гувернер, 
25 декември 2002 година                  Љубе Трпески, с.р. 
               Скопје  

___________ 
1802. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за девизно 
работење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и врз основа на точка 
10 од Одлуката за начинот на вршење на платниот про-
мет со странство ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.53/02), гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија, донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
Во Упатството за начинот на вршење на платниот 

промет со странство У.Бр. 09/2-10 ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.79/02), се вршат следните 
измени и дополнувања: 

1. Во делот V. ПОСЕБНИ РАБОТИ, по точка 113, 
се додава нова точка 113 а) која гласи:  

МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ 
113 а) Резидентите - овластени менувачи кои не се 

банки, се должни износот на ефективните странски па-
ри кој го надминува валутниот максимум да го поло-
жат на сметката 7121 - Посебни тековни сметки на ов-
ластени менувачи во странска валута.  

Ефективните странски пари кои овластениот мену-
вач ги уплаќа на или подига од сметката 7121, банката 
ги обработува со образец 746, шифра на основ 451, при 
што во колона 1 од рубрика 6 задолжително го наведу-
ва матичниот број на резидентот - овластен менувач. 

За уплатените ефективни странски пари банката  
книжи: 

- на товар на сметката 3000 
- во корист на сметката 7121 
За подигнатите ефективни странски пари банката 

книжи: 
- на товар на сметката 7121 
- во корист на сметката 3000 
Износот на уплатените или подигнатите ефективни 

странски пари, банката го прикажува во колоната раз-
ни основи во спецификација бр. 53 или 54, од прилог 
бр. 2 од ова упатство. 

2.  Во точка 36 алинеја 2 зборот  "странски" се брише. 
3. Во точка 44 алинеја 5 зборот  "странски" се брише. 
4. Во точка 89 алинеја 1 зборот "странски " се брише. 
5. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ,  во пог-

лавје НАПЛАТИ, се додаваат следните нови шифри: 
во делот  1. А под  ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ : 
442  Донации во корист на резиденти - регионални 

центри: бруто вредност на донација 
во делот  1. Б под  КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ: 
503  Пренос помеѓу сметките на физички лица за-

ради промена на статусот од резидент во нерезидент и 
обратно 

во делот 2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ 
И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ: 

451   Менувачко работење - полагање на ефективни 
странски пари на девизна сметка на резидент - овла-
стен менувач 

6. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ,  во пог-
лавје ПЛАЌАЊА, се додаваат следните нови шифри: 

во делот  1. А под ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ: 
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442 Пренос на примени донации од страна на ре-
зидент - регионален центар на нерезидент - корисник 
на донацијата  

во делот  1. Б под КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ: 
503  Пренос помеѓу сметките на физички лица за-

ради промена на статусот од  резидент во нерезидент и 
обратно 

во делот 2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ  
И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ:  

451   Менувачко работење - подигање на ефективни 
странски пари од девизна сметка на резидент - овла-
стен менувач 

7. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во пог-
лавје ПЛАЌАЊА, во делот 1 А. под ТЕКОВНИ ТРАН-
СФЕРИ, основ 401 зборовите "судски депозити, кау-
ции, казни" се бришат. 

8. Ова упатство стапува во сила со денот на потпи-
шување и ќе се објави во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

 
  У.Бр. 09/2-10/1                      Гувернер, 

26 декември 2002 година                  Љубе Трпески, с.р. 
        Скопје 

___________ 
1803. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 4 декември 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. Се укинува Законот за ратификација на Билатерал-

ниот договор меѓу Република Македонија и Република 
Грција за изградба и управување со нафтовод („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 62/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Макпетрол-Акционерско 
друштво за промет со нафтени деривати-Скопје, поведе 
постапка за оценување уставноста на законот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Законот за рати-
фикација на Билатералниот договор меѓу Република 
Македонија и Република Грција за изградба и управу-
вање со нафтовод, е склучен во јули 1999 година. 

Во ставот 5 од уводниот дел на Билатералниот до-
говор се констатира дека Компанијата ELPET S.A. и 
компаниите со кои таа е асоцирана, претходно во мај 
1999 година склучиле Договор за купопродажба на ак-
ции и концесии (Инвестициски договор). 

Според точката 1 на членот 2 од Билатералниот до-
говор, секоја од договорните страни се обврзува да по-
стапува во согласност со предвиденото во Инвестици-
скиот договор кој е тука вграден преку референца. 

Според точката 2 под а) на членот 2 од Билатерал-
ниот договор, секоја од договорните страни презема 
обврска да обезбеди за сите инвестиции на стратешки-
от инвеститор, во согласност со Инвестицискиот дого-
вор, фер и праведлив третман, постојана заштита и без-
бедност и да ги сочува од било какви или дискримина-
торски мерки кои може да се однесуваат на управува-
њето, користењето, отуѓувањето или репатријацијата. 

- Точката 2 под в) од членот 2 од Билатералниот до-
говор предвидува целосно извршување на сите зафати 
определени со Инвестицискиот договор. 

- Точката 2 под г) од членот 2 од Билатералниот до-
говор предвидува воздржување од одложување, пони-
штување или на кој и да е начин раскинување или не-
исполнување или нецелосно почитување на која и да 
било одредба од Инвестицискиот договор. 

Под императивот „да се воздржи“ се опфатени ка-
кви и да било пречки кои можат да произлезат од про-
мени во применливите законски одредби или од нивно-
то толкување или примена, и ако има такви пречки да 
се преземат секакви потребни активности за да се от-
странат ваквите пречки и да се обнови промптно се од 
претходното, со целосна сила и ефект, како што се бара 
во Инвестицискиот договор, освен ако не се бара пои-
наку заради исполнување на меѓународни обврски кои 
постојат во моментот на потпишувањето на Договорот. 

Имајќи ја предвид содржината на Билатералниот 
договор, Судот оцени дека истиот е во корелативен од-
нос со Инвестицискиот договор, во смисла што секоја 
одредба од првоспоменатиот договор условува и обез-
бедува извршување на Инвестицскиот договор, кој е 
вграден во Билатералниот договор преку референца. 

Од тие причини за Судот е неспорно дека оспоре-
ниот договор за купување акции и концесија, односно 
Инвестицискиот договор е составен дел на Законот за 
ратификација на Билатералниот договор за изградба и 
управување со нафтовод и како таков требал да биде 
објавен во „Службен весник на РМ“. 

Фактот што овој Инвестициски договор е склучен 
пред склучувањето на Билатералниот договор, за Су-
дот е ирелевантен затоа што од содржината на Билате-
ралниот договор се гледа дека истиот е донесен исклу-
чиво во функција на обезбедување на исполнување на 
Инвестицискиот договор. 

5. Понатаму, Судот на седницата утврди дека чле-
нот 5 од Инвестицискиот договор утврдува право на 
ексклузивитет на „Окта“ во поглед на снабдувањето на 
нафтени деривати, во смисла што Рафинеријата ќе тре-
ба да биде способна да ги задоволи барањата на Енер-
гетскиот биланс, а од денот на потписот и предавањето 
на овој договор до петтата годишнина од датумот на 
стекнувањето, продавачот, во својство на државна 
власт нема да преземе или да дозволи да бидат презе-
мени било какви дејствија или мерки кои се неконзис-
тентни со одредбите на овој договор. 

Со тоа продавачот се обврзува за период од 20 го-
дини од датумот на стекнувањето, Стратешкиот инве-
ститор да има ексклузивно право на соработка во рам-
ките на територијата со државата, непосредно преку 
компанијата, сопственикот на нафтоводот или други 
поврзани ентитети, во поглед на рафинирањето на су-
рова нафта и снабдувањето на територијата преку на-
фтовод со сурова нафта. 

Членот 8 од истиот договор содржи гаранција дека 
царините на увоз на Компанијата на сурова нафта нема 
да надминат еден процент (1%) од вредноста на такви-
от увоз, додека царините на увоз на деривати на било 
кое друго лице нема да биде помала од дваесет процен-
ти (20%) од вредноста на таквиот увоз. 

Притоа, овој член од договорот содржи и заштитна 
клаузула во смисла што доколку пропишувањето на ва-
кви царини не е можно поради меѓународни обврски на 
Државата или од уставноправни причини, Државата ќе 
пропише такви други дополнителни обврски врз тие 
други увозници за да обезбеди еквивалентна економска 
заштита во полза на Компанијата. 

Исто така, Судот утврди дека согласно членот 18.1 
од Инвестицискиот договор кој спаѓа во главата: „Увоз 
на суровини, опрема и слично“ продавачот гарантира 
дека, независно од секоја спротивна релевантна правна 
регулатива, без оглед дали е во сила во моментот или 
ќе биде донесена подоцна, до третата (3-та) годишнина 
од денот на стекнување на компанијата и на сопствени-
кот на нафтоводот ќе им биде дозволено да увезуваат 
суровини од секаков вид и квалитет во зависност од 
проценката и дискрецијата на менаџерскиот тим, помо-
шен материјал, потребна опрема, резервни делови и сл. 
во врска со работењето, одржувањето и поправката на 
фабриките, постројките, увезената и домашната опрема 
сл. на компанијата и сопственикот на нафтоводот од 
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секој добавувач, странски или домашен, единствено 
врз основа на сопствена проценка и дискреција на тие 
правни лица (се мисли на компанијата и нафтоводот), 
без обврска да следи било која домашна процедура, 
вклучувајќи, но не ограничено на јавни тендери и сл. 
Компанијата и сопственикот на нафтоводот слободно 
ќе ги увезуваат споменатите стоки и материјали осло-
бодени од царина, други давачки, односно друга дода-
дена вредност. 

Според член 22 од Договорот кој спаѓа во главата: 
обврските на продавачот во однос на нафтоводот, без 
да се прејудицира општоста на претходните одредби во 
поглед на нивната примена врз сопственикот на нафто-
водот, продавачот се согласува дека, во поглед на на-
фтоводот и сопственикот на нафтоводот, тој, во својс-
тво на државна власт:  

(а) ќе обезбеди сопственикот на нафтоводот да биде 
потполно и ефективно опфатен со правните прописи за 
заштита на странски инвестиции и да обезбеди на 
истиот и неговите материјални добра да им се даде 
потполна и ефективна заштита од експропријација, на-
ционализација или поопштествување; 

(б) ќе гарантира дека нема да има промени во постој-
ните правни прописи или донесување на нови закони со 
неповолни последици врз правниот статус на сопствени-
кот на нафтоводот или неговите материјални добра; 

(ц) ќе обезбеди дека до третата (3) годишнина од 
денот на стекнувањето, сопственикот на нафтоводот 
и/или компаниите поврзани со него се ослободени од 
царина, други давачки, односно друга додадена вред-
ност, за материјали, опрема и слично, увезени или од 
домашно производство и/или купени во текот на из-
градбата или експлоатацијата на нафтоводот. Истите 
ослободувања важат за секое трето лице ангажирано, 
непосредно или посредно од страна на сопственикот на 
нафтоводот за изградба или експлоатација на нафтово-
дот за време на таквиот ангажман и периодот на одго-
ворност на тој изведувач на работите или произведувач 
(според околностите на случајот) за дефекти; 

(д) ќе обезбеди сопственикот на нафтоводот и/или 
компаниите поврзани со него да бидат целосно ослобо-
дени од данок на целиот и секој приход остварен на те-
риторијата или кој на друг начин нормално би подлежел 
на данок на државата за период од пет (5) години. Исти-
те ослободувања ќе важат и за трети лица ангажирани, 
посредно или непосредно од страна на сопственикот на 
нафтоводот за изградбата или експлоатацијата на нафто-
водот за време на таквиот ангажман и периодот на одго-
ворност на изведувачите или подизведувачите (како што 
може да е случај) за недостаток во мерка во која прихо-
дот на тие изведувачи или подизведувачи е од изградба-
та или експлоатацијата на нафтоводот и 

(е) ќе пружи разумна помош на сопственикот на на-
фтоводот за продолжување на нафтоводот во соседни-
те земји. Во таков случај, транзитните количества ќе 
подлежат на општо пропишаните транзитни такси. 

Во поглед на условите предвидени со правните про-
писи кои ја регулираат изградбата и работењето на на-
фтоводот (член 22.2.), продавачот, во својство на др-
жавна власт гарантира и се обврзува дека:  

(а) одредбите на член 27 од (Уредбата од 
24.05.1985) нема да се применуваат и дека сопствени-
кот на нафтоводот ќе треба да се придружува кон усло-
вите предвидени со овој член;  

(б) рутата на нафтоводот поминува низ областа 
прикажана во Анексот Ф, што подлежи на девијации 
кои сопственикот на нафтоводот може разумно да ги 
побара во интерес на безбедноста и сигурноста на ин-
сталацијата; 

(ц) продавачот, во својство на државна власт, ќе ги 
прибави, во корист на сопственикот на нафтоводот, сите 
права на премин или слични права за кои ќе се јави по-
треба, заради соодветна и ефикасна изградба и користе-
ње на нафтоводот низ рутата утврдена во Анекс Ф (или 

низ таквата девијација од таа рута за која ќе се постигне 
договор во согласност со ст. б на овој член), без надо-
мест или некоја друга обврска за сопственикот на нафто-
водот, под услов дека кога продавачот треба да плати 
компензација на приватно лице во врска со прибавува-
њето на правата антиципирани во оваа одредба (изречно 
е исклучена компензација за експропријации кои се за-
вршени или во поглед на кои е започната управна или 
судска постапка до датумот утврден овде), ќе се смета за 
придонес од страна на продавачот кон акционерскиот 
капитал на сопственикот на нафтоводот; 

(д) продавачот, во својство на државна власт, ќе ги 
обезбеди во корист на сопственикот на нафтоводот сите 
права на користење на земјиште или слични права кои 
се потребни за изградба и работење на постројки (како 
што се пумпни станици) за правилна и ефикасна работа 
на нафтоводот низ рутата утврдена во Анекс Ф (или низ 
девијациите од таа рута за кои ќе се постигне согласност 
според одредбите на ст. б од овој член), без надомест 
или некоја друга обврска на страната на сопственикот на 
нафтоводот, под услов, во случај кога продавачот треба 
да плати компензација на приватно лице во врска со 
прибавувањето на правата антиципирани во оваа одред-
ба (изрично се исклучени компензациите за експропри-
јации кои веќе се завршени или во поглед на кои започ-
нала управна или судска постапка до датумот утврден 
овде), ќе се смета за придонес на продавачот кон акцио-
нерскиот капитал на сопственикот на нафтоводот; 

(е) продавачот, во својство на државна власт, ќе ги 
прибави во корист на сопственикот на нафтоводот сите 
права на користење или слични права во врска со пре-
минот преку реки, премини  над или под мостови, пре-
ку или под железнички шини или патишта итн. според 
потребите, со цел правилно и ефикасно да се изгради и 
искористува нафтоводот низ рутата утврдена во Анекс 
Ф (или низ таквите девијации од таа рута кои ќе бидат 
договорени во согласност со ст. б на овој член, без на-
домест или некоја друга обврска на страната на сопс-
твеникот на нафтоводот; под услов, во случај кога про-
давачот е должен да плати компензација на приватно 
лице во врска со стекнувањето на правата антиципира-
ни со оваа одредба (изрично се исклучува компензаци-
ја за експропријации кои веќе се извршени или во од-
нос на кои е иницирана управна или судска постапка 
до датумот утврден во овој договор) ќе се смета за удел 
на продавачот во сопственикот на нафтоводот; 

(ф) без да се ограничува општиот карактер на прет-
ходниот став од овој член, сопственикот на нафтоводот е 
овластен за поставување на нафтоводот на столбовите 
под површината на мостот, во согласност со меѓународ-
ните прописи и откако соодветно ќе се разгледа структур-
ната издржливост на мостот во секој поединечен случај; 

(г) продавачот, во својство на државна власт, ќе ги 
обезбеди, во корист на сопственикот на нафтоводот си-
те права на ископување, екстракција на почва, песок, 
изградба на пристапни патишта, депонирање на земје-
ни и други материјали, според потребите на правилна и 
ефикасна изградба и сервисирање на нафтоводот, под 
услов, во случај кога продавачот е должен да плати 
компензација на приватно лице во врска со прибавува-
ње на правата антиципирани во оваа одредба (изрично 
се исклучени компензациите за експропријации кои ве-
ќе се завршени или во однос на кои е покрената управ-
на или судска постапка до денот утврден со Догово-
рот), ќе се смета за придонес на продавачот во акцио-
нерскиот капитал на сопственикот на нафтоводот. 

Согласно член 23 од Договорот кој спаѓа во глава-
та: државни резерви, увоз од страна на компанијата, 
продавачот, во својство на власт, се обврзува и гаран-
тира дека во случај домашното законодавство да пред-
видува постоење на државни резерви, компанијата има 
право и обврска да ги чува и да управува со тие резер-
ви во име на државата, а сите трошоци во врска со тоа 
ќе и бидат наплатени од државата. 
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Во членот 24 од Договорот кој спаѓа во главата: 
Инвестиција на стратешкиот инвеститор, истиот се об-
врзува дека ќе ја оствари инвестицијата во поглед на 
Рафинеријата и нафтоводот, на начин опишан во Анекс 
А, во текот на период од три (3) години од денот на 
стекнувањето. Изречно е договорено дека стратешкиот 
инвеститор може инвестицијата да ја изврши преку па-
рично или непарично вложување во капиталот на ком-
панијата (вклучувајќи но не исклучиво опрема, матери-
јални и нематеријални права од интелектуална сопстве-
ност итн.). 

Обврските на стратешкиот инвеститор врз основа 
на овој договор може да бидат исполнети во однос на 
било кој дел од нив со обезбедување на финансирањето 
на Компанијата и/или сопственикот на нафтоводот, и 
од други расположиви извори, вклучувајќи и грантови 
од Европската унија или други облици на поддршка, 
банкарски заеми, кредити или гаранции и заеми, креди-
ти или гаранции од други извори. 

6. Имајќи ги предвид уставните одредби, односно 
одредбата од членот 108 која е генерална определба за 
надлежноста на Судот и членот 110 според кој Уставни-
от суд меѓу другото, одлучува за согласноста на закони-
те со Уставот и кој е всушност операционализација на 
претходната одредба, Судот оцени дека Уставот му дава 
можност да ја испитува и формалната и материјалната 
страна на Законот за ратификација на Билатералниот до-
говор, склучен меѓу Република Македонија и Република 
Грција за изградба и управување со нафтоводот. 

Меѓународните договори, со актот на ратификаци-
ја, стануваат дел од правниот поредок на Република 
Македонија и како такви, имаат статус над законите 
но, мораат да бидат во согласност со Уставот на Репуб-
лика Македонија. Имајќи предвид дека Договорот за 
купување на акции и концесија, односно Инвестици-
скиот договор, преку референца е вграден во Билате-
ралниот договор, тој всушност претставува негов со-
ставен дел и како таков треба да биде во согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

Од содржината, пак, на Договорот, Судот оцени де-
ка е составен од контраактуелен и легислативен дел, 
кој содржи погодности за стратешкиот инвеститор. 

Имено, со неговиот контраактуелен дел, Владата се ја-
вува во својство на продавач, додека во легислативниот 
дел, таа има улога на државна власт, и како таква утврду-
ва партикуларен режим за стратешкиот инвеститор, раз-
личен од оној предвиден во Република Македонија. 

Така, во членот 5 од Инвестицискиот договор се 
утврдува право на ексклузивитет на „Окта“ во поглед 
на снабдувањето со нафтени деривати во смисла што 
на стратешкиот инвеститор му се обезбедува ексклу-
зивно право на соработка во рамките на територијата 
со државата, непосредно преку компанијата, сопстве-
никот на нафтоводот или други поврзани ентитети, во 
поглед на рафинирањето на сурова нафта и снабдува-
њето на територијата преку нафтоводот со истата. 

Членот 8 од Инвестицискиот договор, исто така, со-
држи гаранција дека царините што се пропишани и се 
применуваат на увозот на Компанијата на сурова нафта 
нема да надминат процент од 1% од вредноста на та-
квиот увоз, со тоа што доколку царините на увозот на 
одделни деривати не можат да бидат помали од 20 про-
центи (20%) од вредноста на таквиот увоз, државата се 
обврзува да пропише такви и други даноци или допол-
нителни обврски врз тие други увозници, со што се 
обезбедува еквивалентна економска заштита во полза 
на Компанијата.  

Во однос на увозот на суровини, опрема и слично 
членот 18 од Договорот содржи гаранција, без обврска 
да следи било која домашна процедура, компанијата и 
сопственикот на нафтоводот слободно да ги увезуваат 

споменатите стоки и материјали ослободени од царина, 
други давачки, односно друга додадена вредност.  

Обврските на продавачот во поглед на нафтоводот 
се регулирани во членот 22 од Договорот, во смисла 
што на стратешкиот инвеститор му се гарантира: за-
штита на странските инвестиции; заштита од примена-
та на евентуално новата правна регулатива што би има-
ла неповолни последици врз него и неговите матери-
јални добра, целосно ослободување од данок на целиот 
и секој приход остварен на територијата за период од 
пет години и сл. 

Со членот 23 од Договорот, продавачот гарантира 
дека компанијата има право и обврска, во случај на по-
стоење на државни резерви, истите да ги чува и упра-
вува со нив во име на државата, со тоа што сите трошо-
ци во врска со тоа ќе бидат наплатени од државата. 

Членот 24 од Договорот го регулира прашањето во 
врска со обврската на стратешкиот инвеститор да ја ос-
твари инвестицијата во поглед на Рафинеријата и На-
фтоводот на начин како што се договориле претходно. 

Како што се гледа од изнесеното, Договорот содр-
жи множество привилегии и повластици за стратешки-
от инвеститор во однос на другите правни субјекти во 
државата. 

Согласно член 55 став 2 од Уставот Републиката 
обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на 
пазарот и презема мерки против монополската полож-
ба и монополското однесување на пазарот. 

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 5, 8, 18, 
22, 23 и 24 од Договорот, кои како што веќе утврди Су-
дот, содржат множество привилегии и повластици, за 
стратешкиот инвеститор и, кои што, со ратификување-
то на договорот беа озаконети, Судот оцени дека всуш-
ност се повредува уставното начело за еднаквата прав-
на положба на сите субјекти на пазарот и се воспоста-
вува партикуларен режим во полза на стратешкиот ин-
веститор. 

Во тој контекст, Судот ја имаше предвид и одредба-
та од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот според која ед-
на од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија е владеење на правото, па оцени 
дека со Договорот е повредено и ова уставно начело.  

Исто така, Судот ја имаше предвид и одредбата од 
членот 33 од Уставот според која секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон, па со оглед на тоа што во конкретниов случај, на 
стратешкиот инвеститор му се признава право на осло-
бодување од плаќање данок и други јавни давачки, од-
носно се дезавуираат овие уставни одредби, оцени дека 
Законот за ратификација, чиј составен дел е овој дого-
вор, е несогласен со Уставот на Република Македонија. 

Имајќи ја предвид одредбата од членот 52 од Уста-
вот според кој законите и другите прописи се објавува-
ат пред да влезат во сила, а со оглед на тоа дека инве-
стициониот договор, како составен дел на Законот за 
ратификација не е објавен, Судот оцени дека со тоа е 
прекршена и оваа уставна обврска, односно дека е по-
вреден наведениот член од Уставот. 

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

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

 
      У.бр. 140/2001              Претседател 
4 декември 2002 година     на Уставниот суд на Република 
           Скопје               Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 
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1804. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 декември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 52 став 2 од Законот за извршува-
ње на санкциите (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 3/1997 и 23/1999) во делот “кое не е осудува-
но за кривични дела: против државата; против вооруже-
ните сили на Република Македонија; против животот и 
телото; против слободите и правата на човекот и граѓа-
нинот; против јавните финансии, платниот промет и сто-
панството; против имотот или кривично дело извршено 
од користољубие и нечесни побуди и против службената 
должност, против кое не се води кривична постапка“. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за оце-
нување уставноста на членот 52 став 2 од Законот за 
извршување на санкциите (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 3/1997 и 23/1999). 

Од наводите во иницијативата произлегува дека ос-
порената одредба не била во согласност со членовите: 
8 став 1 алинеја 1 и 3, 9, 13 став 1, 14 став 1, 32 став 2, 
51 и 54 став 1 од Уставот на Република Македонија. 
При тоа во иницијативата се нагласува дека во смисла 
на посочените уставни одредби Судот донел повеќе од-
луки за укинување на слични одредби од други закони, 
помеѓу кои се споменува и одлуката У. бр. 212/2000 од 
23 мај 2001 година за укинување на членот 48 став 1 од 
Законот за внатрешни работи. Од овие причини се 
предлага поведување на постапка за оценување устав-
ност на оспорената одредба. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 52 
став 2 од Законот за извршување на санкциите, работен 
однос во установата може да се заснова со лице кое не 
е осудувано за кривични дела: против државата; про-
тив вооружените сили на Република Македонија; про-
тив животот и телото; против слободите и правата на 
човекот и граѓанинот; против јавните финансии, плат-
ниот промет и стопанството; против имотот или кри-
вично дело извршено од користољубие и нечесни по-
буди и против службената должност, против кое не се 
води кривична постапка; на кое не му е изречена мерка 
на безбедност забрана за вршење на професија, дејност 
или должност додека трае мерката и кое е здравствено 
и психофизичко способно за работа во установата. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото е темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија. 

Лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за не-
вино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука, согласно член 13 став 1 од 
Уставот. 

Согласно член 101 став 2 од Кривичниот законик, 
правните последици можат да се предвидат само со закон. 

6. Тргнувајќи од содржината оспорената одредба од 
Законот за извршување на санкциите произлегува дека во 
неа се предвидуваат посебните услови за засновање на ра-
ботен однос во казнено-поправните установи. Посебните 
услови кои треба да ги исполни лицето што конкурира за 
вработување можат да се поделат на: неосудуваност за 
кривични дела од точно дефинирани области; да не се во-
ди кривична постапка, да не е изречена мерка на безбед-
ност забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност, додека трае мерката и здравствената психофизичка 
способност за работа во установата. 

При анализата на посебните услови: неосудувано-
ста за кривични дела  од точно дефинирани области и 
неводењето на кривична постапка, од аспект на устав-
ните одредби, Судот оцени дека во овие делови оспо-
рената одредба не е во согласност со членовите 8 став 
1 алинеја 3 и 13 став 1 од Уставот. 

Имено, Судот смета дека правните последици од 
осудата не можат да настапуваат автоматски по сила на 
закон, туку дека тоа може да се прави само со право-
силна судска одлука, односно дека казнено- поправни-
от однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и 
судски изречена казна за неговиот сторител и дека на-
тамошни последици од неговото извршување односно 
од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување 
на правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа 
не е изрично утврдено со Уставот. 

Од друга страна посебниот услов спрема кандида-
тот за вработување да не се води постапка за кривично 
дело, доведува до состојба ова лице да се смета за ви-
новно пред да неговата вина биде утврдена со посебна 
правосилна судска одлука што не е во согласност со 
начелото на презумпција на невиноста од членот 13 
став 1 од Уставот, што воедно укажува на повреда на 
принципот за владеење на правото како темелна вред-
ност на уставниот поредок од членот 8 став 1 алинеја 3 
од Уставот. 

7. Од овие причини Судот одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски,  д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
  У. бр. 161/2001                          Претседател 

11 декември 2002 година   на Уставниот суд на Република 
               Скопје                                    Македонија, 
                                                           д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1805. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 декември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за 
техничката инспекција (“Службен весник на РМ“ бр. 
48/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесената иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, 
со решение У. бр. 117/2002 од 16 октомври 2002 година 
поведе постапка за оценување уставноста на член 9 став 
2 алинеја 2 од Законот за техничка инспекција. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на на-
ведената одредба од Законот со Уставот на Република 
Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 8 
став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот на Република Маке-
донија, основните слободи и права на човекот и граѓа-
нинот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот, владеењето на правото и поделбата на држав-
ната власт на законодавна, извршна и судска, се едни 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
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а со членот 14 став 1 од Уставот е утврдено дека никој 
не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторе-
но не било утврдено со закон или со друг пропис како 
казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Согласно член 23 од Уставот, секој граѓанин има 
право да учествува во вршењето на јавни функции. 

Со членот 32 став 1 од Уставот се уредува дека се-
кој има право на работа, слободен избор на вработува-
ње, заштита при работењето и материјална безбедност 
за време на привремена невработеност, а според став 2 
на овој член од Уставот, секому, под еднакви услови, 
му е достапно секое работно место. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Согласно член 98 став 1 од Уставот, судската власт 
ја вршат судовите, а според став 2 од овој член судови-
те се самостојни и независни и судат врз основа на 
Уставот и законите и меѓународните договори ратифи-
кувани во согласност со Уставот. 

Законот за техничка инспекција (“Службен весник 
на РМ“ бр. 48/99), во членот 9 утврдил услови кои тре-
ба да ги исполнува одредено лице за да може да биде 
назначено за инспектор во Инспекторатот за техничка 
инспекција. Во ставот 2 алинеја 2 од овој член на Зако-
нот, е утврдено дека услов за назначување на инспе-
ктор е против него да не се води кривична постапка и 
да не е осудуван за кривични дела против државата, 
службената должност, против јавните финансии и сто-
панството, како и за кривично дело извршено во умис-
ла за кое може да се изрече казна затвор во траење од 
најмалку една година. 

Тргнувајќи од погоренаведените уставни одредби, а 
имајќи ја предвид содржината на оспорената одредба 
од членот 9 став 2 алинеја 2 од Законот за техничка 
инспекција, според која текот на водењето на кривична 
постапка или осудуваноста на граѓанинот за одделни 
кривични дела, е ограничувачки фактор лицето да вр-
ши функција на инспектор во Инспекторатот, по сила 
на самиот закон, а не како последица од конкретна каз-
на (забрана) што ја изрекол судот со правосилна судска 
одлука, според мислењето на Судот тоа е повреда на 
уставниот принцип на претпоставена невиност и прин-
ципот на законитост во казнувањето, се ограничува 
правото на работа и учеството на вршење на јавна 
функција. 

Имено, правните последици од осудата не можат да 
настапуваат автоматски по сила на закон, туку тие на-
стапуваат само со правосилна судска одлука. Казнено-
правниот однос се исцрпува на релацијата на казниво-
то дело и судски изречена казна за неговиот сторител и 
натамошни последици од неговото извршување однос-
но од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничу-
вање на правата на граѓаните не се допуштени, освен 
ако тоа не е изрично утврдено со Уставот. 

Со оглед на тоа, Судот оцени дека оспорената 
одредба од членот 9 став 2 алинеја 2 од Законот за тех-
ничка инспекција не е во согласност со напред наведе-
ните одредби од Уставот на Република Македонија. 

5. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
        У. бр. 117/2002                         Претседател  
11 декември 2002 година   на Уставниот суд на Република  

        Скопје                                  Македонија, 
                                              д-р Тодор Џунов, с.р. 

И С П Р А В К И 
 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за супервизија на оси-
гурување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/2002) е направена грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Во членот 23 став 2 наместо бројот “VIII“ треба да 

стои бројот “ VII 1“. 
 
 Бр. 10-4629/2         Од Законодавно-правната комисија 

20 декември 2002 година    на Собранието на Република 
           Скопје                                    Македонија 

___________ 
 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, дава  

 
И С П Р А В К А 

 
На Одлуката за утврдување на работните места на 

кои стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње во АД “Макстил“ и АД “Троска“-Скопје број 02-
4315/1 од 6 септември 2002 година, објавена во “Служ-
бен весник на РМ“ бр. 75/02 од 01.10.2002 година, во 
член 1 под реден број 43, направена е техничка грешка. 
Имено, во називот на работното место под овој број по 
зборовите: “Ракувач на“ треба да се додадат зборовите; 
“ленти, дробилка и“. 

 
    Фонд на пензиското и инвалидското 
          осигурување на Македонија 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 
Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Ти-

фи Бајрами од с. Бојане Скопје, против тужениот Ша-
бан Бајрами од с. Бојане Скопје, со непознато место на 
живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Шабан Бајрами да се јави во 
судот или да постави полномошник кој ќе ги застапува 
неговите интереси во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во спротивно неговите интереси 
ќе ги застапува посебниот старател Бошковски Варко 
адв., ул. „Кочо Рацин“ бр. 10 Скопје, кој поставен со 
решение на Меѓуопштински центар за социјална рабо-
та на град Скопје бр. 3020-626 од 12.12.2002 год., се до 
правосилното окончување на постапката што се води 
пред овој суд, односно дека се додека не се јави туже-
ниот или неговиот полномошник пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХХ.П.бр. 
2896/02.            (33951) 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води по-
стапка за расправање на оставината на пок. Никче Ја-
нушевски од Скопје кој починал на 9.07.1962 година. 
Како наследници на покојниот се јавуваат лицата Жи-
вко Јанушевски син, Недева Лилјана ќерка, кои се со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат горе именуваните лица во рок од една 
година од објавувањето на огласот да се јават во судот 
или да ја пријават нивната адреса на живеење. Во спро-
тивно во постапката по предметната работа нивните ин-
тереси ќе ги заштитува привремен старател се до нивно-
то појавување односно окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III О бр. 
1079/02.            (33896) 
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Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-
стапка за развод на брак по тужба на тужителот Захид 
Качар, против тужената Хидајета Качар, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужената Хидајета Качар, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави 
во судот или да му ја достави својата адреса на живее-
ње. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе 
ги застапува привремениот старател, адвокатот Киро 
Дамески од Скопје, кој што е одреден со решение од 
МЦСР-Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 
2597/02.           (32939) 

__________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка, за неосновано збо-
гатување, по тужба на тужителката Виолета Владими-
рова, против тужените Десанка Блажевска, Валентина 
Баштрица и Биљана Лончаревиќ, со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикуваат тужените Десанка Блажевска, Вален-
тина Баштрица и Биљана Лончаревиќ, сите со непозна-
та адреса на живеење, да се јават во овој суд, во врска 
со тужбата.  

Се известуваат тужените, доколку не се јават во рок 
од месец дена од објавувањето на овој оглас, за истите 
судот ќе постави привремен  старател од редот на адво-
катите. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 
2166/02.           (32852) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. 
бр. 950/02 по предлог на тужителот Миленков Драган од 
Велес против тужената Тамара Миленкова, застапувана 
од нејзината мајка Лилјана Петрова, сега со непознато 
место на живеење и престојување, за привремен 
застапник на тужената го постави стручниот соработник 
во Основниот суд во Велес, Биљана Јачева, согласно 
член 78, став 2, точка 5 од ЗПП.  

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник по споменатиот 
предмет, се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се јави пред судот, односно се додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 950/02.    (33370) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 
Во овој суд е заведен спор на тужителот Гоголоски 

Тома од Крушево, против тужениот Кулески Ташко од 
Крушево, со непозната адреса. 

Тужениот Кулески Ташко во рок од 15 дена, да се 
јави во Основниот суд во Крушево, по предметот П. бр. 
84/2000. Доколку, во овој рок тужениот или лице кое 
го познава не се јави, судот ќе назначи времен старател 
кој ќе го застапува во предметот. 

Од Основниот суд во Крушево, П. бр. 84/2002. 
           (33130) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред овој суд се води спор за вознемирување на 

сопственост, по тужба на тужителот Амди Мемедов од 
Кочани, ул. “Стамен Манов“ бб, против тужените Заи-
нел Бекиров и Таасим Бекиров и двајцата од Кочани, 
ул. “Стамен Манов“ бб. Вредност на спорот 10.000 де-
нари. 

Првотужениот Зеинел Бекиров од Кочани се наоѓа 
во странство со непозната адреса на престојување, па 
истиот се повикува во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот да се јави во овој суд или да опре-
дели свој полномошник. 

Во спротивно, доколку тоа не го стори, за привре-
мен застапник му се определува Силвана Мишева од 

Кочани, вработена како стручен соработник во Основ-
ното јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги штити 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 468/2002.  
                          (33652)  

__________ 
 

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 
за долг, од тужителот ДОО “Нова Трговија“ во стечај 
од Кочани, против тужениот Стојан Стојменов од с. 
Прибачево - Оризари, сега со непозната адреса на жи-
веење. Вредност на спорот 106.809,00 денари. 

Се повикува тужениот Стојан Стојменов од с. При-
бачево - Оризари, сега со непозната адреса на живеење 
во Германија, во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот да се јави во Основниот суд во Кочани или да по-
стави свој полномошник кој ќе ги штити неговите пра-
ва и интереси. 

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен за-
стапник кој ќе ги штити неговите права и интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 519/2002. 
          (33653) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 
за развод на брак, од тужителот Ѓулбеас Ахмедова од 
Струмица, против тужениот Џенгис Асанов од Стру-
мица, сега со непозната адреса во странство. Вредност 
на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Џенгис Асанов од Струмица, 
сега во странство со непозната адреса и место на пре-
стојувалиште, во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас, да се јави пред Основниот суд во Струмица 
или да определи свој полномошник кој ќе го застапува 
пред судот се до правосилното окончување на постап-
ката. 

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, 
ниту пак достави известување за неговиот полномош-
ник, му се определува за привремен застапник и тоа од 
редот на стручните работници од Основниот суд во 
Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе 
го застапува се до правосилното окончување на овој 
спор, со сите права и обврски што ги има тужениот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1164/02. 
            (33672) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 

за развод на брак, од тужителот Раде Ангелов од 
Штип, против тужената Трајанка Трендова од Струми-
ца, сега со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужената Трајанка Трен-
дова од Струмица, сега со непозната адреса на живее-
ње, и се назначува Тони Делев, стручен соработник 
при Основниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 
се додека таа не се појави пред судот или не постави 
полномошник. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 972/02. 
            (33673) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд води спор за надомест на штета АД 

за осигурување “ВАРДАР“ Скопје, против Рустеми 
Фуат од Тетово, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот, во рок од 15 дена, од денот 
на објавувањето на огласот, да се јави во судот или по-
стави свој полномошник. Ако тоа не го стори во овој 
рок,  ќе му биде поставен времен старател кој ќе ја во-
ди постапката во негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 790/01.  (33131) 
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Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за исп-
лата на долг по тужба на тужителот Доксим Николов-
ски од Тетово, против тужениот Шемси Бектеши од с. 
Гургуница - Тетово. Вредност на спорот во денарска 
противвредност 36.000 германски марки. 

Се повикува тужениот Шемси Бектеши од с. Гур-
гурница, сега со непозната адреса во Германија, во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави пред 
Основниот суд во Тетово или да одреди свој полно-
мошник. 

Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во 
Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го 
застапува до правосилното завршување на спорот.  

Од Основниот суд во Тетово, П. бр.492/2001. 
            (33654) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 

поради сопственост по основ надградба, по тужба на 
тужителот Божиновски Симов Петко од Тетово, против 
тужениот Селмани Локман од Тетово, сега со непозна-
та адреса во Хрватска.  

Се повикува тужениот Селмани Локман, со непоз-
ната адреса во Р. Хрватска, во рок од 15 дена од објаву-
вањето на огласот во “Службен весник на РМ“, да се 
јави во Основниот суд во Тетово или да одреди свој 
полномошник. 

По истекот на овој рок, на тужениот ќе му биде по-
ставен времен старател преку Центарот за социјална 
работа во Тетово, кој ќе ги застапува неговите интере-
си се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1131/2002. 
            (33655) 

____________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на 

тужителот Алимани Невзат од с. Порој, против 
тужените Асани Вели, Изаири Асан и Изаири Јакуп, 
сега со непозната адреса на живеење, се води постапка 
за исполнување на договор за купопродажба на 
недвижен имот. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до окончувањето на истата. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово ќе им постави 
времен старател.  

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1095/02.(33388)  
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 

исполнување на договор по тужба на тужителот 
Јованче Добрески од Тетово, ул. "180" бр. 34//6, против 
тужениот Нофро Апостол Добрески од с. Џепчиште, а 
сега со непозната адреса во САД. 

Се повикуваат тужениот Нофро Апостол Добрески 
во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави во судот, да достави своја точна адреса или 
овласти свој полномошник кој ќе го застапува во по-
стапката, а во спротивно судот преку Центарот за 
социјални работи ќе му определи времен старател кој 
ќе го застапува во постапката до нејзино правосилно 
окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1033/02.(33933) 
____________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 

исполнување на договор по тужба на тужителот Сабри 
Зибери од с. Г. Речица против тужениот Шаќир Селман 
Зибери од с. Г. Речица. 

Се повикува тужениот Шаќир Селман Зибери, сега 
со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во 
Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот или да одреди полномошник, а во 

спротивно преку Центарот за социјална работа Тетово 
ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го 
застапува до правосилно завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1052/02.(33935) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2512/01 од 10.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034508?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето од трговскиот регистар на 
Трговското друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги ДЕЛИ ТРЕЈД Етем и др. ДОО, увоз-из-
воз Тетово, ул. “Маршал Тито“ локал 12, Тетово. 

Бришење на трговско друштво од трговскиот реги-
стар: Трговско друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги ДЕЛИ ТРЕЈД Етем и др. ДОО, 
увоз-извоз Тетово, ул. “Маршал Тито“ локал 12. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.  
2512/2001.                                                                (33715)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 6059/2002 од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020013169?-7-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ЈП на Јавното прет-
пријатие Санитарна депонија за цврсти отпадоци Дрис-
ла Скопје, с. Батинци - Студеничани. 

Бришење на Јавно претпријатие санитарна депонија 
за цврсти отпадоци Дрисла Ц.О. ул. “Илинденска“ бб, 
Скопје поради статусна промена припојување кон ЈП 
Комунална хигиена Скопје, ул. “126 бр. 40.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.  
6059/2002.                                                                (34082)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 6061/2002 од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020407202-7-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар припојувањето на претпријатието 
на Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, 
ул. “126“ бр. 40. 

Припојување на Јавно претпријатие санитарна де-
понија за цврсти отпадоци “Дрисла“ Ц.О. ул. “Илин-
денска“ бб, Скопје кон Јавното претпријатие Комунал-
на хигиена Скопје, ул. “126“ бр. 40. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.  
6061/2002.                                                                (34083)     
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 52/02 

од 17.07.2002 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
граѓани за поттикнување на развојот на малите и средните 
претприемништва, Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 20. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 52/02.  (33389) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 

77/02 од 17.12.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани "АНАСТАСИЈА"- Битола, ул. "Мирка 
Гинова" бр. 13/31. 

Од Основниот во Битола, Рег. згф. 77/02.      (33390) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 

72/02 од 27.11.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение 
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на резервисти-бранители на Р. Македонија БРАНИ-
ТЕЛ- Битола, ул. "7-ми Јули" бр. 60-а. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 72/02. 
                                                  (33391) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 

75/02 од 17.12.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
граѓани Младинско афирмативно здружение МАЗ- 
Битола, ул. "Ленинова" бр. 17. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 75/02. 
                                                                            (33392) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 

73/02 од 10.12.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Фондација 
СТИВ НАУМОВ Битола, ул. "Маршал Тито"бр. 89. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 73/02. 
                                                                            (33393) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 

71/02 од 25.11.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на промена на 
лицето овластено за застапување на Здружение на гра-
ѓани Фудбалски клуб ПЕЛИСТЕР Битола. 

Лицето овластено за застапување на здружението е 
Милан Тодоровски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 71/02. 
 (33394) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации  при Основниот суд од Кавадарци,  под рег. 
бр. 15/02 за 2002 година, се запишува здружение под 
назив карате клуб "Кожув" од Кавадарци  кое се залага 
за следниве цели и задачи: поттикнување, омасовува-
ње, развој и унапредување на карате спортот, коорди-
нирање и усогласување во програмските активности на 
членовите на клубот; се грижи за унапредување на 
здравствената заштита на каратистите; учествува и 
организира државни и меѓународни натпревари од ме-
ѓународен и официјален карактер; развива соработка со 
сите карате клубови во државата. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци, 
на ул. "Блажо Алексов" бр. 39. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 15/02. 
 (33395) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Рег. зг. бр. 93/02 од 17.12.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следново: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации здружение на граѓани "Илинден 
2002", со седиште на ул. "11" бр. 124, нас. Илинден. 

Цели и задачи на здружението се: едукација на деца 
од претшколска возраст; промовирање на правата на 
децата и нивна заштита како и на основните 
цивилизациски вредности; културна интеграција на 
општествените сегменти; обезбедување на формации од 
интерес на граѓаните и подигнување на демократската 
свест кај граѓаните; борба против разни видови пороци 
како наркоманија, алкохолизам, никотинизам; организи-
рано дружење на младите, јакнење на еколошката свест 
и информирање на младите за најактуелни настани од 
областа на забавата, модата, културата; развивање на 
меѓуетничка и мултикултурна соработка, афирмирање 
на демократијата, создавање на контакти и разменување 
на искуства со други младински и слични организации 
од Република Македонија и надвор од неа. 

Со денот на запишувањето во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
граѓани "Илинден 2002" се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 
93/02.                                                                        (33250) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег. 

зг. бр. 70/02 од 4.12.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации што се води пред 
овој суд го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под  име Здруже-
ние за цистична фиброза (ЦФ) ,со седиште на здруже-
нието на ул. "Мишко Михајловски" бр. 15 во Скопје и 
со дејствување на ова здружение на територија на 
Република Македонија. 

Основните цели и задачи на здружението се: да се 
грижи за подобрување на квалитетот на живеењето на -
лица болни од цистична фиброза, да им помага во обе-
збедување на неопходни лекарства и средства за фи-
зикална терапија, да ги известува родителите на децата 
болни од цистична фиброза и болните од оваа болест 
за најновите сознанија во третманот и лекувањето на 
болеста, да соработува со надлежните здравствени 
организации и други државни институции, како и 
слични невладини здруженија, организации и асоција-
ции, да работи други работи во согласност со Статутот 
на здружението и позитивните законски прописи на 
Република Македонија и истите здружението ќе ги 
остварува преку конкретни програмски активности, 
спроведување на заеднички проекти на членовите, 
организирање на заеднички проекти, трибини, научни 
советувања и форуми, концерти, изложби, спортски 
манифестации и друго, основање на клубови и коми-
сии, основање на единствено друштво со ограничена 
одговорност и акционерски друштва за остварување на 
нивните цели, интереси и активности и за финансира-
ње на нивните функции утврдени со Статутот, сорабо-
тка со организации, институции и здруженија од ху-
манитарен, научен, културен, спортски и образовен ка-
рактер и вршење на други работи во согласност со Ста-
тутот, законите и Уставот на Република Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот Здружени-
ето на граѓани под име Здружение за цистична фиброза 
од Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 
70/02.                                                                        (33452) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ. бр. 
13/02 од 29.11.2002 година, го запишува следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции се запишува основање на Здружението на граѓани 
"Делта" Кичево. 

Здружението ќе се залага за едукација на младите 
во разни области од културата и образованието, созда-
вање и јакнење на еколошката свест на младите, ра-
звивање на меѓуетнички односи и мултикултурната со-
работка, афирмирање на демократијата во функција на 
младите и општеството, едукација на младите во 
областа на музиката, борба против наркоманија и дру-
жење меѓу младите и др. 

Седиштето на здружението е во Кичево, на ул. "4-
ти Јули" бр. 182-9/6. 

Здружението ќе го претставува и застапува лицето 
Карафилоски Горан од Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево, Згф. бр. 13/02. 
                                                                            (33637) 

____________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со ЗГ. бр. 16/99 од 

13.12.2002 година, ги запиша во Регистарот на здруже-
нија на граѓани промените на Здружението Друштво за 
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гимнастички спортови "Партизан"- Гевгелија, со скра-
тено име ДГС "Партизан"- Гевгелија и тоа на име и на 
Статут на здружението. 

Промена на име на субјектот: Се менува името на 
Здружението Друштво за гимнастички спортови 
"Партизан"- Гевгелија, со скратено име ДГС "Парти-
зан"- Гевгелија и како ново име се запишува Клуб за 
Спортска рекреација и гимнастика "Партизан"- Гевге-
лија, со скратено име КСРГ "Партизан"- Гевгелија. 

Промена на Статутот на Друштво за гимнастички 
спортови "Партизан"- Гевгелија, се запишува нов Ста-
тут на Клубот за Спортска рекреација и гимнастика 
"Партизан"- Гевгелија". 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ. бр. 16/99. 
                                                                  (33638) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Кавадарци под Рег. бр. 16/02 
за 2002 година, се запишува Здружение на "Атлетскиот 
клуб" од Кавадарци кој се залага за следните цели и 
задачи: 

Утврдување на основната политика за развој на 
Атлетскиот спорт во Кавадарци; помагање и поддржу-
вање на спортските активности и асоцијации; развива-
ње и усовршување на системот на натпреварот; се 
грижи за здравствената заштита на спортистите; врши 
и други работи кои ќе произлегуваат од програмите и 
заклучоците на органите на клубот; како и други цели 
и задачи кои се во согласност со целите и задачите на 
Здружението.  

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци, 
на ул. "Народна Младина" бр. 48. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 16/02. 
                                                                           (33639) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје донесе решение 

III РЕГ.ЗГ. бр. 105/02 на 17.12.2002 година, за упис во 
судскиот регистар со следната содржина: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани на Здружението за унапредување на Автомоби-
лизмот "МОТО ФУЗИЈА" Скопје, со седиште во Скоп-
је на бул. "Јане Сандански" бр. 118/1-23. 

Дејноста на Здружението за унапредување на автомо-
билизмот "МОТО ФУЗИЈА"-Скопје е: овозможување, 
остварување на заедничките интереси на членството за 
развој на автомобилизмот, едукација на членовите на 
здружението и други граѓани преку трибини, семинари и 
други форми, издавање на билтен списанија и други 
поттикнувања преку средствата за јавно информирање и 
на друг начин на граѓаните и организациите за активен 
однос од работата на Здружението со покренување 
иницијативи, давање мислење и истакнување забелешки; 
воспоставување и одржување на контакти директно и 
преку надлежни органи со поединци и институции во 
странство, развивање на творечка соработка со други 
невладини и владини спортски организации, органи и 
институции врз основа на заемни интереси и еднакво 
правно партнерство во Република Македонија и 
странство, спроведување на пропагандни и промотивни 
активности со цел да го презентира своето работење, 
програми и постигнати резултати со своја програма да 
конкурира за доделување на буџетски средства наменети 
за спорт и да стопанисува на разни дозволени начини 
заради обезбедување на средства за остварување на 
целите и активностите. 

Со денот на запишувањето во регистарот Здружени-
ето за унапредување на автомобилизмот "МОТО 
ФУЗИЈА" Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, РЕГ. ЗГ. бр. 
105/02.                                                                     (33486) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 
14/02 од 18.12.2002 година, во Регистарот на здружени-
ја на граѓани во овој суд го запиша Здружението на 
граѓани Христијански центар "Емануел" од Гевгелија. 

Цели и задачи на субјектот: проучување на Светото 
писмо, проучување на христијанството, проширување 
на интересот меѓу граѓаните за христијанството, 
формирање на читални за христијанска литература, 
набавка и дистрибуција на материјали од земјата и од 
странство со христијанска содржина за своето членство 
и за заинтересираните граѓани, превод и публикување 
на странска литература од областа на христијанството, 
остварување на соработка со сите образовни, научни и 
истражувачки установи, државни органи, верски 
организации и различни невладини организации во Р. 
Македонија и во странство, организирање на предавања, 
семинари, советувања и трибини од областа на 
христијанството, како и други цели и задачи. 

Лице овластено за застапување е Зоран Колев од 
Гевгелија, со ЕМБ 0108963482006. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ. бр. 14/02. 
                                                                            (33681) 

____________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 62/02 од 23.12.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд Тетово под Рег. бр. 62/02 година, се запишува 
Здружението  на  просветни работници на град Тетово 
"ПИТАГОРА"-Тетово. 

Работата и активностите на здружението дополни-
телна настава со ученици кои заостануваат во совла-
дувањето на редовната настава, додатна настава на 
ученици кои постигнуваат високи резултати во совла-
дување на програмски содржини, подготвителна настава 
за поправни испити и приемни испити, изведување на 
курсеви од сите области на науката и техниката и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово, на ул. "29 
Ноември" бр. 64, а истото ќе делува на Општина Тето-
во и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово, РЕГ. ЗГФ. бр. 62/02. 
                                                                            (33927) 

____________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 8/02, здружение на 
граѓани со име: Здружение на регистрирани земјоделци 
"Биди земјоделец" Радовиш, кое е основано заради 
унапредување и развој на земјоделството во општините 
Радовиш, Подареш и Конче. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
општините Радовиш, Подареш и Конче, а неговото се-
диште се наоѓа во Радовиш, ул. "Плачковица" бр. 221. 

Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ.бр. 8/02. 
                                                                            (33929) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III РЕГ. 

ЗГ. бр 99/02 од 23.12.2002 година, донесе решение. 
Се усвојува предлогот на Планинарскиот спортски 

клуб "ПАДИНА" Скопје и се одобрува упис во регис-
тарот на здруженија на граѓани на Здружението 
Планинарски спортски клуб "ПАДИНА" Скопје, со 
седиште во Скопје на бул. "АСНОМ" бр. 40/84. 

Дејноста на планинарскиот спортски клуб "ПАДИ-
НА" Скопје е унапредување и омасовување на мла-
динскиот спорт како начин на зближување на младината 
и останатите граѓани, нивно запознавање со природата и 
нејзините законитости, совладување недостапни терени 
и на тој начин спознавање на самите себе и местото на 
човекот како дел од природата. 

Со денот на запишувањето во регистарот здружени-
ето Планинарски спортски клуб "ПАДИНА" се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, РЕГ. ЗГ. бр. 
99/02.                                                                        (33930) 
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Со решение Згф. бр. 35/02 од 20.09.2002 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд Штип под реден бр. 35 за 
2002 година се запишува: здружение за техничка кул-
тура на Пробиштип, Народна техника-Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан 
Стојанов" бб во Пробиштип, а здружението ќе дејству-
ва на територијата на Општина Пробиштип и тери-
торијата на РМ. 

Здружението е основано поради ширење и развој на 
техничката култура на граѓаните, откривање и разви-
вање на талентираноста и способноста на младите за 
творештво во науката и техниката, поттикнување на 
граѓаните пошироко да се занимаваат со развој и 
примена на технички знаења, умеење и навики во 
секојдневниот живот, поттикнување на граѓаните да се 
занимаваат со иноваторство, пронаоѓаштво, рациона-
лизаторство и конструкторство. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 35/02.   (33931) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег. 

зг. бр. 98/02 од 11.12.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението на граѓани 
"Соживот", со седиште во с. Долно Соње, кај Костов-
ски Љубе. 

Цели и задачи на здружението се: реализирање на 
проектот за регионално водоснабдување на селата 
Горно Соње и Долно Соње, Чифлик, Св. Петка, Барово 
и Говрлево и обезбедување квалитетна санитарна вода 
за населението, презентирање на проблемот со 
водоснабдувањето преку владини и невладини 
институции и странски донатори со цел истите да по-
могнат во затворањето на финансиската конструкција 
на водоводот, решавање на сите инфраструктурни 
објекти во селските населби, нивна урбанизација на 
сите инфраструктурни објекти во селските населби, 
нивна урбанизација и обезбедување на квалитетни 
услови за живот, како и нивното поврзување со Репу-
бличкиот центар-Скопје, развој на селските населби во 
инфраструктурни и стопански објекти, изградба на 
рекреативни центри. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации здружението на граѓани 
"Соживот" се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 
98/02.                                                                        (33886) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решени I. Ст. бр. 143/2001 од 11.09.2002 година, над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало 
“ЛИПС“ ДОО - Скопје, ул. “Битпазарска“ бр. 75 и жи-
ро сметка 40100-601-146763, се заклучува 

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ“ и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27249) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението II. Ст. бр. 411/02 од 17.12.2002 година,  
отвори стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и угостителство “МОНТАНА“ Ленче ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандан-
ски“ бр. 60/2-18, со жиро сметка 40100-601-140114 и 
регистарска влошка бр. 02024672?-8-01-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и угостителство “МОНТАНА“ 
Ленче ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.    (33549) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението II. Ст. бр. 393/02 од 17.12.2002 година,  
отвори стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за градежништво и трговија “ПИРАМИДА 
КОМПАНИ“ Џељал и други извоз-увоз Скопје, со се-
диште во с. Долно Свиларе-Кондово и регистарска вло-
шка бр. 02032314?-3-03-000, при  регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за градежништво и трговија “ПИРА-
МИДА КОМПАНИ“ Џељал и други ДОО од Скопје, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.    (33550) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението II. Ст. бр. 387/02 од 17.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за промет и услуги “АСТОРИ“ ДОО Скопје, 
со седиште на ул. “Натанаил Кучевишки“ бр. 48-б, со 
жиро сметка 300000000036508 при Комерцијална банка 
и регистарска влошка 02041698?-3-01-000, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот тргов-
ско друштво за промет и услуги “АСТОРИ“ ДОО од 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.    (33551) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението IV. Ст. бр. 390/02 од 13.11.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Авто такси 
“БАБ ПРЕВОЗ“ ТП Бени Ајдар Елез, со седиште на ул. 
“Рељо Шесто-крило“ бр. 8-а, со жиро сметка бр. 
5030002216471 и регистарска влошка бр. 02044277?-6-
06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- 
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Авто 
такси “БАБ ПРЕВОЗ“ ТП Бени Ајдар Елез, се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.    (33553) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шението II. Ст. бр. 421/02 од 17.12.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет, услуги и посредување “МУЛТИ ОФИС 
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ТРЕЈД“ Ирена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
бул. “Видое Смилевски Бато“ бр. 9-1/23, и регистарска 
влошка бр. 02026216?-8-03-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет, услуги и посредува-
ње “МУЛТИ ОФИС ТРЕЈД“ Ирена ДООЕЛ од Скопје, 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.    (33575) 
__________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решени-

ето Ст. бр. 222/02 од 11.12.2002 година, е отворена стечај-
на постапка над стечајниот должник Друштво за произ-
водство, трговија, услуги, угостителство и транспорт “Да-
риана“ Елица ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. “Пе-
ро Чичо“ бр. 1. Со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над Друштвото за производство, трговија, услу-
ги, угостителство и транспорт “Дариана“ Елица ДООЕЛ 
експорт-импорт Куманово, ул. “Перо Чангов“ бр. 1. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистарот што се води при  Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.    (33818) 
__________ 

 
Со решението на Основниот суд во Велес, Ст. бр. 

25/2002 од 11.12.2002 година, отворена е стечајна по-
стапка над стечајниот должник Друштво за производс-
тво, трговија и услуги “Астра“ Благородна ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. “Ленинова“ бр. 15, Велес, е запрена по-
ради непостоење имот што влегува во стечајната маса. 

Од Основниот суд во Велес.    (33819) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 570/02 од 11.12.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за надворешна и внатрешна трговија 
"МЕТАЛКА-СК"-Цветанка извоз-увоз ДО-ОЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. "Железничка" бр. 45, жиро сметка 
40100-601-109164 при Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија, со регистарска влошка бр. 02006009?-8-01-
000 и истата не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33223) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 592/02 од 18.12.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
на големо и мало "ЈЕЗЕРЦЕ-КОМЕРЦ" Јумни ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Даутица" 
бр. 13 и  жиро сметка бр. 41500-601-55279 при 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет на Република Македонија-ПЕ 
Тетово, со регистарска влошка бр. 02016004?-8-03-000 
и истата не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33286) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд Ст. бр. 452/97 заклучена е стечајна 
постапка на стечајниот должник Претпријатие за 

трговија на големо и мало "МАРЕМИ" ЦО Скопје 
увоз-извоз, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 68/1-14, 
со жиро сметка бр. 40100-601-66344. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I-Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (33299) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 521/02 од 09.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
промет и услуги "УНИФРИЗ" Вера ДОО-Скопје, ул. 
"Васил Главинов" бр. 10 и регистарска влошка 
300000000432753 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за промет и услуги "УНИФРИЗ" Вера ДОО- 
Скопје,ул. "Васил Главинов" бр. 10 и жиро сметка 
300000000432753, се заклучува.  

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот.  

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33334) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 527/02 од 09.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "КОНТАКТ ДЕНИ" ДОО увоз-извоз-
Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб-Скопје и жиро сметка 
40100-601-379801 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот  
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "КОНТАКТ ДЕНИ" ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб и жиро сметка 40100-
601-379801,  се заклучува.  

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот.  

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33396) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово објавува дека со 

решение Ст. бр. 242/02 од 19.12.2002 година е отворена 
стечајна постапка на должникот Претпријатие за 
производство, услуги и трговија "Сателит -2000" ДОО 
Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 90, со жиро сметка 
бр.40900-601-46171 при Агенција за блокирани сметки. 

За стечаен судија се определува Невена Стојановиќ, 
член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се именува Јане Цветковски, 
дипломиран економист од Куманово, со стан на ул. 
"Теофан Економов" бр. 20, со телефон бр. 27-379. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот), 
излачните права на недвижности што се запишани во 
јавните книги (катастарот), во рок од 15 дена сметано 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а во 
пријавата да го означат предметот на кој постои 
разлачно право, на начинот и основот за засновање на 
тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, 
туку на стечајниот управник на стечајниот должник. 
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Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, јавните книги во кои се запишани 
правата врз недвижностите (катастарот), како и права 
од индустриска сопственост. 

Се закажува рочиште и тоа собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и Собрание на доверители 
(извештајно рочиште) на ден 28.01.2003 година во 11,00 
часот во соба број 90/2 во Основниот суд во Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (33450)   
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-

шение на овој суд Ст. бр. 78/02 од 13.12.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство и трговија увоз-извоз "ТРИМИНАЛ 
КОМЕРЦ" Алил ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                      (33397) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-

шение на овој суд Ст. бр. 121/02 од 17.12.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за туризам, услуги и промет  на големо и мало "АЛИЛ 
КОМПАНИ" Елмаз ДООЕЛ експорт-импорт од с. 
Чајле-Гостиварско, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                      (33399) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-

шение на овој суд Ст. бр. 103/02 од 13.12.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт и услуги "ДРИ-
ТА-ГС" Синани ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, 
но истата не се спроведува поради немање на имот, па 
отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува.  

Од Основниот суд во Гостивар.                      (33400) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 71/02 од 11.11.2002 година, е отворена стечајна 
постапка на должникот Друштво за трговија на големо 
и мало "АЛБАКОМПАНИИ" Иљбер ДОО Тетово, ул. 
"Благоја Тоска" бб, со жиро сметка 41500-601-9604 
што се води при Агенција за работа со блокирани 
сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд 
Скопје I - Скопје под Т. рег. бр. 50324/99, со 
регистарска влошка бр. 02021484-3-01 од 25.11.1999 
година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот  регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (33401) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 77/02 од 29.11.2002 година, е отворена стечајна 
постапка на  Трговско претпријатие "МОНАТРАДЕ" 
експорт-импорт Тетово, ул. "М. Тито" бр. 102/10, со 
жиро сметка 41500-601-12248 што се води при 
Агенција за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, 
запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под С. 
рег. бр. 3400/98, со регистарска влошка 1-14472-0 од 
16.11.1998 година. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (33402) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 47/02 од 25.09.2002 година, е отворена стечајна 
постапка на ТД за производство, трговија и услуги 
"САТЕКС" Садри и Мирсад ДОО с. Камењане со жиро 
сметка 41500-601-20283 што се води при Агенција за 
работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при 
Основниот суд Скопје I - Скопје под Т. рег. бр. 
1646/99, со регистарска влошка бр. 02015998-3-03 од 
22.06.1999 година. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (33403) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 33/02 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП "АЦЕ-КОМ" од Тетово, ул. "Б. Тоска" 
бр. 41, со жиро сметка 41500-601-64290 што се води 
при ЗПП-Филијала Тетово, запишана во регистарска 
влошка 6-02001975-000-01 Т. рег. бр. 611/98 од 
07.04.1998 година, на Основниот  суд Скопје I - Скопје. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (33404) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 35/02  од 20.09.2002 година, е отворена стечајна 
постапка на Промет на мало со автоделови, прибор за 
возила  и сервис "ШАИНИ" ТП Шаин  Шаип Шаини, 
ул. "Илинденска"- Комп. Шипад бб, со жиро сметка 
41500-601-89615 што се води при Агенција за работа со 
блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при 
Основниот  суд Скопје I-Скопје под Т. рег. бр. 3261/00, 
со регистарска влошка бр. 02028469-6-01-000 од 
10.5.2002 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговски регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (33405)                          
____________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 39/02 од 29.11.2002 година, е отворена стечајна 
постапка на Приватна здравствена организација - орди-
нација по општа стоматологија "ДЕНТАЛ-МЕДИКА" 
Тетово, ул. "К.Р.Дрнц" бр. 39, со жиро сметка 41500-
603-4218 што се води при Агенција за работа со 
блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при 
Основниот суд Скопје I-Скопје под С. рег. бр. 9/02 и 
3521/98 со регистарска влошка бр. 1-69792 од 12.1.1999 
година, односно 30.1.2002 година- промените. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот  регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (33406) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I Ст. бр. 567/02  од 09.12.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "МЕ 
ЛАНШ" бифе Бранковиќ Љубомир Нејан од Скопје, ул. 
"Партизански одреди" блок 4 бр. 9 и жиро сметка 
40100-620-16-80700 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
"МЕЛАНШ" бифе Бранковиќ Љубомир Нејан од 
Скопје, ул. "Партизански одреди" блок 4 бр. 9 и жиро 
сметка 40100-620-16-80700. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33139) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение I Ст. бр. 573/02 од 09.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за градежништво, производство и трговија на 
големо и мало и услуги "КРИСТИВАН" ДООЕЛ 
Скопје на ул. "Владимир Каваев"бр. 26-а и жиро 
сметка 300000000762650 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за градежништво, производство и 
трговија на големо и мало "КРИСТИВАН" ДООЕЛ с. 
Марино, Скопје, со седиште на ул. "Владимир Каваев" 
бр. 26-а и жиро сметка 300000000762650 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (33140) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение I Ст. бр. 575/02 од 12.12.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, промет и услуги ТД"ЛОТУС МАГ" Лирија 
ДООЕЛ Скопје, ул. "12-та Ударна бригада" бб и жиро 
сметка 300000000075696 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
"ЛОТУС МАГ" Лирија ДООЕЛ Скопје, ул. 12-та 
Ударна бригада" бб и жиро сметка 300000000075696 се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (33141) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 

решение ИВ Ст. бр. 434/02 од 16.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги "ДС АВТОТРГОВИ-
ЈА" Драган ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. 
"Вера Јоциќ" бр. 16, с. Трубарево, со жиро сметка 260-
0005237980-59 и регистарска влошка 02004151?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "ДС 
АВТОТРГОВИЈА" Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 558/02 од 11.12.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
"САЛАМАНДЕР ЛД" Издавачка дејност, трговија 
извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Пролет"бр. 
14/32 и жиро сметка број 40100-601-363056 при 
Агенција за работа со блокирани сметки на РМ со 
регистарска влошка бр. 1-65365-0-0-0 и истата не се 
спроведува, па се заклучува, отворената стечајна 
постапка над должникот "САЛАМАНДЕР ЛД" увоз-
извоз ДОО Скопје. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Да се објави оглас на огласна табла на судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (33175) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение I Ст. бр. 461/02 од 04.12.2002 година, над 
должникот "АНГРО-ТРЕЈД"- Скопје со седиште на ул. 
"Струшка" бр. 16А и жиро сметка број 40120-601-
44091, кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет- Скопје. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува 

Симон Михајлоски од Скопје, со адреса на ул.-
"Белишка" бр. 18. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до 
донесување на одлука за отворање на стечајна 
постапка и да испита дали од имотот на должникот 
можат да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и 
гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски 
кон должникот. 

Се задолжува должникот "АНГРО-ТРЕЈД" Скопје, 
да му овозможи на привремениот стечаен управник да 
влезе во неговите деловни простории за да може да ги 
спроведе потребните дејствија, како и да му допушти 
увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (33185) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение I Ст. бр. 455/02 од 02.12.2002 година, над 
должникот "МАК-ПРО" Скопје, со седиште на ул. "27 
Март" бр. 5 и жиро сметка број 40100-601-264808, кај 
РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет Скопје. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува 

Симон Михајлоски од Скопје, со адреса на ул. "Белиш-
ка" бр. 18. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до 
донесување на одлука за отворање на стечајна 
постапка и да испита дали од имотот на должникот 
можат да се намират трошоците на по-стапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и 
гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски 
кон должникот. 

Се задолжува должникот "МАК-ПРО" Скопје да му 
овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во 
неговите деловни простории за да може да ги спроведе 
потребните дејствија, како и да му допушти увид во 
трговските книги и неговата деловна документација. 
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Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33186) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 292/02 

од 19.12.2002 година,  над Друштво за трговија на големо 
и мало експорт-импорт Авто куќа "К-Н" Сузана 
Јовановска од Битола, ул. "Маврово" бр. 2, Трег. 
бр.01002866?-8-01-000 и жиро сметка 500-0000001741-42, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33645) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 264/02 

од 19.12.2002 година, над Друштво за трговија и 
услуги "Дервенови Петраки" ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, ул. "Нико Фундали" бр. 12, Трег. бр. 0100504?-
8-03-000 со дејност услужна и жиро сметка 500-0000-
000796-64, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33646) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 282/02 

од 18.12.2002 година, над Друштво за книгоиздавателство 
и производство Аце Михајлоски "Мим Логос" увоз-извоз 
ул. "Питу Гули" бр. 32, Трег. бр. 01008746?-8-11-000 со 
дејност услужна и жиро сметка 40300-601-2789, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33647) 
____________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 55/02 од 16.12.2002 година, се отвора стечајна 
постапка над Друштво за производство, трговија и 
услуги "Стегелтон" ДООЕЛ увоз-извоз Св. Николе, но 
истата не се спроведува поради тоа што имотот на 
должникот што влегува во стечајната маса не е доволен 
за намирување на трошоците по постапката. 

Стечајната постапка над Друштво за производство, 
трговија и услуги "Стегелтон" ДООЕЛ увоз-извоз Св. 
Николе, се запира. 

По правосилноста на решението должникот Друшт-
во за производство, трговија и услуги "Стегелтон" 
ДООЕЛ увоз-извоз Св. Николе да се брише од тргов-
скиот  регистар. 

Од Основниот суд во Штип.                            (33648) 
____________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 71/02 

од 18.10.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги "Елизабета БЕКОМ-ТРЕЈД" увоз-извоз ДООЕЛ  
М. Брод, со број на жиро сметка 41101-601-48678 при 
Агенција за блокирани сметки. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Трговско друштво "Елизабета БЕКОМ-
ТРЕЈД" поради немање на средства согласно член 64 
ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (33649) 
____________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 76/02 

од 21.10.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги "ХАРИЗМА-Л" ДООЕЛ М. Брод, ул. "Димитар Вла-
хов" бр. 2 со број на жиро сметка 300020000181910 при 
Комерцијална банка. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Трговско друштво "ХАРИЗМА-Л" поради 
немање на средства согласно член 64 ст. 1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (33650) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 85/02 
од 13.12.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец за трговија на мало 
Асани Назим Мазлам "АСАНИ" ТП с. Бериково, оп-
штина Осломеј и истата не се спроведува поради нема-
ње на средства за стечајна маса и се заклучува стечај-
ната постапка над наведениот должник, согласно член 
64  ст. 1 од Законот  за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (33651) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 170/2000 од 27.11.2002 година, е 
заклучена стечајната постапка отворена над дол-
жникот"АУТОКОММЕРЦЕ" ДОО Скопје, со седиште 
на бул. "Кочо Рацин", Градски ѕид бр. 9 и жиро сметка 
40100-601-87605 Агенција за блокирани сметки 
запишан во судскиот регистар во регистарска влошка 
1-12528-0-0-0, со решение на овој суд II Ст. бр. 
170/2000 од 19.02.2001 година. 

Да се брише должникот од трговскиот регистар кој 
го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (33877) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово објавува дека со 

решение Ст. бр. 188/02 од 18.10.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над стечајниот должник Земјодел-
ско претпријатие "Слупчанци" увоз-извоз Ц.О. Населба 
Добрешане, Куманово, со истото решение заклучената 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, туризам и услуги "Ѕити Комњерц-98" Ц.О. 
експорт-импорт с. Никуштак, Куманово, Општина 
Липково. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од Трговскиот регистар што се води при 
Основниот суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (33879) 
 

____________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со 

решение Ст. бр. 245/02 од 18.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над Друштво за 
производство, услуги и трговија "Вема" Марјан ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Егејска Македони-
ја" бр. 2 со жиро сметка 510-2343-64 при КИБ АД Ку-
маново и број на рег. влошка 02023505?-8-03-000 и Т. 
рег. бр. 7996/99 од 17.01.2000 година на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Согласно чл. 64 од ЗС со истото решение е заклуче-
на стечајната постапка над горенаведениот должник 
поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (33881) 
 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 289/02 од 05.11.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за транспорт, трговија и услуги "КИНЗО" ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Драчевска" 
бр. 104, со жиро сметка 40100-601-316767 и регистар-
ска влошка 1-57425-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Пре-
тпријатие за транспорт, трговија и услуги "КИНЗО" 
ДОО експорт-импорт од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
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Жалбата поднесена против решението не го 
задржува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (33882) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 279/02 од 12.12.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
за промет и услуги "ДЕНИ-ТРЕЈД" П.О. увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. "Душан Тасковиќ" бр. 45/50, 
со жиро сметка 40100-601-265506 и регистарска влошка 
1-48217-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско претпријатие за промет и услуги "ДЕНИ-
ТРЕЈД" П.О. увоз-извоз од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го 
задржува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33883)  
_______________________________________________     
 

Л И К В И Д А Ц И И  
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II Л. бр. 290/02 од 22.11.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над  должникот 
Претпријатие за производство, инженеринг и трговија 
"РИП" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Аугуст Цесарец" 
бр. 3/3-14 со жиро сметка 40100-601-130275. 
За ликвидатор се определува лицето Ќандовски 

Пандо од Скопје, ул. "Аугуст Цесарец" бр. 3/3-14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по   објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (33872) 

___________ 
 

  Ликвидаторот Асани Ризах од Скопје со стан на 
ул. „171“ бр. 33 Скопје, објавува дека Друштвото за 
производство, промет и услуги МАК-АСИА Ризах екс-
порт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 58 
Скопје со жиро сметка бр. 300000000505309 е во ли-
квидација П. срег. бр. 5645/2. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32868) 
___________ 

 
Ликвидаторот-адвокат Наташа Кировска од Скопје, 

ул. „Иво Р. Лола“ бр. 94-2/7 запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 1239/02 објавува дека Друштвото за транспорт, 
услуги, производство, трговија на мало и големо БЕЏ 
Љуба ДООЕЛ увоз извоз Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 
59 и со број на жиро-сметка 40100-601-197740 отворена 
при ЗПП Скопје е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во рок 
од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (32866) 
___________ 

 
Ликвидаторот Исмаил Сељмановски од Скопје со 

стан на ул. „Серава“ бр. 33а Скопје објавува дека 

Друштвото за трговија и инженеринг МИСС КОМПА-
НИ Исмаил и други ДОО Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бб 
Скопје со жиро сметка бр. 300000001284025 е во ли-
квидација, П. срег. бр. 5644/02. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32865) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул.„Дрез-

денска“ бр. 15-1/9 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I- Скопје со Решение П. трег. бр. 
4551/2002 објавува дека Друштвото за промет, трговија 
и услуги СЕМРАН експорт импорт с. Визбегово, Скоп-
је со број на жиро-сметка 200000036089715 отворена 
при Стопанска банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32864) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, 

бул.„АВНОЈ“ бр. 72/2-а запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег. бр. 2691/01 од 1.10.2001 год., објавува дека Тр-
говското друштво за производство, трговија и услуги 
ИМАГЕ Ранко ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40100-
601-479174 отворена при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32662) 
___________ 

 
Ликвидаторот Миливој Мицевски од Скопје, ул. 

„Мис Стон“ бр. 24, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. 
бр. 5056/02, објавува дека Друштвото ТРИДОМ  произ-
водство, трговија и услуги АД Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. „Шидска“ бр. 18, тел. 02/332-170 и сме-
тка 40120-601-418547 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32660) 
___________ 

 
Ликвидаторот Даниела Петровиќ од Скопје, запи-

шана во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I-Скопје со Решение П. трег. бр. 3665/02 објавува дека 
Друштвото ДИУПУ „ОСКАР“ САШО ДООЕЛ Скопје 
со број на жиро-сметка 300000000625977 отворена при 
Комерцијална банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32656) 
___________ 

 
Ликвидаторот Татјана Трајковска од Скопје, ул. „Ѓор-

ѓи Сугаре“ бр. 8/5-2, запишана во трговскиот регистар на 
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Основниот суд Скопје I-Скопје, со Решение П. Трег. бр. 
3704/2002 од 25.06.2002 година, објавува дека Друштвото 
за промет, услуги и интернет кафе Та-Ми Тања ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Ѓорѓи Сугаре“ бр. 
8/5-2, и со жиро сметка број 300000000659539 во Комер-
цијална банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на Република Македонија“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32651) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул.   

„Ј. Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I- Скопје со решение П. 
Трег. бр. 4778/02 од 26.09.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за транспорт и промет ПРОМШ-
ПЕД КОМЕРЦ Бахтијар ДООЕЛ увоз извоз Скопје со 
седиште на ул. „Локов“ бр. 28-1-24 и жиро сметка 300 
000 000 491729 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.           (32604) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л. бр. 285/2002 година, од 
14.11.2002 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Новинско-издавачко претпријатие „ГЛОБУС“ 
ДОО - Скопје, ул. „Јани Лукаровски“ бр. 14/30 и ж-
сметка 40110-603-18491. 

За ликвидатор на правното лице се определува ли-
цето Игне Касниовски од Скопје, ул. „Торонто“ бр. 28. 

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолго од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32632) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II. Л.бр. 1138/99 донесено од овој суд на 
7.11.2002 е завршена ликвидација над Заштитното тр-
говско претпријатие на големо и мало „М.Г.С. КОМ-
ПАНИ“ ДОО увоз извоз Скопје, со седиште на ул. „Ан-
тон Панов“ бр. 6/37 и жиро сметка 40110-603-24214 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (32637) 
___________ 

 
Основниот суд  Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II. Л.бр. 1134/99 донесено од овој суд на 
7.11.2002 е завршена ликвидација над Претпријатието 
за производство, промет, посредување и услуги „СО-
ЛЕЈ“ ЦО увоз извоз Скопје, со седиште на ул. „512“ бр. 
4а и жиро сметка 40100-601-368671 и истото се брише 
од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (32641) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II. Л.бр. 1040/99 донесено од овој суд на 
7.11.2002 е завршена ликвидација над Претпријатието 
за внатрешен и надворешен промет и услуги „АЛАТ 

КОМЕРЦ“ ЦО Скопје со седиште на ул. „Козле 6“ бр. 
11 и жиро сметка 40120-601-171051 и истото се брише 
од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (32643) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II. Л.бр. 1010/99 донесено од овој суд на 
7.11.2002 е завршена ликвидација над Претпријатието 
за производство, промет и услуги „КОМПАНИЈА 
ШИЦ-КО“ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Народни 
Херои“ бр. 21/1-23 и жиро сметка 40100-601-269211 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (32647) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 207/02 

од 13.12.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост за тргови-
ја, производство и угостителство увоз-извоз „Дане 
пром“ п.о. Виница и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32917) 
_____ ______ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л. бр. 230/02 од 12.12.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, услу-
ги и трговија  ДЕРБИ-ТЕКС ДОО Штип но истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија ДЕРБИ - ТЕКС ДОО Штип 
се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.         (32918) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л. бр. 178/02 од 6.12.2002 година и решението Л. бр. 
178/02 од 3.10.2002 година се надополнува така што: 

Камионот што се води на Трговското услужно произ-
водно претпријатие на големо и мало СЛОВЕНИЈА-
ПРОМ с. Добрејци и тоа вид: ВЛЕКАЧ, марка ДАИМП-
ЛЕР БЕНЗ, ТИП 1935, број на шасија V 
ДБ65517215471416, година на производство 1990, сила на 
моторот 296,00 работна зафатнина на моторот 14618 маса 
на празно возило 7560 кг., места за седење 2, форма на на-
мена на каросеријата ВЛЕКАЧ, боја црвена 74 се доделу-
ва на сопственикот Буровски Љупчо од с. Добрејци. 

Од Основниот суд во Штип.         (32919) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Л.бр. 505/2000 од 05.07.2000 година  
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за водење книговодство, проектирање, израбо-
тка на техничка документација “1 КНИГОВОДСТВЕНО 
БИРО“ од Скопје, ул. “Ј. Сандански“ бр. 22/II-18, со жи-
ро сметка 40100-601-64521. 

За ликвидатор се определува лицето Каме Кузманов-
ска од Скопје,  ул. “Ј. Сандански“ бр. 22/II-18. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на Република 
Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна  во рок од  3 месеци од де-
нот на  последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32863) 
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Ликвидаторот Љубица Димитрова од Скопје, ул. 
“Апостол Гусларот“ бр. 16, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 274/2002 година, објавува дека  Претпријатието за 
производство, промет и посредување „МАГМА-ИНЖЕ-
НЕРИНГ“ ЦО увоз-извоз, со број на жиро - сметка 
40100-601-205325, отворена при  Основниот суд Скопје 
I - Скопје, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (32891) 
___________ 

 
Ликвидаторот Љубица Димитрова од Скопје, ул. 

“Апостол Гусларот“ бр. 16, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 275/2002 година, објавува дека  Претпријатието за ин-
сталациони работи, занаетчиство, инженеринг и трговија 
„ПИА“ ДОО експорт-импорт Скопје, со број на жиро - 
сметка 40110-601-85182, отворена при  Основниот суд 
Скопје I - Скопје, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (32892) 
___________ 

 
Ликвидаторот Бертан Бељур од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 3402/2002 објавува дека  Друш-
твото  за производство, промет и услуги Б.Х.О. Халим 
ДООЕЛ со број на жиро-сметка број 40100-601-304262, 
е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од  30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (32922) 
___________ 

 
Ликвидаторот Марија Цекова од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 3463/2002 објавува дека  Друш-
твото  за производство, трговија и градежништво ЕМИ-
Д КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ увоз-извоз, со број на жиро- 
сметка 300000001146576 отворена при ЗПП Филијала -
Скопје, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од  30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (32923) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. “Дрез-

денска“ бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
4514/2002 објавува дека  Друштвото  за трговија и услуги 
АБДИЉ ДОО Скопје увоз-извоз, ул. “Дримкол“ бр. 3А 
Скопје, со број на жиро-сметка 300000001366960 отворе-
на при Комерцијална банка, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од  15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (32935) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л. бр. 262/02 од 3.10.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за застапување, услуги и трговија на го-
лемо и мало “ЈАСТРА-МАК“ ДОО увоз-извоз од Скоп-
је, ул. “Наум Наумовски“ бр. 88, со жиро сметка 40100-
601-235858, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Љубомир Или-
евски од Скопје со стан на ул. “Наум Наумовски“ бр. 88. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33183) 
___________ 

 
Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека 

со решение I. Л. бр. 39/2002 од 25.10.2002 година е за-
вршена ликвидациона постапка над Приватната здрав-
ствена организација стоматолошка ординација “КА-
ПИШТЕЦ“ ЦО - Скопје, со седиште на ул. “Народен 
Фронт“ бр. 15/4 и жиро сметка 2000000960528 и истата 
се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (33176) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Л. бр. 261/2002 од 10.10.2002 година, над 
Претпријатието за производство, услуги и трговија 
“ЧЕЛЕБИЈА - 97“ ДОО експорт-импорт Миравци, Ге-
вгелија и жиро сметка 41610-601-60928. 

За ликвидатор се определува лицето Трајков Але-
кса од Гевгелија, ул. “Коле Неделковски“ бр. 24/6. 

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33054) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 263/2002 од 10.10.2002 го-
дина, над Претпријатието за производство, трговија, 
услуги и шпедиција “АЛЕМАР ИНГ“ ДОО експорт-
импорт - Гевгелија, ул. “Гоце Делчев“ бр. 62 и жиро 
сметка 41610-601-58681. 

За ликвидатор се определува лицето Трајков Але-
кса од Гевгелија, ул. “Коле Неделковски“ бр. 24/6. 

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33052) 
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од 

Тетово, ул. “120 лам. 3, лок. 2, тел: 044/334-445 запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 468/2002 од 
4.11.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија 
и услуги КУЛТ Драгиша ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, ул. “Б. Тоска“ бр. 47/4, со жиро сметка 41500-601-
76891 во ЗПП - Тетово, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до 
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ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33635) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II Л.бр. 280/2002 од 8.11.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „Д-Ц КО-
МЕРЦ“ ЦО Скопје, ул. „22“ бр. 1. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје со стан  на бул. „Јане Сандански“. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвида-
торот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33191) 
 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 266/2002 од 5.11.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „Т А Г“ ДОО експорт импорт 
Скопје, ул. „Атинска“ бр. 25 со жиро сметка број 
40120-601-117446. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33192) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II Л. бр. 268/2002 од 4.11.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие „АЛБА МАК“ ДОО експорт 
импорт Скопје, ул. „Беровска“ бр. 4-4-12 со жиро сме-
тка  40110-601-58111. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје со стан на бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33193) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. „Ј. 

Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд  Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 5556/02 од 26.11.02 година, објавува дека 
Друштвото за новинско издавачка дејност, трговија и 
услуги ЕМ-1 ЕМ и други ДОО Скопје со седиште на 
ул. „8-ма Ударна бригада“ бр. 20 и жиро сметка 300 
000 000 938 317 при Комерцијална банка а.д. Скопје е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три (3) месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33194) 
___________ 

 
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. 

„Ленинова“ бр. 63-2-7 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. 

трег. бр. 5296/2002 објавува дека Друштвото за компју-
терски инженеринг ВИЖН КОМПЈУТЕРИ ДОО Скоп-
је и со број на жиро-сметка 210-0556550201-92 отворе-
на при Тутунска банка АД е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33398) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. 

„Црвена Армија“ бр. 10/1-2, запишан во судскиот реги-
стар при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение П. 
Трег. бр. 5317/2002 од 04.11.2002, објавува дека Друш-
твото за превоз, трговија и услуги МИНКА Хасан ДО-
ОЕЛ експорт-импорт, ул. „Божин Николов“ бр. 21 
Скопје и со број на жиро сметка 300000001500141 
отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ли-
квидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33440) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. 

„Црвена Армија“ бр. 10/1-2, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение 
П. Трег. бр. 5087/2002 од 23.10.2002, објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало ДЕРМА КО-
МЕРЦ Васка ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Цветан Димов“ 
бр. 153 Скопје и со број на жиро сметка 300000  
000628693 отворена при Комерцијална банка АД Скоп-
је е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33444) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 293/2002 година од 
3.12.2002 година е отворена постапка за ликвидација 
над Претпријатието за климатизација, инсталации, гре-
ење „НЕСПРОМЕТ“ ДОО - Скопје со седиште на ул. 
„Борис Талевски“ бр. 26 и жиро-сметка број 40100-601-
178963. 

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јан-
дриоска од Скопје, ул. „Пајко Мало“ бб. 

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33574) 
___________ 

 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 

„Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1055/02 од 21.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство и трговија на големо и мало увоз-из-
воз, Мики-пром, ДООЕЛ Штип, ул. „19-та Бригада“ бр. 
16 и жиро сметка бр. 530-0501002016-10 отворена при 
Охридска банка А.Д.  Охрид е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријавата своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
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вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33914) 
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од 

Тетово, ул. „120“ лам. 3, лок.2, тел: 044/334-445 запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. 2702/2001 од 21.10.2001 
година објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија, угостителство и услуги ЦОЦИ Слободан ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 41/8, со 
жиро сметка 41500-601-89909 во ЗПП - Тетово, е во ли-
квидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33915) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ѓиновски Владимир, ул. „Методија 

Митевски“ бр. 12/1-7 Скопје, запишан во трговскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение I. П. 
Трег. бр. 5349/02, објавува дека Трговското друштво за 
промет на големо и мало Т-В КОМПАНИ Трајковски Пе-
тар ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Методија Митев-
ски“ бр. 12/1-7 и жиро сметка бр. 300000000229344-Ко-
мерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидаторот со пријава во (2) два примерока, 
со докази, а најдоцна во рок од три месеци од послед-
ната објава. 

Од ликвидаторот.          (33873) 
___________ 

 
Ликвидаторот Весна Тодоровска од Скопје, ул. 

„Народни Херои“ бр. 23/1-6, запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 5364/2002, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги БУМЕРАНГ Весна ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. „Народни херои“ бр. 23/1-6 Скопје, 
со жиро сметка бр. 230000000017310 Експорт-импорт 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во (2) два примерока, со докази, 
а најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33873) 
___________ 

 
Ликвидаторот Маневска Соња од Скопје запишана 

во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со Решение П.Трег. бр. 2387/2002 година, обја-
вува дека Трговското друштво за производство, промет 
и услуги УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД-МГ Соња и др. ДОО 
увоз-извоз и со број на жиро-сметка 300000001229123 
отворена при Комерцијална банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (33876) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5429/2002 од 19.11.2002 година, во регис-
тарска влошка бр. 02004567?-8-01-000, го запиша во 

трговскиот регистар бришењето на трговското друш-
тво од трговскиот регистар по спроведена ликвидација 
на Трговското друштво за промет и услуги НЕДРА 
Станка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Драчево, ул. 
“Партизански пат-2“ бр. 2. 

Бришење на трговското друштво од трговскиот ре-
гистар по спроведената ликвидација. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (33332)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4925/2002 од 10.10.2002 година, во регис-
тарска влошка бр. 02030839?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на Трговското друш-
тво за производство, трговија, угостителство и услуги 
НАЦИОНАЛ Светозар ДООЕЛ увоз-извоз с. Челопек 
Општина Брвеница. 

Се запишува бришење на трговско друштво од тр-
говскиот регистар по спроведена ликвидација на: Тр-
говско друштво за производство, трговија, угостителс-
тво и услуги НАЦИОНАЛ Светозар ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Челопек Општина Брвеница. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (33333)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5249/2002 од 04.12.2002 година, во регис-
тарска влошка бр. 02014314?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЈАСМИН Сејдија ДООЕЛ 
експорт-импорт, ул. “Б. Шабани“ бр. 32-б, Скопје. 

Ликвидација на друштвото, а како ликвидатор се 
запишува Нефиса Тутиќ. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (33335)     
___________ 

 
Основниот суд  во Битола, со решението П.Трег. бр. 

1650/02 од 04.12.2002 година, во регистарска влошка 
бр. 003456, го запиша во трговскиот регистар Тргов-
ското друштво за производство, преработка и услуги 
Рацко Златески и др. БЕЛИЦА ДОО Македонски Брод 
во ликвидација М. Брод, ул. “Маршал Тито“ бб. 

Престанок со работа заради спроведување на по-
стапка за ликвидација. За ликвидатор се именува Рацко 
Златески. 

Од  Основниот  суд  во Битола.                      (33376)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5646/02 од 02.12.2002 година, во регистар-
ска влошка бр. 02043766?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за транс-
порт, трговија и услуги ГОЛДИНГ ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 114/2-20, Скопје. 

За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се за-
пишува престанок со работа на друштвото. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (33328)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5149/2002 од 11.12.2002 година, во регис-
тарска влошка бр. 02041795?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија, производство и инженеринг 
БАУМАРКЕТ-ПРАКТИКЕР ДОО Скопје, ул. “Инду-
стриска“ бб. 

Се запишува ликвидаторот Павел Томашевски. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (33330)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5611/2002 од 28.11.2002 година, во регис-
тарска влошка бр. 8-02001125-000-01, го запиша во тр-
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говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на Друштвото за трговија на големо и 
мало “СЛОВИН МАК“ - Лауреате ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. “11 Октомври“ бр. 32. 

За ликвидатор се запишува Маневски Владимир и 
се запишува престанок со работа на друштвото.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (33331)     
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 234/02 од 16.12.2002 година е отворена ликвида-
циона постапка над Јавното трговско друштво за про-
изводство и трговија Чачара Димитров Љубе и др. ЈТД 
Виница но истата не се спроведува бидејќи должникот 
не располага со имот за покривање на трошоците во 
постапката. 

Ликвидационата постапка над Јавното трговско 
друштво за производство и трговија Чачара Димитров 
Љубе и др. ЈТД Виница се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд.  

Од  Основниот суд во Штип.                         (33640) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. 

бр. 232/02 од 16.12.2002 година е отворена ликвидациона 
постапка над Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ГОРАН увоз-извоз јтд Горан Шопов и др. с. Костурино 
но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага 
со имот за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ГОРАН увоз-извоз јтд Го-
ран Шопов и др. с. Костурино се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд.  

Од  Основниот суд во Штип.                         (33641) 
___________ 

 
Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. “Ванчо 

Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот  суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1011/02 од 
08.11.2002 година, објавува дека  Друштвото за трговија 
на големо и мало МН-Транс ДОО Штип, ул. “Ратко Јова-
новиќ“ бр. 25 и жиро сметка бр. 200000018310973, отво-
рена при  Стопанска банка АД Скопје, филијала во 
Штип, е во ликвидација - трета објава.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена по последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33642) 
___________ 

 
Управителите на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги СТЕП  ДОО Кочани, ул. “Раде Кратовче“ 
бр. 56, кои се ликвидатори на друштвото, согласно 
член 651 од Законот за трговски друштва, на ден 
20.12.2002 година го објавуваат следниот втор оглас. 

На ден 25.11.2002 година е донесена Одлука на со-
дружниците под бр. 21 за престанок на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СТЕП  ДОО Кочани, ул. “Ра-
де Кратовче“ бр. 56, и дека истото е во ликвидација. 

Се повикуваат можните доверители да ги пријават 
своите побарувања до ликвидаторите на друштвото во 
рок од 15 дена.  

Од Ликвидаторите.                                           (33643) 
___________ 

 
Врз основа на член 651, став1,  од Законот за трговски 

друштва ликвидаторот на БЕЛИЦА ДОО од М. Брод, по 
прв пат ја објавува ликвидацијата на друштвото. 

Се повикуваат сите доверители на БЕЛИЦА ДОО 
од М. Брод да ги пријавата своите побарувања во рок 
од еден месец од денот на последната објава. 

Побарувањата се доставуваат по писмен пат на 
адреса: БЕЛИЦА ДОО во ликвидација ул. “Маршал 
Тито“ бб,  М. Брод. 

Од Ликвидаторот.                                             (33644) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Л.бр. 107/2002 од 23.07.2002 година  е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало “ФАРМАКОН“ 
ДОО   Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 110, влез II  стан 
16 и жиро сметка 40100-601-250800. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Данилов 
од Скопје, ул. “Васил Ѓоргов“ бр. 29 II/39. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33820) 
___________ 

 
Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег. бр. 5642/02 година, објавува 
дека  Друштвото за производство, промет и услуги АБА-
ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје  и со број на жи-
ро-сметка 210056241180134, отворена при  Тутунска ба-
нка Скопје, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33821) 
___________ 

 
Ликвидаторот Виолета Ангелова Геровска од Скопје, 

ул. “Џумајска“ бр. 40, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
5162/2002 од 28.10.2002 година, објавува дека  Друштвото 
за транспорт, шпедиција, трговија и услуги МСМ КО-
МЕРЦ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. “Јане Са-
ндански“ бр. 59/1-18, со број на жиро-сметка 300000-
000522672, отворена при  Комерцијална банка  АД 
Скопје, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од  15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33822) 
___________ 

 
Ликвидаторот Фетахи Нагиб од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 2391/02 година, објавува дека  
Друштвото ШКУПИ Азам ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна  од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33823) 
___________ 

 
Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег. бр. 4097/2001 година, обја-
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вува дека  Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС 
Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро-
сметка 40100-601-184163, е во ликвидација.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
“Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33824) 
___________ 

 
Ликвидаторот Марика Дерибабова од Скопје, 

ул."Гемиџиска" бр. 2, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје И - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 2462/01, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало, угостителски 
и други услуги "КОЛПОГРОСО" Коста ДООЕЛ 
Скопје, со број на жиро сметка 40110-601-89795 отво-
рена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. 
_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделски имот со 

викендичка што се наоѓа во КО-Батинци на КП бр. 
551/4 со вкупна површина од 1574 м2, опишана во 
поседовен лист 545, сопственост на Блажески Мерџан 
од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 20-б, по цена од 
300.00 денари м2. Викендичката се продава по цена од 
510.00 денари или вкупен износ од 980.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
и викендичката што се продава, во рок од 30 дена  од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на пр-венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

сопственикот на земјиштето Блажески Мерџан од 
Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 20-б.                 (32876)   

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива со површина 

од 3000 м2, класа 5, која лежи на КП бр. 173/6, план 4, 
скица 3, во КО Марино, во место викано "Бела земја", 
сопственост на Тоде Гочевски, со живеалиште во с. 
Кадино, Скопје, од поседовен лист бр. 1064, за 
купопродажна цена од 28 000 евра. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштата што се разменуваат во рок од 30 дена  од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јоси-фовски-
Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон: 400-949; 400-950 и 400-951.    

                                                                             (32881) 
____________  

 
Се продава недвижен имот-нива класа 2, во м.в. 

"Лаки" КП 1313/1, план 3, скица 2, КО Шишево, со 
површина од 847 м2, запишано во ПЛ бр. 569, сопст-
веност на Исмаили Алил и Исмаили Мурат, по цена од 
320.00 денари по м2. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена  од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, а доколку се заентересирани наведениот износ 

да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. 
"Дрезденска" бр. 15, локал 10, општина Карпош, 
Скопје.                                                                     (32880) 

____________ 
 

 Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште нива 
што се наоѓа во КО -Батинци, на КП бр. 552 со вкупна 
површина од 2888 м2 и КП бр. 553 со вкупна површина од 
2804 м2, опишани во поседовен лист бр. 194, сопственост 
на Блажевска Добрила од Скопје, ул. "Славејко Арсов" 
бр. 20-б, за цена од 240,00 денари за 1м2. 

 Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите 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" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Блажевска Добрила од Скопје, ул. "Славејко 
Арсов" бр. 20-б.                                       (32878) 

____________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 

211/1 план 3, скица 7, место викано "Горни Ограѓе", 
култура нива, класа 3, со површина од 1586 м2 и КП 
212/1 план 3, скица 7 м.в. "Горни Ограѓе", ливада класа 
3, со површина од 705 м2 и двете во КО Мралино, 
сопственост на Панајотовиќ Вида од Скопје, с. Кадино, 
по цена од 30 денари по 1 м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена  од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб-
трговски центар Автокоманда општина Гази Баба, 
Скопје.                                                                      (32875)   

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
1286 во КО Бадар, план 6, скица 9, место викано "Не-
рези", запишана во Поседовен лист бр. 14 за Катастар-
ска општина Бадар, сопственост на Трајан Трајановски 
од Скопје, за цена од 248.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Зорица Пулејкова, ул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка-Скопје.                     (32874) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/5 (една 
петтина) идеален дел: КП. 3498/1, план 16, скица 39, 
место викано "Ломче", култура нива, класа 5, со 
површина од 3017 м2, запишана во поседовен лист бр. 
620 за КО Кучково, сопственост на Ристовски Воислав, 
со вкупна цена од 130.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена  од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Зл;атко Николовски, бул. "Партизански 
одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (32873)     
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Се продава 1/5 идеален дел од недвижен имот-нива 
класа 6, м.в "Крива нива" КП 441 и 442, план 3, скица 
6, КО Долно Водно, чија вкупна површина изнесува 
10.918 м2, запишано во ПЛ бр. 219, сопственост на 
Тодоровски Саво, по цена од 1.100 денари по м2. 
Се повикуваат сосопствениците и соседите чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена  од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, а доколку се заинтересирани 
наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка 
Мицајкова, ул. "Дрезданска" бр. 15, локал 10, општина 
Карпош, Скопје.                                         (32867) 

____________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопственикот Блажевски Киро им нуди на продажба 
16/31 идеален дел од нива 3 класа, од вкупно 6260 м2 

устроено на КП 767/1, план 6, скица 10, во м.в "Турски 
гробишта", запишано во ПЛ бр. 221 за КО Миладинов-
ци, под следните услови: 
Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 

220.000,00 денари 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверка на 

договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда во "Службен весник на РМ". Доколку по-
нудените не се јават во наведениот рок истите го губат 
правото на првенствено купување на предметната 
недвижност.                                                            (32905)        

____________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
нива класа 4, м.в "Бостански Пат" со површина од 4911 
м2 на КП 1347 за КО Ношпал, запишана во ИЛ бр. 19 за 
КО Ношпал, за вкупен купопродажен износ од 30.000 
денари, сопственост на Волчевски Божидар од с. 
Ношпал. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите 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" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот М-Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
"Мечкин Камен" бр. 20, Битола.                            (33124) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела бр. 3207/3 во место 
викано "Бел Камен", нива со површина од 4233 м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на 
Топчиев Ристо од Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 
33, цена на продажба 59.770,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена  од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
бр. 138.                                                                     (33125) 

____________ 
 
Се продава недвижен имот-1/2 идеален дел од 

пасиште, 6-та класа со вкупна површина од 1908 м2, 

што се наоѓа на КП 234, м.в. "Под брег", КО Долно 
Соње, сосопственост на Јовановски Љубомир и 
Ивановски Димитар од Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците на горенаведената 

парцела, како и сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена  од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат 
гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Доколку не се јават во 
наведениот рок, истите го губат правото на првенст-
вено купување на предметната недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска 
од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ 
"Стара Рампа").                                (32995)  

____________ 
 
Сопственикот Машовиќ Хама, Скопје, ул. "140" бр. 

58, својата недвижност-нива 3, во површина од 6061 м2 

на КП 75, КО Идризово, нива 2 класа, со површина од 
2180 м2 на КП 99, КО Идризово, запишано во 
поседовен лист бр.570, ја продава за 60,00 денари 1 м2.  
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, 
во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
"2 Македонска бригада" бр. 54.                             (33133)  

____________ 
 

Сопственикот Машовиќ Назим, Скопје, ул. "140" бр. 
58, својата недвижност-ливада 5, со површина од 6860 
м2, на КП 21, Ко Идризово и недвижноста на КП 100, 
КО Идризово, запишано во поседовен лист бр. 571 ја 
продава за 60,00 денари 1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, 
во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
"2 Македонска бригада" бр. 54.                            (33134)  

____________ 
 
Сопственикот Машовиќ Исмет, Скопје, ул. "140" бр. 

58,својата недвижност-нива 2, со површина од 7360 м2 
на КП 176/1 КО Идризово, запишано во поседовен лист 
број 572, ја продава за 60,00 денари  1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
"2 Македонска бригада" бр. 54.                            (33135)  

____________ 
 

Сопствениците Машовиќ Исмет, Скопје, ул. "140" бр. 
58, Машовиќ Хана, Скопје, ул. "140" бр. 58 и  Машовиќ 
Назим од Скопје, ул. "140" бр. 58, својата недвижност-
и тоа деловите од по 1/6 ливада, 4 класа со вкупна 
површина од 3320 м2 на КП 469/2 КО Мралино, 
запишано во поседовен лист број 74, ја продаваат за 
80,00 денари за 1 м2.  
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, 



27 декември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 98 - Стр. 63 
 

во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
"2 Македонска бригада" бр. 54.                             (33136)  

____________ 
 

Сопствениците Машовиќ Назим, Скопје, ул. "140" бр. 
58, Машовиќ Исмет, Скопје, с. Идризово, Машовиќ 
Назим, Скопје, с. Идризово, Машовиќ Сефо, Скопје, с. 
Идризово и Машовиќ Хана, Скопје, с. Идризово, 
својата недвижност-нива 3 со површина од 2380 м2 на 
КП 178/1, КО Идризово, запишано во поседовен лист 
број 460, ја продаваат за 60,00 денари 1м2.  
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, 
во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
"2 Македонска бригада" бр. 54.                             (33137)  

____________ 
 

 Се врши продажба на земјоделско земјиште 1/3 (една 
третина) идеален дел од КП бр. 581, план 5, скица 9, 
место викано "Мралин Гробишта", култура нива, класа 
4, со вкупна површина од 6350 м2 во КО Ќојлија, 
сопственост на Богоевска Ѓурѓа од Скопје, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 135, по цена од 4 германски марки од 
метар квадратен, во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена  од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб-
трговски центар Автокоманда, општина Гази Баба, 
Скопје.                                                                      (33184)  

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура 

овошна парцела, класа 3, чија вкупна површина 
изнесува 561 м2 на КП бр. 5385, заведена во имотен 
лист бр. 21451 за КО Битола 1, сопственост на Панта 
Гроздановски од с. Брусник, Битола. 
Наведената недвижност се продава за цена од 

45.000,00 денари  (четириесет и пет илјади денари). 
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 

наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван 
Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола.                      (33387) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тимјаник, парцела број 43/6 во место викано 
"Коколадец" интензивно лозје со површина од 3040 м2 
во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на 
Стојева Марија од Кавадарци, ул. "Пиринска" бр. 37. 
Цена на продажба 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-

фаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138.          (33682) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 

427 во м.в. "Село" класа 6 во површина од 785 м2 
заведена во Поседовен лист број 785 за КО Дебреште, 
сопственост по 1/3 на: Стојкоски Владо од Скопје-
Драчево, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 3/21; Стојкоски 
Стојан од Скопје-Драчево, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 
3/21 и Петреска Роза од Скопје- Драчево, ул. "Илија 
Ристески" бр. 106, за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите кои граничат со погоренаве-
дената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.          (33656) 

____________ 
 
Се продава 1/2 од земјоделско земјиште и тоа: нива 

на КП бр. 6049/1 во м.в. "Пчелара" класа 2 во 
површина од 1400 м2, шума на КП бр. 6050/1 во м.в. 
"Пчелара" класа 2 во површина од 229 м2, шума на КП 
бр. 6052 во м.в. "Крушевски пат" класа 2 во површина 
од 629 м2 и нива на КП бр. 6053 во м.в. "Крушевски 
пат"класа 2 во површина од 2742 м2, сите заведени во 
Имотен лист број 2314 за КО Варош, сопственост: 2/10 
на Магдеска Марија од Прилеп, ул. "Будимаш" бр. 16 и 
3/10 на Азманоски Тони од Прилеп, ул. "Самоилова" 
бр. 12, за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаве-
дената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.          (33657) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на 

КП бр. 40/1 в.м. "Голеш" класа 4 од 3080 м2; нива на 
КП бр. 346, в.м. "Студени Кладенци", класа 2 од 2829 
м2; нива на КП бр. 392 в.м. "Студени Кладенци", класа 
2 од 1348 м2; илозје на КП бр. 392 в.м. "Студени 
Кладенци", класа 2 од 2098 м2, нива на КП бр. 1721/2 
в.м. "Салиштето", класа 4 од 2948 м2, пасиште на КП 
бр. 2268 в.м. "Мутачани", класа 4 од 8054 м2, 1/2 
идеален дел од пасиште на КП бр. 1410в.м. "Пашкови 
Падини", од 370 м2 и 1/2 идеален дел од лозје на КП бр. 
1411 в.м. "Пашкови Падини" од 2745 м2, кој имот е 
заведен на Имотен лист број 983 КО Дреново за цена 
од 120.000 денари, сопственост на Воислав Ѓорѓиев од 
Скопје. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште право на првенство на купување имаат 
заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
кои граничат со земјиштето што се продава, па се по-
викуваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми септември" бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

                                                            (33658) 



Стр. 64 - Бр. 98 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 декември 2002 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Нива на КП 
бр. 2747, в.м. "Косторовец", класа 4 од 2716 м2, кој 
имот е заведен на Имотен лист број 1445 КО Росоман 
за цена од 20.000 денари, сопственост на Бошко Петре-
вски од Росоман. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.        (33659) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

по 1/2 идеален дел на Ничовски Зоран и Ничовски 
Драган и двајцата од село Башино Село, Општина 
Велес и тоа: култура - нива, 5-та класа, со површина 
1124 м2, на КП број 662/1, план 11, скица 25, викано 
место Умин Дол, заведена во Поседовен лист број 444 
КО Башино Село и 1/2 идеален дел од култура-нива, 4-
та бонитетна класа со површина од 1127 м2, на КП број 
663/2, план 11, скица 25, викано место Умин Дол 
заведена во Поседовен лист број 121 за КО Башино 
Село, сопственост 1/2 идеален дел на Ничовски Зоран 
од село Башино Село, Општина Велес. 

Наведениот имот се продава за вкупна купопродаж-
на цена од 320.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште право на првенство на купување имаат заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со 
седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно го 
губат правото на првенствено купување.             (33660) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

15/262 нива од 4 класа на м.в. "Више Нов пат" во 
површина 2291 м2 запишана во П.Л. бр. 886 за КО 
Дебреше, сопственост на Мемеди Џемаил Раим од с. 
Дебреше за купопродажна цена од 270.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште имаат право на 
првенствено купување (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дите. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј 
"Братство" бр. 5-А.           (33661) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Прждево, парцела број 146 во место викано 
"Бреговите" нива со површина од 4282 м2 во Катастар-
ска општина Прждево, сопственост на Петровски 
Благој од Кавадарци, ул. "Климент Охридски" бр. 2. 
Цена на продажба 47.550,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.          (33662) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево, 

 парцела број 450 во место викано "Бочниците" 
нива со површина од 2040 м2 во Катастарска општина 
Прждево, сопственост на Минов Илија од Неготино, 
ул. "Илинденска" бр. 26. Цена на продажба 22.650,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.          (33663) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и соп-
ствениците на граничните парцели КП 45/2 нива 
четврта класа во место викано "Калуѓерова глава", со 
површина од 1346 м,2 како и нива петта класа со по-
вршина од 1079 м2 КО Радишани според поседовен 
лист бр. 2720 КО Љубанци; КП бр. 1511 градина шеста 
класа во место викано "Кочишта Горговац" со површи-
на од 95 м2 КП бр. 3748 лозје четврта класа во место 
викано "Лудорница" со површина од 537 м2 како и КП 
4903 нива петта класа во место викано "Лопушани" со 
површина од 1896 м2 КО Љубанци, според Поседовен 
лист 2169 КО Љубанци дека сосопственикот на 
наведените парцели Ника Бадаровска, со живеалиште 
во Скопје, на ул. "Рузвелтова" бр. 68/1-2 ги продава на-
ведените парцели по вкупна цена од 315.160,00. Докол-
ку наведените лица сакаат да го користат предимстве-
ното право за купување предвидено во Законот за 
земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (33371) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште 1/2 

идеален дел од КП број 800/5, план 4, скица 6, место 
викано "Црногорско" култура нива, класа 4, со вкупна 
површина од 826 м2 во К.О. Петровец, сопственост на 
Елица Дураноска од Скопје, ул. "Бутелска" бр. 17/4, по 
цена 20 германски марки од м2, во денарска против-
вредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб- 
трговски центар Автокоманда Општина Гази Баба, 
Скопје.                                      (33887) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И    О Г Л А С И 

 
Се огласуваат за неважечки следните печати: 

Тркалезен печат, приемен штембил и штембил под 
назив: "Министерство за економија, Подрачна единица 
Дебар".                                                            (33817) 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1540191/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Афродита Таировска. 
Пасош бр. 1136988 издаден на име Фадил Реџепи, с. 

Селце, Тетово.            (30722) 
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Пасош бр. 1656135/01 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Трампова Софија, ул. "С. М. Дамко" бр. 79, Гевгелија.                                                     
             (33436) 
Пасош бр. 1448701/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Џеваил Јанссен, с. Синѓелиќ, Скопје.             (33446) 
Пасош бр. 1137122 издаден од УВР-Куманово на име 

Шенол Фазлији, ул. "Никола Вапцаров" бр. 6, Куманово.
                                                            (33447) 
Пасош бр. 1407819 издаден од УВР-Куманово на име 

Кралевска Царка, ул. "Октомвриска Револуција", 
Куманово.                                                       (33448) 
Пасош бр. 556850/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Наим Салиев, с. Љуботен, Скопје.              (33482) 
Пасош бр. 555130/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Рамадан Кајоли, ул. "7 Јули" бр.59, Скопје.         (33496) 
Пасош бр. 157373/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Баки Адеми, с. Ласкарци, Скопје.               (33502) 
Пасош бр. 1549062 издаден од СВР-Скопје на име 

Гафури Шпреса, ул. "Р. Бурџевиќ"  бр. 45, Скопје. (33509) 
Пасош бр. 1098575 издаден од СВР-Скопје на име Незир 

Хамиди, ул. "7 Јули" бр. 6-а, Скопје.          (33510) 
Пасош бр. 1063384/97 издаден од СВР-Тетово на име 

Ќамили Рахим, с. Челопек, Тетово.               (33512) 
Пасош бр. 0764117 издаден од СВР-Скопје на име Енвер 

Гури, ул. "Лазо Москов" бр. 2-4/17, Скопје. 
                                                                        (33519) 
Пасош бр. 322830/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Металари Сефер, ул. "Челопек" бр. 4-а, Скопје.      (33539) 
Пасош бр. 1188054/99 издаден од СВР-Тетово на име 

Лимани Аљифекри, с. Пршовце, Тетово.         (33540) 
Пасош бр. 1103402/98 на име Стојкоска Маре, ул. "Б. 

Гиноски" бр. 219, Гостивар.                          (33542) 
Пасош бр. 1041625 на име Сабри Беџети, с. Челопек, 

Тетово.                                                             (33543) 
Пасош бр. 1158669 на име Коталески Климент, ул. 

"Бекир Алирида" бр. 28, Охрид.                        (33544)                                                                    
Пасош бр. 1405324 на име Гркова Надица, ул. "Народна 

Младина" бр. 5, Кавадарци.                 (33545) 
Пасош бр. 1295409 издаден од СВР-Куманово на име 

Горан Ѓорѓевски, с. Д. Којнаре ул. "1" бр. 28, Куманово.                                                     
                (33546) 
Пасош бр. 124533/93 издаден од СВР-Скопје на име 

Љимани Феџри, с. Радуша, Скопје.               (33552) 
Пасош бр. 1356800/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Осман Синани, ул.  "Дижонска - 23-а" бр.9, Скопје.                                                                    
         (33554) 

Пасош бр. 1758545 на име Нермин Мусаи, ул. "Пожа-
ревачка" бр. 59, Битола.                                (33683) 
Пасош бр. 1758542 на име Мусаи Сами, ул. 

"Пожаревачка" бр. 59, Битола.                                   (33684) 
Пасош  бр. 945581 на име Петрушова Плавица, ул. 

"Даме Груев" бр. 85, Пробиштип.                      (33146) 
Пасош бр. 1517768 на име Александар Груевски, ул. 

"Штипска" бр. 3, Битола.                                     (33825) 
Пасош бр. 1666278 на име Стојана Стајковска, ул. 

"Лесковачка" бр. 38, Куманово.                       (33636) 
Пасош бр. 1358344 на име Пешевски Игор, ул. "Париска 

Конференција" бр. 5/8, Штип.         (33664) 
Пасош бр. 115713 издаден од СВР-Кичево на име Џа-

фери Насер, с. Жубрино, Кичево.              (33665) 
Пасош бр. 1609025 на име Керала Џеват, ул. "М. Ц. 

Филипоски"  бр. 74, Гостивар.                       (33667) 
Пасош бр. 589794 на име Зулбехари Муслиу, с. Не-

раште, Тетово.                                             (33668) 
Пасош бр. 0959074 на име Абдулаи Ерола, Струга.                                                                     

       (33670) 

Пасош бр. 285269 на име Ќазими Нехат, с. Чајле, Гос-
тивар.                                                            (33671) 
Пасош бр. 1522724/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Ќенан Шабани, с. Д. Свиларе, Скопје.             (33720) 
Пасош бр. 1421498/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Шефит Бакиу, с. Сарај, ул. "М. Тито 4" бр. 69, Скопје.  
                                                                   (33723) 

Пасош бр. 1230291/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Грубовиќ Неџад, ул. "Душко Поповиќ" бр.35/2, Скопје.   

                                                                 (33729) 
Пасош бр. 1219299/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Калчев Атанас, ул. "П. Манџуков" бр. 83-А, Скопје.                                  
       (33732) 

Пасош бр. 1421383 издаден од УВР-Скопје на име Јашар 
Сејдо, ул. "Виетнамска" бр.6-А,Скопје.           (33735) 
Пасош бр. 475114/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Станковски Љупчо, ул. "Радишанска" бр. 223, Скопје. 
                                                                    (33739) 

Пасош бр. 1135229/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Станковска Татјана, ул. "Радишанска" бр. 223, Скопје.   

                                                                  (33741) 
Пасош бр. 537188/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Имеровски Ерфан, ул. "Кемал Ататурк" бр. 1, Скопје.                                      
       (33967) 

Пасош бр. 1732014 на име Дестани Селим, ул. "164" бр. 
8, Тетово.                                             (33828) 
Пасош бр. 1288616 на име Ристеска Биљана, ул. "Цар 

Самоил" бр. 2, Прилеп.                              (33829) 
Пасош бр. 1596997 на име Матлиоски Ѓоре, ул. "Ристо 

Чадо" бр. 4, Охрид.                              (33830) 
Пасош бр. 615538 на име Матлиоска Милена, ул. "Ристо 

Чадо" бр. 4, Охрид.                          (33831) 
Пасош бр. 1440638 на име Авни Исуфи, с. Опае, Ку-

маново.                                                             (33832) 
Пасош бр. 1696009 на име Сајов Александар, ул. "Д. 

Радосавлев" бр. 34, Штип.                              (33834) 
Огласот за пасош бр. 1329163 на име Тошева Ирена, ул. 

"Солунска" бр. 31, Гевгелија, објавен во број 91/02 се 
сторнира.                                                         (33835) 
Пасош бр. 123755 на име Марку Кресхник, Дебар. 
                                                                       (33836) 
Пасош бр. 1439005 на име Величковски Драги, ул. "Ф. 

Кулаков" бр7, Неготино.                            (33838) 
Пасош бр. 0202850 на име Милчевски Трајчо, бул.  

"Македонија" бр. 17-1/1, Делчево.                            (33839) 
Пасош бр. 1383262 издаден од СВР-Тетово на име 

Гарипи Самет, с. Д. Лешница, Тетово.        (33841) 
Пасош бр. 1226530 издаден од СВР-Куманово на име 

Селим Рамадани, с. Извор, Куманово.            (33842) 
Пасош бр. 1210268 издаден од СВР-Куманово на име 

Африм Рамадани, с. Извор, Куманово.           (33843) 
Пасош бр. 1116379/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Трпковски Звонко, ул. "Серава" бр. 99, Скопје.       (33844) 
Пасош бр. 1016339 издаден од СВР-Тетово на име 

Шпензим Меди, ул. "109" бр. 14-А, Тетово.             (33845) 
Пасош бр. 059252/93 издаден од УВР-Скопје на име 
Илиевска Лиљана, ул. "Жданец" бр. 31-Б, Скопје. (33846) 
Пасош бр. 1548519/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Илиевска Емилија, ул. "Жданец" бр. 31-Б, Скопје. (33847) 
Пасош бр. 1422515 издаден од УВР-Скопје на име Есат 

Сали, с. Кондово, ул. "100" бр.75,Скопје.                (33849) 
Пасош бр. 1726512/02 издаден од УВР-Скопје на име 

Хаки Мустафа, ул. "М. Тито" бр. 5/17, Скопје.        (33850) 
Пасош бр. 574119/95 издаден од УВР-Скопје на име 

Јахи Демири, бул. Македонско косовска бригада,  ул. "1" 
бр. 6, Скопје.                                             (33851) 
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Пасош бр. 1330263/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемеди Исмаил, с. Д. Палчиште,Тетово.         (33853) 
Пасош бр. 457638/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Иљази Наџи, Тетово.                              (33855) 
Пасош бр. 1619573 на име Кабранов Славчо, ул. "Иван 

Мазев" бр. 8, Кавадарци.                               (33986) 
Пасош бр. 1560860/01 издаден од СВР-Гостивар на име 

Таири Џарије, с. Здуње, Гостивар.                       (33889) 
Пасош бр. 0402583 издаден од СВР-Гостивар на име 

Серафимовски Лазар, нас. Циглана 2 бр. 68, Гостивар.   
                                                            (33912) 

Пасош бр. 1153604/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Мухарем Бакиу, с. Рашче, Скопје.                   (33963) 
Пасош бр. 1653528/02 издаден од СВР-Куманово на име 

Рами Рамани, с. Оризаре, Куманово.          (33966) 
Пасош бр. 1653792/02 издаден од СВР - Куманово на 

име Незири Ридван, с. Опае, Куманово.            (33973) 
Пасош бр. 0257545 издаден од СВР-Струмица на име 

Митева Љубинка, с. Градско Балдовци бр. 88, Струмица.
                                                            (33979) 
Пасош бр. 371755/94 на име Кондри Бујар, с. Велешта, 

Струга.                                                       (33980) 
Пасош бр. 0366617 на име Пилку Надије, ул. "В. 

Влаховиќ" бр. 113, Дебар.                                          (26534) 
Пасош бр. 1180508 на име Пилку Јашар, ул. "В. 

Влаховиќ" бр. 113, Дебар.                                          (26531) 
Пасош бр. 0366615 на име Пилку Аслан, ул. "В. 

Влаховиќ" бр. 113, Дебар.                                           (26533) 
Пасош бр. 14815922/00 издаден од СВР-Гостивар на име 

Јонузи Аднан, ул. "М. Андоновски" бр. 104, Гостивар.  
                                                                 (34003) 

Пасош бр. 518666 на име Нихане Кахремани, с. Лавце, 
Тетово. 
Чекови од тековна сметка бр. 147656.49 со бр. 6516202, 

6516203 и 6516204 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кирил Колемишевски, Скопје.        (33426) 
Чекови од тековна сметка бр. 14849394 од бр. 5913157 

до бр. 5913165 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Жифковски Ѓоко,Скопје.         (33511) 
Чекови од тековна сметка бр. 1608650 од бр. 332777 до 

бр. 332784 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Бошков Никола, Скопје.              (33573) 
Чекови од тековна сметка бр. 20436-29 од бр. 158364 до 

бр. 158367 и бр. 158374, 158362, 103319 издадени од 
Македонска банка АД-Скопје на име Никола Анастасов, 
Скопје.                                         (33750) 
Чекови од тековна сметка бр. 12874-94 со бр. 759726, 

759728, 173371, 178292, 178293 и бр. 178294 издадени од 
Македонска банка АД-Скопје на име Бисерка Јовковска 
Ќаева, Скопје.                   (33755) 
Чекови од тековна сметка бр. 12658969 од бр. 1068644 

до бр. 1068653 и бр. 884044 издадени од Комерцијална 
банка АД -Скопје на име Јовановска Каева Бисерка, 
Скопје.                                                (33803) 
Чек од тековна сметка со бр. 0007005507536 издаден од 

Комерцијална банка АД-Скопје на име Димитриовски 
Благоја, Скопје.                                (33857) 
Чекови од тековна сметка бр. 12615834 од бр. 652966 до 

бр. 652982 издадени  од Комерцијална банка  АД-Скопје 
на име Стојилковиќ Мариче, Скопје.             (33858) 
Чекови од тековна сметка бр. 10210519 со бр. 499296, 

4992997, 4992998 издадени од Комерцијална банка АД-
Скопје на име Теохарева Лилјана, Скопје.        (33859) 
Работна книшка на име Димитровски Пано, Скопје.                                                                            

       (33427) 
Работна книшка на име Селими Шенол, Скопје.  (33458) 

Работна книшка на име Малиќи Мијаз, ул. "Бистрица" 
бр. 44, Охрид.                                        (33503) 
Работна книшка на име Коруновски Тони, с. Мусинци, 

Битола.                                                         (33504) 
Работна книшка на име Китанов Бранко, ул. "7- ми 

Септември" бр. 18, Кочани.                                 (33508) 
Работна книшка на име Шаркоски Зоран, ул. "Л.  

Лапецот" бр. 262, Прилеп.                              (33515) 
Работна книшка на име Наумоски Сашо, с. Г. Коњари, 

Прилеп.                                                        (33516) 
Работна книшка на име Селмани Џавит, с. Речани, 

Кичево.                                                             (33536) 
Работна книшка на име Јосифоска Ленче, Тетово. 
                                                                        (33538) 
Работна книшка на име Зеќирија Ислами, Скопје. 
                                                                      (33541) 
Работна книшка на име Тачи Реџеп, Скопје.         (33804) 
Работна книшка на име Велковски Трајче, Скопје.                                  

       (33805) 
Работна книшка на име Тасевски Маријан, Скопје.                                  

       (33806) 
Работна книшка на име Горан Павловски, Скопје. 
                                                                        (33807) 
Работна книшка на име Сулејман Узеир, Скопје. 
                                                                        (33808) 
Работна книшка на име Снежана Димовска, Скопје.  

                                                                   (33809) 
Работна книшка на име Синадиновски Светислав, Ско-

пје.                                                                        (33810) 
Работна книшка на име Идризалари Бектеш, Скопје.  

                                                                   (33860) 
Работна книшка на име Златко Кипровски, Скопје.                                  

       (33861) 
Работна книшка на име Сефидије Демири, Скопје.                                  

       (33862) 
Работна книшка на име Стојанче Тасевски, Скопје.                                  

       (33863) 
Работна книшка на име Дестановиќ Шефто, Скопје.  

                                                                   (33864) 
Работна книшка на име Стаменковска Мирјана, ул. "М. 

Тито" бр. 57, Богданци.                         (33934) 
Работна книшка на име Цветковиќ Весна, с. Дољевац, 

Ниш.                                                              (33944) 
Работна книшка на име Трпоска Данка, ул. "Галичица 

бр. 62, Охрид.                               (33946) 
Работна книшка на име Спасиќ Виктор, с. Лопате, 

Куманово.                                                     (33954) 
Работна книшка на име Слободанка Стојанова, Кочани.

                                                                    (33956) 
Работна книшка на име Елизабета Јованчева, ул. 

"Ударничка" бр. 6/18, Св. Николе.               (33958) 
Работна книшка на име Граматиков Перо, ул. "М. Тито" 

бб, Стар Дојран.                                           (33961) 
Работна книшка на име Велески Дарко, Скопје.   (33866) 
Работна книшка на име Стојкова Сузана, Скопје. (33911) 
Работна книшка на име Сековски Љупчо, Скопје.(33917) 
Работна книшка на име Дучева Ленче, с. Стојаково, 

Гевгелија.                                                         (33971) 
Воена книшка на име Китановски Вилијам, Скопје.                                      

       (33431) 
Воена книшка на име Златановски Горан, Скопје. 
                                                                                    (33433) 
Воена книшка на име Кромидаровски Павле, Скопје. 

                                                                    (33531) 
Воена книшка на име Хаџиевски Спаско, Скопје. 
                                                                         (33811) 
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Воена книшка на име Илиев Сашо, Скопје.           (33812) 
Воена книшка на име Зекри Џафери,Скопје.         (33813) 
Воена книшка на име Трајковиќ Јовица, ул. "Никшичка" 

бр. 12/10с. Копанце, Куманово.            (33916) 
Воена книшка на име Костовски Робертино, ул. "С. 

Шетков" бр. 51, Велес.                              (33940) 
Воена книшка на име Илија Попоски, ул. "К. Охридски"  

бр. 2/16, Прилеп.                           (33947) 
Воена книшка на име Спасо Илијев, с. Габревци, 

Радовиш.                                                     (33959) 
Чековна картичка бр. 13148/06 издадена од Охридска 

банка АД-Охрид на име Али Сеид Невзад, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 285, Охрид.                 (33826) 
Свидетелство од 8 одделение на име Горка Митевска, с. 

Зрновци, Кочани.                                  (33507) 
Свидетелство на име Петров Петре, Велес.           (33513) 
Свидетелство на име Фератова Емрула, Велес.    (33514) 
Свидетелство на име Себихон Шеји, Струга.        (33517) 
Свидетелство на име Јетмир Ѓура, Струга.            (33518) 
Свидетелство на име Абиљ Шеји, Струга.             (33520) 
Свидетелство на име Измит Нура, Струга.            (33521) 
Свидетелство на име Зекије Жута, Струга.            (33522) 
Свидетелство на име Љуљефер Ала,Струга.          (33523) 
Свидетелство на име Беким Туда, Струга.             (33524) 
Свидетелство на име Неџдете Берова, Струга.      (33526) 
Свидетелство на име Адис Зија Винца, Струга.    (33527) 
Свидетелство на име Бесар Сељајдин Каба, Струга. 

                                                                    (33528) 
Свидетелство на име Карамон Бојку,Струга.         (33529) 
Свидетелство на име Антигона Хани,Струга.       (33530) 
Свидетелство на име Наси Есат Каба,Струга.       (33532) 
Свидетелство на име Зули Зејадин Деара, Струга. 
                                                                        (33533) 
Свидетелство на име Ајше Шеху, Струга.             (33534) 
Свидетелство на име Сафет Касани,Струга.         (33535) 
Свидетелство од 8 одделение на име Адем Адеми, Гос-

тивар.                                                         (33537) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Емин 

Дураку"-Скопје на име Синани Мухамедали, Скопје.                                                                     
       (33814) 

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Ибе 
Паликуќа"-Скопје на име Сермијете Рамадани, с. Бојане, 
Скопје.                                                (33815) 
Свидетелство издадено од Димитар Влахов"-Скопје од  

за завршено угостителско училиште на име Аљи Алији, 
Тетово.                                               (33816) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Борис 

Кидрич"-Сарај на име Ваид Сали, Скопје.        (33870) 
Свидетелство на име Тасевски Спиро, Куманово. 
                                                                        (33918) 
Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Латифи 

Ремзије, Куманово.                                      (33919) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанов Илчо, с. 

Дорфулија, Св. Николе.                              (33920) 
Свидетелство од 4 одделение на име Назмија Ибески, с. 

Дебреште, Прилеп.                              (33926) 
Свидетелство од 8 одделение на име Максимоски Русе, 

Гостивар.                                                     (33928) 
Свидетелство на име Иљаз Руфати, с. Боговиње, Тетово.

                                                                        (33932) 
Свидетелство на име Жаку Алберт, с. Ливада, Струга.  

                                                                   (33936) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Паскоски 

Сашо, Прилеп.                                 (33937) 
Свидетелство на име Трипчев Лазар,Велес.          (33938) 
Свидетелства на име Митевски Тони, Кочани.     (33941) 
Свидетелство на име Степануелска Благица, Прилеп.   

                                                                  (33950) 
Свидетелство на име Сулејмани Сами, Струга.    (33952) 
Свидетелство на име Назми Алији, с. Матејче, Ку-

маново.                                                             (33953) 

Свидетелство на име Јованова Маре, Радовиш. 
                                                                       (33960) 
Свидетелства на име Аљиде Османи, с. Копанце, Те-

тово.                                                                    (33969) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Браќа Миладиновци 

"-Скопје на име Симона Димоска, Скопје.                (33556) 
Ученичка книшка издадена од СМУ-Штип на име 

Маџунков Милорад, Штип.                        (33865) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "К.Ј.Питу"-Скопје на 

име Грчев Димитри, Скопје.               (33867) 
Ученичка книшка издадена од ОУ  11 Октомври" Скопје 

на име Пејчиновска  Катерина,Скопје.           (33942) 
Диплома од средно образование на име Кускинска 

Александра, Берово.                                      (33506) 
Диплома на име Сања Клинчарска, ул. "Енгелсова" бр. 

8/44, Штип.                                             (33923) 
Диплома издадена од училиштето "Р.Р.Ричко"-Прилеп 

на име Пајмакоски Самоил, ул. "Црногорска" бр. 6, 
Прилеп.                                               (33949) 
Индекс бр. 2946 издаден од Педагошки факултет-Скопје 

на име Манева Сандра, Скопје.            (33869) 
Индекс бр. 16747 издаден од Машински факултет-

Скопје на име Петрушев Ане, с. Башино Село, Велес. 
                                                                    (33962) 

Индекс на име Стеван Хаџиспиркоски, ул. "Ѓуро 
Ѓаковиќ" бр. 27, Скопје.                                      (33970) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Слободанчо, 

Велес.                                                             (33505) 
Здравствена книшка на име Атанасовска Стојанка, 

Велес.                                                             (33939) 
Здравствена книшка на име Горанчо Спиридонов, Велес.

                                                                       (33972) 
Службена  легитимација издадена од СВР-Скопје на име 

Димковски Новица, Скопје.                 (33978) 
Даночна картичка бр. 5030997163693 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име фризерски салон 
"Марија"Скопје.                                                           (33414) 
Даночна картичка бр. 5030002217621 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име такси превоз Фелеки 
Мухамедтеки, Скопје.                                        (33424) 
Даночна картичка бр. 4030993238660 издадена од Уп-

рава за јавни приходи Скопје на име Блонди  ДООЕЛ  
Младен, Скопје.                                   (33525) 
Даночна картичка бр. 4030995161002 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име Ракометен сојуз на 
Македонија, Скопје.                                      (33856) 
Даночна картичка бр. 5030996116942 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Саша Андоновски адвокат, 
Скопје.                                                 (33965) 
Решение бр. 12-7561 издадено од Секретаријат за 

стопанство-Центар-Скопје на име "Оаза", Скопје.   (33744) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД “Електростопанство на Македо-
нија“ - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-142-2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  
НА “ЛАДА НИВА 1.9 ТД“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-142-2002 

е АД “Електростопанство на Македонија“, со седиште 
на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на нови теренски возила “ЛАДА НИВА 1.9 
ТД“ со стандардна опрема, количина: 10 возила. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
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1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2 Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на возилата. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фикс-

на вкупна цена на целата набавка (со сите давачки сог-
ласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - ако 
набавката е од странство), на паритет (нагласено во по-
нудата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкуп-
ната вредност на понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажни-
от курс на девизната берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да ја содржи годината на произ-

водство на возилата. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавка, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација освен техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки) 
4.1. Цена на набавката    70 бода, 
4.2. Начин и услови на плаќање  10 бода, 
4.3. Рок на испорака    10 бода, 
4.4. Постпродажни услуги и поддршка  10 бода. 
 
5. НАЧИН  И  РОК  НА  ДОСТАВУВАЊЕ  НА 

ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса АД “Електростопанство на Ма-
кедонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 
Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
15.01.2003 година во 13 часот, во просториите на АД 
“Електростопанство на Македонија“, ул. “11 Октом-
ври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик и оние 
кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документација, нема да се разгледуваат. 

                                       
    Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
 Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Ма-
кедонија“ - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-147/2002 ЗА ПРИБИРА-
ЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАМИОН СО 

ДИГАЛКА И ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

147/2002 е АД “Електростопанство на Македонија“, со 
седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на едно парче камион со дигалка и дополни-
телна опрема за потребите на Електродистрибуција Би-
тола. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.3. Понудувачот не е обврзан да достави понуда во 
целокупен обем на тендерот, дозволена е делумна по-
нуда но не и во рамките на точките од техничката спе-
цификација. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
Камионот со дигалка и дополнителната опрема е 

наменета за потребите на Електродистрибуција Кума-
ново. 

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
“Електростопанство на Македонија“ - Скопје, ул. “11 
Октомври“ бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница на износ од 
500,00 денари, уплатена на жиро сметка 
200000002447884, АД. „ЕСМ“, Ед. дан. бр. 
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, 
со назнака за Отворен повик 01-147/2002. Контакт те-
лефон: 02 149-126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната дигалка. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
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магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. Понудувачот е слободен понудата да 
ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, до-
говарањето и реализацијата на набавката ќе се приме-
нува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за измени и дополнувања на Законот за јавни на-
бавки, (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002). 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста своја и на производителот за испораки на ваков вид 
стоки во последните 3 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учеството на јавниот по-
вик, согласно член 31, став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена      40 поени, 
5.2. Квалитет      30 поени, 
5.3. Начин на плаќање     10 поени, 
5.4. Рок на испорака     10 поени, 
5.5. Постпродажни услуги    10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД “Електростопанство на 
Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 
Октомври“ бр. 9, 1000, Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
05.02.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
“Електростопанство на Македонија“ ул. “11 Октомври“ 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состано-
ци, во присуство на овластени претставници на пону-
дувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целосна 
документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1 и 
член 16 став 1 и членовите од 17 до 34 од Законот за 
јавни набавки-пречистен текст (“Службен весник на 
РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки за поштен-
скиот сообраќај на ЈП за поштенски сообраќај “Маке-
донска Пошта“ ц.о. Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 41/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: ЈП за поштенски сообра-

ќај “Македонска Пошта“ ц.о. Скопје-Дирекција, со се-
диште во Скопје на ул. “Орце Николов“ бб. 

1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување 
за деловната 2003 година, на ЈП “Македонска Пошта“ 
ц.о. Скопје и тоа: 

А. Градежен објекти и целокупната опрема во обје-
ктите на територијата на Република Македонија од 
опасности од пожар и некои други опасности; 

Б. Компјутерска опрема од пожар и од некои други 
опасности;  

В. Каско осигурување на моторни возила со вклу-
чен дополнителен ризик од кражба и каско осигурува-
ње на товарни возила без дополнителен ризик од краж-
ба;  

Г. Осигурување на залихи на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности; 

Д. Пари во метални каси и пари кај доставувачите 
од ризик на разбојништво и кражби. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни лица регистрирани за врше-
ње на осигурителна дејност. 

1.4. Спроведување на постапката: со отворен повик 
во согласност со Законот за јавни набавки (“Службен 
весник на РМ“ бр. 21/02). 

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно За-
конот за осигурување и други прописи кои ја регулира-
ат оваа материја во Република Македонија и со меѓуна-
родните прописи кои се прифатени во Република Ма-
кедонија. 

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 14.01. 2003 
година (вторник), до 12:00 часот, кога е и јавното отво-
рање на понудите. 

1.7. Спецификацијата може да се подигне без надо-
мест, во архивата на Дирекцијата при ЈП за поштенски 
сообраќај “Македонска Пошта“ ц.о. Скопје, секој рабо-
тен ден од 08:00 до 14:00 часот. 

1.8. Набавката не е делива, понудувачот мора да да-
де понуда за целокупниот обем на набавката, наведена 
во спецификацијата. 

1.9. Со најповолниот понудувач ќе се склучи годи-
шен договор. 

 
2.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покри-

тие на осигурувањето, со наброени ризици (за возилата 
да се наведе која територија ја покрива осигурувањето, 
висината на доплатокот за територии кои не се покрие-
ни и процентот на сопствено учество во случај на 
кражба) и др. 

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на предметот на осигурување 
(точка 1.2. алинеја А, Б, В и Г од овој повик), изразени 
во проценти и вкупната премија пооделно по предмети 
на осигурување со вкалкулирани бонификации-попу-
сти по разни основи. 

2.4. За предметот на осигурување точка 1.2. алинеја 
Д, понудата треба да ги содржи висината на стапките 
за осигурување изразена во проценти со вкалкулирани 
бонификации-попусти по разни основи. 
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2.5. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање на премијата. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на исплата 
на оштетното побарување. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Со понудата треба задолжително да биде доста-

вена валидна банковна гаранција во вредност од 11.000 
евра, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки. 

2.9. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација:  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Документ за бонитетот од Централниот регистар 
во оригинал и копија заверена кај нотар, за економска-
та и финансиската способност на понудувачот;  

- Странскиот понудувач треба да достави ревизор-
ски извештај од странска реномирана ревизорска ин-
ституција, регистрирана за вршење на ревизија, кој 
треба да содржи податоци за вкупното економско рабо-
тење на странскиот понудувач во последните три годи-
ни, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар;  

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација; 

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

- Понудувачот треба да го достави актот за 
основање и работа на друштвото и решение за упис во 
трговскиот регистар;   

- Понудувачот треба да достави дозвола за основа-
ње и работа на Друштвото за осигурување, согласно 
член 13 од Законот за осигурување;  

- Понудувачот треба да достави референца на Ком-
панијата. 

Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар и истите не смеат да бидат постари од шест 
месеци. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) висина на премијата, вклучувајќи ги и бонифика-

циите-попусти по разни основи - 55 бода;  
б) обем на покритие на осигурувањето - 15 бода;  
в) рок и начин на плаќање на премијата - 15 бода;  
г) рок на исплата на оштетно побарување - 15 бода. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува (согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален 
примерок кој треба да биде потпишан од страна на од-
говорното лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекцијата при ЈП за 
поштенски сообраќај “Македонска Пошта“ ц.о. Скопје, 
на ул. “Орце Николов“ бб и тоа се до 12:00 часот на де-
нот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат 
задача да обезбедат докази за датумот на предавањето 
на понудите (потврда од архивата на претпријатието 
или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначена “ не отворај“, како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на ЈП за поштенски сообраќај “Маке-
донска Пошта“ ц.о. Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака-понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака-“документација“ и точ-
ната адреса на понудувачот. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 14.01.2003 (вторник) во 12:00 часот во салата за 
состаноци на Дирекцијата на ЈП “Македонска Пошта“ 
ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на подружница РЕК “Осломеј“ - Осло-
меј, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-03/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ НА ПОНУДИТЕ ЗА УСЛУГА ОД ГРАДЕЖНА 
МЕХАНИЗАЦИЈА, МОТОРНИ ВОЗИЛА И АВТОДИ-
ГАЛКИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ РАБОТИ ПО ПОВИК 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето е АД “ЕСМ“ - Скопје, 

подружница РЕК “Осломеј“ - Осломеј. 
1.2. Предмет на услугата е: градежна механизација, 

моторни возила и автодигалки за интервентни работи 
по повик. 

- Обемот на работите и средствата за работа се да-
дени во спецификациите. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согласност 
со Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ 
бр. 21/02). 

- Набавката е делива. 
 
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики и спецификациите 

добавувачот може да ги подигне во комерцијална 
служба секој работен ден од 11 до 13 часот или на те-
лефон 045/259-859. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, сите 

единечни цени за секоја позиција од обемот на наба-
вката по изработен норма час во денари/норма час. Во 
цената да бидат вкалкулирани трошоците за превоз на 
работниците до и од работно место, исхрана, ХТЗ 
опрема, гориво и алат за работа. Понудата треба да е 
дополнета со дополнителна вредност на ноќната работа 
и работа во државни празници изразена во проценти 
како додаток за изработен норма час. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена - 40 поени; 
4.2. Начин и рок на плаќање - 40 поени; 
4.3. Квалитет - 20 поени. 
 
5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот 
на адреса Подружница РЕК “Осломеј“ - Осломеј (Ко-
мисија за јавни набавки). 
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5.2. Со понудата понудувачот треба да достави при-
дружна документација според член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

5.3. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од За-
конот за јавни набавки. 

5.4. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворањето на понудите. 

 
6. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

17.01.2003 во 13 часот во ресторанот за општествена 
исхрана на РЕК “Осломеј“ (Термоелектрана), во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот 
рок и не се изработени според барањата на отворениот 
повик, како и оние кои немаат целокупна документаци-
ја нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на подружница РЕК “Осломеј“ - Осло-
меј, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-04/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ЗА УСЛУГА ОД АНГАЖИ-
РАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНТЕР-
ВЕНТНИ РАБОТИ ПО ПОВИК, ВО ТЕ И РУДНИК 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето е АД “ЕСМ“ - Скопје, 

подружница РЕК “Осломеј“ - Осломеј. 
1.2. Предмет на услугата е: ангажирање на работни-

ци за изведување интервентни работи по повик, во ТЕ 
и Рудник. 

- Обемот на работите и средствата за работа се да-
дени во спецификациите. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согласност 
со Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ 
бр. 21/02). 

- Набавката е делива. 
 
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики и спецификациите 

добавувачот може да ги подигне во комерцијална 
служба секој работен ден од 11 до 13 часот или на те-
лефон 045/259-859. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, сите 

единечни цени за секоја позиција од обемот на наба-
вката по изработен норма час во денари/норма час. Во 
цената да бидат вкалкулирани трошоците за превоз на 
работниците до и од работно место, исхрана, ХТЗ 
опрема и алат за работа и гориво. Понудата треба да е 
дополнета со дополнителна вредност на ноќната работа 
и работа во државни празници изразена во проценти 
како додаток за изработен норма час. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена - 40 поени; 
4.2. Квалитет - 40 поени; 
4.3. Рок и начин на плаќање - 20 поени. 
 
5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот 
на адреса Подружница РЕК “Осломеј“ - Осломеј (Ко-
мисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот треба да достави при-
дружна документација според член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

5.3. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од За-
конот за јавни набавки. 

5.4. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворањето на понудите. 

 
6. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

16.01.2003 во 13 часот во ресторанот за општествена 
исхрана на РЕК “Осломеј“ (Термоелектрана), во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот 
рок и не се изработени според барањата на отворениот 
повик, како и оние кои немаат целокупна документаци-
ја нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија Macedonia 
Social Infratsructure Programme I (SIP I), објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 50/44/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката:  
Изведба на проект „Изградба на тротоари на улица 

„Партизанска“ во Берово“, што опфаќа изградба на 
тротоари на оваа улица во централното градско по-
драчје, во должина од 731 м. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп 
Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 500 
денари неповратни средства во готово. 

Од Изведувачот ќе се бара употреба на материјали 
со проверен квалитет и со соодветен сертификат за 
истите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни ме-
ста за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупната вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 
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4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци), 
оригинал или фотокопија заверена на нотар. 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други јавни давачки, не пос-
тара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                          40 поени, 
5.2. Ефикасност                                              20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите              15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост        10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                     5 поени, 
5.6. Референц листа                                         5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                           5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: “Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 14.01.2003 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 14.01.2003 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                       

       Комисија за јавни набавки  
          на Единицата за раководење со проектот 

                    Програма Социјална инфраструктура I  
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија Macedonia 
Social Infratsructure Programme I (SIP I), објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 51/45/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
Единица за раководење со проектот-Програма Со-

цијална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката:  
Изведба на проект „Изградба на тротоари на улици-

те: „Нада Михајлова“ и „Јоаким Крчовски“ во Проби-

штип“, што опфаќа изградба на тротоари на овие улици 
во површина од 1.850 м2 и 500 м2, како и атмосферска 
канализација на улицата „Нада Михајлова“. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп 
Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 
денари неповратни средства во готово. 

Од Изведувачот ќе се бара употреба на материјали 
со проверен квалитет и со соодветен сертификат за 
истите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни ме-
ста за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупната вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци), 
оригинал или фотокопија заверена на нотар. 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други јавни давачки, не пос-
тара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                          40 пое-

ни, 
5.2. Ефикасност                                              20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите              15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост        10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                     5 поени, 
5.6. Референц листа                                         5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                           5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: “Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 
Скопје. 
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6.3. Краен рок за прием на понудите е 14.01.2003 
година, до 14:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 14.01.2003 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 14:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                       

       Комисија за јавни набавки  
на Единицата за раководење со проектот 

                    Програма Социјална инфраструктура I  
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија Macedonia 
Social Infratsructure Programme I (SIP I), објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 53/47/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката:  
Изведба на проект „Реконструкција на тротоарите 

на главните улици во Гостивар“, што опфаќа изградба 
на тротоари на некои од главните улици во централни-
от дел на Гостивар „Борис Кидрич“, „ЈНА“, „И.Л.Ри-
бар“ и улицата кај муслиманските гробишта, во вкупна 
површина од 8.225 м2 и околу 3.600 м рабници. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп 
Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 800 
денари неповратни средства во готово. 

Од Изведувачот ќе се бара употреба на материјали 
со проверен квалитет и со соодветен сертификат за 
истите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни ме-
ста за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупната вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци), 
оригинал или фотокопија заверена на нотар. 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други јавни давачки, не пос-
тара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на 
нотар. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         40 поени, 
5.2. Ефикасност                                              20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите              15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост        10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                     5 поени, 
5.6. Референц листа                                         5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                           5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: “Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 15.01.2003 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 15.01.2003 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
                                       

       Комисија за јавни набавки  
на Единицата за раководење со проектот 

                    Програма Социјална инфраструктура I  
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2003 
година 

Дизел 
гориво 
Д-2 

Мазут 
Екстра 
лесно 
гориво 

Моторен 
бензин 
МБ-86 

Керозин 
(петролеј) Адитив 

Јануари 350.000 200.000 43.000 800 250 500 
Февруари 350.000 200.000 43.000 800 250 500 
Март 350.000 200.000 43.000 800 250 - 
Април 300.000 - - 800 250 - 
Мај 300.000 - - 800 250 - 
Јуни 300.000 - - 800 250 - 
Јули 300.000 - - 800 250 - 
Август 300.000 - - 800 250 - 
Септември 300.000 - - 800 250 - 
Октомври 350.000 - - 800 250 - 
Ноември 350.000 200.000 43.000 800 250 500 
Декември 350.000 200.000 43.000 800 250 500 

 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-
бавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на ЈП „Македонски железници“ - 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-2135/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА НАБАВКА НА Д2, ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО,  
БЕНЗИН 86, КЕРОЗИН (ПЕТРОЛЕЈ) И АДИТИВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП „Македонски железници“ со седиште во Скоп-

је, ул. „Железничка“ бр. 50б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- Дизел гориво Д-2        3.900.000 литри, 
- Мазут         1.000.000 литри, 
- Екстра лесно гориво            215.000 литри, 
- Моторен бензин МБ-86              9.600 литри, 
- Керозин (петролеј)               3.000 литри, 
- Адитив                2.000 литри. 
1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен 

повик треба да ги задоволува следните пропишани 
стандарди: 

а. Дизел горивото Д-2 да го задоволува стандардот 
ЈУС.Б.Х2.410, 

б. Екстра лесното гориво кое во поглед на квалите-
тот треба да ги задоволува критериумите пропишани 
со Правилникот за квалитет на маслата за горење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 49 од 16.08.1983 година), 

в. Моторен бензин МБ-86 кој го задоволува стан-
дардот ЈУС.Б.Х2.410. 

1.4. Материјалите треба да бидат испорачувани со 
следната динамика: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите  20 бодови, 
- цена на производите   30 бодови, 
- начин и рок на плаќање  35 бодови, 
- рок на извршување на набавката 15 бодови. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со правилник или за странското правно или физичко 
лице сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институција, 
согласно член 24 од Законот за јавни 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 дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 
од Законот за јавни набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.3. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5% од вредноста на пону-
дата во валута на понудата согласно член 58 од Зако-
нот за јавни набавки на STOPANSKA BANKA A.D. - 
SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 
25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian 
Railways - Skopje, Republic of Macedonia. 

2.4. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 
позициите од овој повик и вкупната цена на понудата. 

2.5. Во вкупната единечна цена изразена во литри 
треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понуду-
вачот од набавката до испорака на горивата вклучувај-
ќи го чинењето на набавката, транспортот до подруж-
ниците, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите 
останати кои би ја теретеле цената. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Рок на важноста на понудата: 40 дена од денот 

на прифаќањето на понудата. 
3.5. Понудата се доставува по пошта или со преда-

вање во архивата на ЈП „Македонски железници“ - Ди-
рекција, најдоцна до 22.01.2003 година до 12 часот, со 
обврска да се обезбедат докази за датумот на предава-
ње на понудата. 

3.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик, нема да бидат разгледува-
ни согласно член 20 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 22.01.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
„Македонски железници“ - Дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
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чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот согласно член 31 од Законот за јавни 
набавки. 

4.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115-419. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персо-
налниот данок на доход (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002 и 44/2002), ми-
нистерот за финансии 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 
1 точка 3 од Законот, за 2003 година на годишно ниво, 
изнесува 32.160 денари. 

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија, месечно се 
утврдува во износ од 2.680 денари, согласно со член 
15-а став 3 од Законот. 

 
   Бр. 08-29703/1          Министер за финансии, 

25 декември 2002 година           м-р Петар Гошев, с.р. 
         Скопје 
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