
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 12 март 2003 
Скопје 

Број 15                        Год.  LIX 

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
396. 
Врз основа  на член 36, став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.03.2003 година, 
дон се е 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА  
Член 1 

Се пренесува правото на користење на патнички  
моторни возила: 

- �LADA SAMARA� - SK 895 II, број на шасија 
ХТА 21093OR13833184, број на мотор 210811397937, 

- �PEUGEOT 405� - SK 958 GD, број на шасија 
VFZ15BDF208125550,  број на мотор 008635, 

- �MERCEDES 190 D� - SK 960 GD, број на шасија 
WDB2011221A411659, број на мотор 60191110238963, 

- �AUDI 100� - SK 338 IJ, број на шасија WAUZZ-
Z4AZMN037240, број на мотор AAR017407, 

- �AUDI 80 TD 1,9� - SK 457 HI, број на шасија WA-
UZZZ8CZ2NA202460, број на мотор AAZ120819, 
од досегашниот корисник Министерството за вна-

трешни работи на Република Македонија на новиот ко-
рисник Агенцијата за разузнавање на Република Маке-
дон ја. и 

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

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

 
      Бр. 23-1265/1                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

397. 
Врз основа  на член 36, став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.03. 2003 година, 
дон се е 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Се пренесува правото на користење на патничкото  

моторно возило, �KRAJSLER-STRATUS�-L 2,5, број на 
мотор UN297647, број на шасија 1C3EMB6HOUN297-
647, од досегашниот корисник Министерството за вна-
трешни работи на Република Македонија на новиот ко-
рисник Центарот за образование на кадри за областа на 
без едноста �Елисие Поповски - Марко� - Скопје. б

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-1264/1                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

398. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.03.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ЗА 
ОГРАНИЧУВАЊЕ  НА  ИЗНОСОТ  НА СМЕТКАТА  

1. Со оваа одлука се определува правото на кори-
стење на службен мобилен телефон и ограничувањето 
на сметката за користење на телефонот и начинот на 
надоместување на сметката повисока од ограничување-
то утврдено со оваа одлука, за вработените во органите 
на државната управа. 

2. Право на користење на службен мобилен теле-
фон со ограничување на висината на сметките до опре-
делениот износ, имаат следните функционери и работ-
ници вработени во органите на државната управа: 

- Министер          8.000,00 денари 
- Заменик на министер         6.000,00 денари 
- Генерален секретар на Владата      7.000,00 денари 
- Државен секретар во  
  министерствата            6.000,00 денари 
- Државен советник                        4.000,00 денари 
- Заменик на генерален секретар  
  на Влада            5.000,00 денари 
- Раководител на сектор                     3.000,00 денари 
- Помошник раководител на сектор    2.500,00 денари 
- Раководител на одделение                 2.500,00 денари 
Во наведените износи не се пресметани месечната 

претплата, данокот на додадена вредност и користењето 
на основните опции кои ги нуди мобилниот оператор. 

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, се признава-
ат поголеми износи на сметки на мобилни телефони до-
колку функционерите и работниците определени во точ-
ката 2 се во странство или имаат повици од странство. 

4. Право на користење на службен мобилен теле-
фон имаат и други вработени во органите на државната 
управа кои извршуваат работи и работни задачи за чие 
извршување неопходно е користење на мобилен теле-
фон, за што одлучува функционерот кој раководи со 
органот на државната управа. 

5. Корисниците на службените мобилни телефони 
кои го пречекориле ограничувањето утврдено во точка 
2 на оваа одлука, се должни разликата од утврденото 
ограничување и висината на сметката, сами да ја надо-
местат, за што при задолжувањето со мобилниот теле-
фон потпишуваат изјава. 

6. Службата за општи и заеднички работи, со мо-
билниот оператор, склучува договор во кој се утврдува 
можност по надминувањето на утврденото ограничува-
ње мобилните телефони да бидат исклучени, односно 
корисникот на мобилниот телефон само да може да би-
де биран. Со договорот со мобилниот оператор да се 
предвиди клаузула �Мојата компанија�. 

7. Вработените во органите на државната управа по 
правило може да бидат корисници и да бидат задолже-
ни само со еден службен мобилен телефон. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а  

 Бр. 23-858/1                       Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  
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399. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�   

ЗА  2003 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на цената на годишна-
та претплата на службеното гласило �Службен весник 
на Република Македонија� за 2003 година, бр. 0202-373 
од 13.02.2003 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие Службен весник на Република 
Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 
13.02.2003 година. 

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

 
      Бр. 23-1049/1                       Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

400. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на цената на годишна-
та претплата на Регистарот на прописи на Република 
Македонија за 2003 година на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скоп-
је, бр. 0202-375 од 13.02.2003 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на сед-
ницата одржана на 13.02.2003 година. 

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

 
      Бр. 23-1050/1                      Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

401. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� ЗА 2003 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на цената за објавува-
ње на огласи, акти и неважечки документи во службе-

ното гласило Службен весник на Република Македони-
ја за 2003 година, бр. 0202-374 од 13.02.2003 година, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скоп-
је, на седницата одржана на 13.02.2003 година. 

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

 
      Бр. 23-1051/1                      Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

402. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦД-РОМ - ИЗДАНИЕТО НА СЛУЖБЕНИ ВЕС-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2001  

И ЗА 2002 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на малопродажната 
цена на ЦД-РОМ-изданието на службени весници на 
Република Македонија за 2001 и за 2002 година на Јав-
ното претпријатие Службен весник на Република Ма-
кедонија, ц.о. - Скопје, бр. 0202-376 од 13.02.2003 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - 
Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година. 

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

 
      Бр. 23-1052/1                      Претседател на Владата 
10 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

403. 
Врз основа  на член 36, став 6  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  3  март 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  НА 
ОДБОРОТ  ЗА  ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  НА  60 - ГОДИШ-
НИНАТА ОД  ХОЛОКАУСТОТ НА  ЕВРЕИТЕ  

ОД  МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател и членови на Одборот за одбележу-

вање на 60- годишнината од Холокаустот на Евреите од 
Македонија се именуваат: 
а) за претседател 
- Бранко Црвенковски, претседател на Владата на Ре-

публика Македонија, 
б) за членови: 
- Благој Стефановски, министер за култура, 
- Азис Положани, министер за образование и наука, 
- акад. Матеја Матевски, претседател на МАНУ, 
- Виктор Мизрахи, претседател на Еврејската заедни-

ца на Македонија, 
- д-р Слободанка Марковска, професор на Филозоф-

скиот факултет во Скопје, 
- Бојан Иванов, вршител на должноста директор на 

Музејот на Македонија - Археолошки, Историски и Ет-
нолошки - Скопје. 
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  2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 23-1229/2                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

404. 
Врз основа  на член 30, став 2  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.03. 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО 

 
1. Се поништува Решението бр. 15-45225/1 од 

30.09.2002 година на министерот за внатрешни работи, 
со кое на Агенцијата за државни службеници е отста-
пено на трајно користење и располагање основно 
средство, патничко моторно возило, Ford Fokus 
Ambiente 1,6, со регистарски број 33098/999, број на 
мотор YY75321, број на шасија, WFOAXXPDAYY-
75321, сила на мотор 74 KW, работна зафатнина 1596 
см3, година на производство 2000. 

2. По влегувањето во сила на ова решение, Мини-
стерството за внатрешни работи повторно да воспоста-
ви владение врз возилото од точка 1 на ова решение и 
возилото да го воведе во книговодствената евиденција 
на Министерството. 

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

 
      Бр. 23-1266/3                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

405. 
Врз основа  на член 30, став 2  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.03. 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

 
1. Се поништува Решението бр. 161-6443/1 од 

19.02.2002 година на министерот за внатрешни работи, 
со кое на Центарот за образование на кадри за областа 
на безбедноста �Елисие Поповски - Марко� - Скопје се 
отстапени на трајно користење и располагање патнич-
ките моторни возила, �KRAJSLER-STRATUS�-L 2,5, 
број на мотор UN297647, број на шасија 1C3EMB6H-
OUN297647  и Џип  �KRAJSLER CIROKI�, број на мо-
тор YL 268988, број на шасија 1J4FFN8P5YL268988. 

2. По влегувањето во сила на ова решение, Мини-
стерството за внатрешни работи повторно да воспоста-
ви владение врз возилото од точка 1 на ова решение и 
возилото да ги воведе во книговодствената евиденција 
на Министерството. 

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

 
      Бр. 23-1266/2                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

406. 
Врз основа  на член 30, став 2  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.03. 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

 
1. Се поништува Решението бр. 161-1780/1 од 

21.01.2002 година на министерот за внатрешни работи, 
со кое на Агенцијата за разузнавање на Република Ма-
кедонија се отстапени на трајно користење и распола-
гање патнички моторни возила:  

- �LADA SAMARA� - SK 895 II  
 број на шасија: ХТА 21093OR13833184 
 број на мотор: 210811397937, 
- �PEUGEOT 405� - SK 958 GD 
 број на шасија:VFZ15BDF208125550 
  број на мотор: 008635, 
- �MERCEDES 190 D� - SK 960 GD 
 број на шасија: WDB2011221A411659 
 број на мотор: 60191110238963, 
- �AUDI 100� - SK 338 IJ 
 број на шасија: WAUZZZ4AZMN037240 
 број на мотор: AAR017407, 
- �AUDI 80 TD 1,9� - SK 457 HI 
 број на шасија: WAUZZZ8CZ2NA202460 
 број на мотор: AAZ120819. 
  2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од   

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

 
      Бр. 23-1266/1                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

407. 
Врз основа  на член 30, став 2  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  3.03. 2003 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО 

 
1. Се поништува Решението бр. 15-45225/2 од 

30.09.2002 година на министерот за внатрешни работи, 
со кое на Агенцијата за државни службеници е отста-
пено на трајно користење и располагање основно 
средство, патничко моторно возило, Volkswagen Vento 
1,61, број на мотор ABU104913, број на шасија, WV-
WZZZ1HPYPW730275, сила на мотор 55.0 KW, работ-
на зафатнина 1598 см3, година на производство 1993. 

2. По влегувањето во сила на ова решение, Мини-
стерството за внатрешни работи повторно да воспоста-
ви владение врз возилото од точка 1 на ова решение и 
возилото да го воведе во книговодствената евиденција 
на Министерството. 

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

 
      Бр. 23-1266/4                      Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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408. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и одредбите на Одлуката 
за формирање на Координативно тело за изработка на 
Оперативна програма за подобрување на соодветната и 
правичната застапеност на заедниците во јавната адми-
нистрација и јавните претпријатија и за имплементација 
на  програмата (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 9/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ 
НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВА-
ЊЕ НА СООДВЕТНАТА И ПРАВИЧНАТА ЗАСТА-
ПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИ-
НИСТРАЦИЈА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
1. За координатор и членови на Координативното 

тело за изработка на Оперативна програма за подобру-
вање на соодветната и правичната застапеност на заед-
ниците во јавната администрација и јавните претприја-
тија и за имплементација на Програмата се именуваат:  

 а) за координатор 
- Татјана Трендафилова-Поповска, директор на 

Агенцијата за државни службеници,  
б) за членови:  
- Ќерим Зимери, заменик на директорот на Агенци-

јата за државна службеници,  
- Изет Ризаковски, заменик на генералниот секретар 

на Владата на Република Македонија, 
- Насер Ајдари, државен советник во Министерс-

твото за правда,   
- Михајло Трипунов, дипл. правник државен совет-

ник во Министерството за здравство,  
- Димитар Тодевски, државен советник во Мини-

стерството за финансии,  
- Олгица Трајковска, државен советник во Мини-

стерството за култура,  
- Авзи Мемети, државен советник во Министерс-

твото за образование и наука,  
- Весна Доревска, помошник на министерот за вна-

трешни работи во Секторот за правни и кадровски работи,  
- м-р Магдалена Несторовска, државен советник во 

Министерството за одбрана,  
- Оливера Цветановска, државен советник во Мини-

стерството за економија,  
- Хајриз Бајрами, советник во Министерството за 

транспорт и врски,  
- Стојан Трајанов, државен советник во Министерс-

твото за труд и социјална политика,  
- Маја Ортакова, државен советник во Министерс-

твото за локална самоуправа. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на �Репуб-
лик  Македонија�. а 

   Бр. 23-209/13                   Претседател на Владата         
24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
409. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ�-

СВЕТИ НИКОЛЕ  
1. Валентина Алексова се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Крсте Петков Мисирков�-Свети Николе. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

    Бр. 17-249/2      Претседател на Владата         
24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
410. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-

цијата за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО- 

БИТОЛА  
1. Д-р Серафим Анастасовски се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството-Битола, а 
за член на овој управен одбор се именува д-р Петре 
Мицевски, научен советник во ЈНУ Институт за сто-
чарство-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

     Бр. 17-477/3      Претседател на Владата         
24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
411. 
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 24 февруари 2003 го-
дин , донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА  

�БОРКА ТАЛЕСКИ�-ПРИЛЕП  
1. За претседател и членови на Управниот одбор на Град-

ската библиотека �Борка Талески�-Прилеп се именуваат: 
а) за претседател 
- Владимир Караџоски, научен работник,  
б) за членови: 
-  Стефка Небрежанец, професор во Гимназијата 

�Мирче Ацев�-Прилеп,  
-  Сашо Клисароски, дипл. правник. 
Од редот на вработените: 
- Марија Пажеска, виш библиотекар,  
- Ангелина Гареска, виш библиотекар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

     Бр. 17-756/2      Претседател на Владата         
24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
412. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ �САНДЕВО� 

-С. САНДЕВО, СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Партизан-

скиот дом �Сандево�-с. Сандево, Скопје, се именува 
Виолета Рајковчевиќ, дипл. машински инженер. 
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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. 17-760/2       Претседател на Владата         

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
413. 
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 24 февруари 2003 го-
дина, донесе  

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

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ  
1.  За претседател и членови на Управниот одбор на При-

родонаучниот музеј на Македонија-Скопје се именуваат: 
а) за претседател  
- д-р Владо Малетиќ, доцент на Шумарскиот факул-

тет-Скопје,  
б) за членови: 
- д-р Станислава Лазаревска, доцент на Земјодел-

скиот факултет-Скопје,  
- Валбона Зенку. 
Од редот на вработените: 
- Зоран Николов, дипл. биолог-кустос-педагог, 
- д-р Светозар Петковски, советник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-852/2      Претседател на Владата         

24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
414. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛ-
ТУРАТА �БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО�-СТРУМИЦА  

1. Живко Лазаров се разрешува од должноста врши-
тел на должноста директор на Домот на културата 
�Благој Јанков-Мучето�- Струмица. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-897/3       Претседател на Владата         

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
415. 
Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јав-

но претпријатие Македонска радиодифузија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА  

РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ  
1. Ката Ристова се разрешува од должноста член на 

Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје, на 
нејзино барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-998/2      Претседател на Владата         

24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
416. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  

од Законот за култура (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА  КУЛТУРАТА 

НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на 
културата на град Скопје - Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Викторија Васева Димеска, 
б) членовите: 
- Зора Геческа, 
- Милан Иванов, 
- Биљана Видоеска, 
- Венко Цветков. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Заводот за заштита на спомениците на културата на 
град Скопје - Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Милан Иванов, дипломиран археолог, советник-

конзерватор, Републички завод за заштита на спомени-
ците на културата - Скопје, 
б) за членови 
- Абдурауф Пруси, универзитетски професор, 
- Јулијана Тричковска, дипломиран историчар на 

уметноста со археологија. 
Од редот на вработените: 
- Биљана Видоеска, дипломиран историчар на умет-

носта, советник-конзерватор, 
- Анета Таневска, дипломиран инженер архитект. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-1021/2       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
417. 
Врз основа на член 4 и член 50 од Законот за метроло-

гијата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
55/2002), а во врска со член 47 став 2 од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 
и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР  НА  БИРОТО   
ЗА МЕТРОЛОГИЈА 

 
1. За директор на Бирото за метрологија, орган во 

состав на Министерството за економија, се именува 
Ристо Јосифовски, досегашен директор на Службата за 
стандардизација и метрологија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к

 
         Бр. 17-1035/2       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
418. 
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), а во врска со член 50 од Законот за метрологи-
јата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
55/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И 

МЕТРОЛОГИЈА 
 
1. Се разрешува Ристо Јосифовски од должноста 

директор на Службата за стандардизација и метрологи-
ја, орган во состав на Министерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-1035/3       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
419. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со член 3 
став 1 од Одлуката за формирање на Координативно 
тело за гранично обезбедување и активности за попре-
чување на шверцот (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 40/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК 
И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО 
ЗА ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И АКТИВНОСТИ 

ЗА ПОПРЕЧУВАЊЕ НА ШВЕРЦОТ 
 
1. За претседател, негов заменик и членови на Ко-

ординативното тело за гранично обезбедување и актив-
ности за попречување на шверцот се именуваат: 
а) за претседател 
- мајор м-р Методија Дојчиновски, советник во Ми-

нистерството за одбрана, 
б) за негов заменик 
- Раде Јанкоски, помошник во Одделот за полиција 

во Министерството за внатрешни работи, 
в) за членови: 
- потполковник Радисав Младеновски, офицер за 

гранични операции во Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија, 

- Љупчо Арсовски, државен советник-координатор 
во Министерството за надворешни работи, 

- Митасин Беќири, раководител на Одделение во 
Министерството за правда, 

- Горан Кузевски, началник на Одделение за истра-
га при Царинска управа на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к

 
         Бр. 17-1081/2       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

420. 
Врз основа на член 51 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/2002), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Гарип Алими се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-1069/2       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
421. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија - Скопје, се именува Борче 
Божиновски, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-1096/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
422. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА 
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА- 
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 

�МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ 
 

1. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈП за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патишта �Македони-
јапат� - Скопје, се именуваат Илиос Вилос, дипл. град. 
инж., м-р по технички науки. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-1097/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
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423. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА 
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА 

ПОШТА� - СКОПЈЕ 
 

1. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење  на Јавното претпријатие за 
поштенски сообраќај �Македонска пошта� - Скопје, се 
именува Бранко Трајчевски, дипл.правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-1098/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
424. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

- МИА - СКОПЈЕ 
 

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Македонска информативна агенција - МИА - 
Скопје, се именува д-р Дејан Мицковиќ, доцент на 
Правниот факултет - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-1099/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
425. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24 февруа-
ри 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
 

1. За член на Управниот одбор на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје, се именува Бо-
ро Димков, 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. 17-1100/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

426. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработување и 

осигурување во случај на невработеност (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. За член на Управниот одбор на Заводот за врабо-

тување на Република Македонија - Скопје, се именува 
д-р Јасмина Делчева - Диздаревиќ, доцент на Филозоф-
скиот факултет - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к

 
          Бр. 17-1101/1       Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
427. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО  

1. Се разрешува Харун Беадини од должноста дире-
ктор на Затворот Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-1104/2                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
428. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО 
 
1. За директор на Затворот Тетово се именува Асим 

Бајрами, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-1105/2                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
429. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
А ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ Н 

1.Се разрешува Зикри Положани од должноста ди-
ректор на Државниот девизен инспекторат, орган во 
состав на Министерството за финансии. 
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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. 17-1109/1                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
430. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �КРСТЕ 

ПЕТКОВ МИСИРКОВ� - СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Крсте Петков Мисирков� - Свети Николе се 
именува м-р Методи Манев, дипл. професор по кни-
жевност, театарски режисер во Домот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-1117/1                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
431. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА 
БИБЛИОТЕКА �СТРАШО ПИНЏУР� - НЕГОТИНО 

 
1. Петко Ристов се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Матичната библиотека 
�Страшо Пинџур� - Неготино. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-1118/1                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
432. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

�СТРАШО ПИНЏУР� - НЕГОТИНО  
1. За вршител на должноста директор на Матичната 

библиотека �Страшо Пинџур� - Неготино се именува 
Ристо Стојанов, библиотекар за роднокрајно одделение 
во Библиотеката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-1119/1                   Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

433. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИ-
ТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ 
НА КУЛТУРАТА �АЦО ЃОРЧЕВ� - НЕГОТИНО   

1. Павле Трпков се разрешува од должноста врши-
тел на должноста директор на Домот на културата 
�Ацо Ѓорчев� - Неготино. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

    Бр. 17-1120/1                   Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

434. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�АЦО ЃОРЧЕВ� - НЕГОТИНО  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Ацо Ѓорчев� - Неготино се именува Љупчо 
Лазов, уредник на издавачка дејност во Домот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

    Бр. 17-1121/1                   Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

435. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �МИРКА ГИНОВА� - ДЕМИР КАПИЈА  

1. Петар Мојсов се разрешува од должноста врши-
тел на должноста директор на Домот на културата 
�Мирка Гинова� - Демир Капија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-1122/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
436. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�МИРКА ГИНОВА� - ДЕМИР КАПИЈА  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Мирка Гинова� - Демир Капија се именува 
Орданка Николова, дипл. професор по биологија. 
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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. 17-1123/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
437. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 

КУЛТУРАТА �25 МАЈ� - ВАЛАНДОВО 
 
1. Ристо Тушевски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Домот на културата 
�25 Мај� - Валандово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-1124/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
438. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  

�25 МАЈ� - ВАЛАНДОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �25 Мај� - Валандово, се именува Мирчо Ка-
рамучев, дипл. професор по историја на книжевностите 
со македонски јазик, програмски раководител во Домот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-1125/1                     Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
439. 
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 24 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �БЛАГОЈ  

ЈАНКОВ-МУЧЕТО� - СТРУМИЦА  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Благој Јанков-Мучето� - Струмица, се име-
нува Кирчо Козаров, дипл. политиколог, вработен во 
Домот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-1126/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

440. 
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 24 февруари 2003 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ПРЕТСЕДАТЕЛ  
И ЧЛЕНОВИ НА  УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ  
НА КУЛТУРАТА �ИЛИНДЕН� - ДЕМИР ХИСАР 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Илинден� - Демир 
Хисар се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Снежана Најдовска, 
б) членовите: 
- Јане Ангелевски, 
- Пецо Наловски, 
- Борис Дамески, 
- Совка Углешовска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Илинден� - Демир Хисар се име-
нуваат: 
а) за претседател 
- Никола Симоновски, вработен во ЈП �Македонски 

шуми� - Подружница Демир Хисар, 
б) за членови: 
- Драге Радовски, вработен во ДООЕЛ �Младост� - 

Демир Хисар, 
- Цане Толевски, дипл. професор по одбрана и за-

штита. 
Од редот на вработените: 
- Борис Дамески,библиотекар, 
- Перо Јовановски, референт. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-898/2                       Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
441. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за 
хартии од вредност на продолжението од својата сед-
ница одржана на 26  февруари 2003 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Драган Ле-

сиќ од Скопје, ул. �Исаија Мажовски� бр. 26/32 за ди-
ректор на брокерската куќа Еуро Брокер АД Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 25. 

2. Решението за согласност за именување на Драган 
Лесиќ за директор на брокерската куќа Еуро Брокер 
АД Скопје, престанува да важи со денот на разрешува-
ње од функцијата директор на брокерската куќа. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
        Бр. 07-2205/7             Комисија за хартии од вредност 
26 февруари 2003 година                Претседател,  
             Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 



Стр. 10 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 март 2003 
 
442. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за 
хартии од вредност на 27  јануари 2003 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност за именување на Тони Костов 
од Скопје, бул. �Илинден� бр. 5/43 за директор на бро-
керската куќа Еуро Брокер АД Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 25. 

2. Решението за согласност за именување на Тони 
Костов за директор на брокерската куќа Еуро Брокер 
АД Скопје, престанува да важи со денот на разрешува-
ње од функцијата директор на брокерската куќа. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 07-2205/6              Комисија за хартии од вредност 
27 јануари 2003 година                  Претседател,  
            Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
443. 
Врз основа на член 176 став 3 и член 250 од Законот за 

служба во Армијата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 62/2002 и 98/2002), 
министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА  ПАРИЧНА НАГРАДА НА ВОЕНИ И ЦИВИЛНИ 
ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат поблиските критери-
уми за доделување на парична награда на професионален 
војник и воен старешина (во натамошниот текст: воено 
лице) и цивилно лице на служба во Армијата на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

 
Член 2 

За доделување на парична награда, треба да бидат 
исполнети следните критериуми: 

1. Военото лице при последното оценување да е 
оценето со степенот �особено се истакнува� за најмал-
ку четири податоци за оценување од член 52 од Зако-
нот за служба во Армијата; 

2. Цивилното лице при последното оценување да е 
оценето со оценка �се истакнува� согласно критериу-
мите за оценување на цивилните лица; 

3. Военото и цивилното лице со вонредно залагање 
да постигнало исклучителни резултати, со кои придо-
нело за порационално, поефикасно и поквалитетно ра-
ботење на Армијата-единицата; и 

4. Военото и цивилното лице да има зголемен обем 
на работа надвор од планираните должности. 
По исклучок од став 1 на овој член, доделувањето 

на парична награда може да се оствари и во услови ко-
га военото и цивилното лице ги исполнува критериу-
мите од точките 3 и 4 од став 1 на овој член, ако воено-
то лице при последното оценување  е оценето со степе-
нот �особено се истакнува� и со степенот �се истакну-
ва� за најмалку по два податока за оценување, а цивил-
ното лице  ако има оценка �задоволува�. 

 
Член 3 

Во изборот за наградување, согласно член 2 став 1 
точка 1 и 2 на овој правилник, може да бидат опфатени 
само воени и цивилни лица кои при последното оцену-
вање биле оценети со степенот �особено се истакнува�, 
односно со оценка �се истакнува�. 

За наградување согласно став 1 на овој член, бројот 
на воените и цивилните лица не може да изнесува по-
веќе од 10% од вкупниот број на воени и цивилни лица 
на служба во Армијата. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на награда ја покренува 
старешината на положба командир на чета и нему ра-
мен или повисок воен старешина, врз основа на пред-
лог на непосредно претпоставениот старешина на вое-
ното или цивилното лице кое се предложува за доделу-
вање на награда. 

 
Член 5 

Предлогот за доделување на награда го разгледува 
кадровскиот совет на единицата, установата во која е 
на служба военото или цивилното лице кое што се 
предложува за награда. 
На разгледување на предлогот за доделување на на-

града на кадровскиот совет присуствува и старешината 
од член 4 на овој правилник, кој ја покренал постапка-
та за доделување на награда и кој го образложил пред-
логот за доделување на наградата. 

 
Член 6 

Кадровскиот совет од член 5 на овој правилник, пред-
логот за доделување награда го доставува до кадровскиот 
совет на началникот на Генералштабот на Армијата, кој 
дава конечен предлог на лица за наградување. 

 
Член 7 

При доделувањето на наградата, покрај резултатите 
постигнати во извршувањето на задачите, се имаат во 
вид и сложеноста, значењето и приоритетот на задача-
та, како и условите под кои задачата е извршена. 

 
Член 8 

Парична награда до висина на една плата се доде-
лува на воено лице кое при последното оценување е 
оценето со степенот �особено се истакнува� за најмал-
ку четири податоци за оценување од член 52 од Зако-
нот за служба во Армијата, кое со вонредно залагање 
постигнало исклучителни резултати со кои придонело 
за порационално, поефикасно и поквалитетно работење 
на Армијата-единицата и кое има зголемен обем на ра-
бота надвор од планираните должности. 
Парична награда од став 1 на овој член се доделува 

и на воено лице кое при последното оценување е оце-
нето со степените �особено се истакнува� или �се 
истакнува� за најмалку два податоци за оценување од 
членот 52 од Законот за служба во Армијата и кое ги 
исполнува останатите критериуми согласно став 1 на 
овој член. 
Парична награда од став 1 на овој член се доделува 

и на цивилно лице кое при последното оценување е 
оценето со оценка �задоволува�, кое со вонредно зала-
гање постигнало исклучителни резултати со кои при-
донело за порационално, поефикасно и поквалитетно 
работење на Армијата-единицата и кое има зголемен 
обем на работа надвор од планираните должности. 

 
Член 9 

Парична награда до висина на две плати се доделу-
ва на воено лице кое при последното оценување е оце-
нето со степенот �особено се истакнува� за сите пода-
тоци за оценување од член 52 од Законот за служба во 
Армијата, кое со вонредно залагање постигнало исклу-
чителни резултати со кои придонело за порационално, 
поефикасно и поквалитетно работење на Армијата-еди-
ницата и кое има зголемен обем на работа надвор од 
планираните должности. 
Парична награда од став 1 на овој член се доделува 

и на цивилно лице кое при последното оценување е 
оценето со оценка �се истакнува�, кое со вонредно за-
лагање постигнало исклучителни резултати со кои при-
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донело за порационално, поефикасно и поквалитетно 
работење на Армијата-единицата и кое има зголемен 
обем на работа надвор од планираните должности. 

 
Член 10 

Доделувањето на паричната награда по критериу-
мот од член 2 став 1 точка 1 и 2 на овој правилник се 
врши по повод Денот на Армијата, 18 Август. 
Доделувањето на паричната награда по критериу-

мите од член 2 став 1 точка 3 и 4 на овој правилник се 
врши по извршување на работата, по повод денот на 
воената единица, Денот на Армијата, позначајни зада-
чи, вежби  или сл. 

 
Член 11 

Военото и цивилното лице може да биде наградено 
само еднаш во текот на годината врз основа на крите-
риумот од член 2 став 1 точка 1 и 2 и став 2 на овој 
правилник. 
Наградувањето на воено и цивилно лице по основ 

на член 2 став 1 точка 3 и 4 на овој правилник може да 
биде повеќе пати во годината, во зависност од изврше-
ните работи и постигнатите резултати, но не повеќе од 
две негови плати. 

 
Член 12 

Доделувањето на наградата се соопштува и се вра-
чува во готовина пред стројот на единицата-установа-
та, односно на друг пригоден начин. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 02-1825/1                          Министер за одбрана, 
4 март 2003 година                д-р Владо Бучковски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
444. 
Врз основа на член 74 став 1 точка 1 од Законот за 

внатрешни работи (�Службен весник на РМ� бр. 19/95, 
55/97 и 38/2002), министерот за внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за вршење на работите на Мини-
стерството за внатрешни работи (�Службен весник на 
РМ� бр. 12/98), во членот 48 по ставот 1 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

�За секое повикано, приведено, задржано лице и ли-
це лишено од слобода, овластеното службено лице со-
ставува записник за поука и остварување на право на 
бранител и други права на повикано, приведено, задр-
жано лице и лице лишено од слобода�. 

 
Член 2 

Членот 115 се менува и гласи: 
Кога увидот го вршат овластени службени лица, за 

неговото извршување составуваат записник кој содржи: 
1. Назив на организациониот облик на Министерс-

твото; 
2. Податоци за местото на кое се врши увидот, при-

чините поради кои се врши увидот и за денот и време-
то кога е пријавен настанот; 

3. Податоци за овластеното службено лице кое го 
врши увидот и го составува записникот, за лицето од-
носно лицата со кои во содејство се презема увидот и 
нивното својство, како и овластените службени лицa 
кои присуствувале на увидот; 

4. Податоци за известувањето на истражниот судија 
и јавниот обвинител, времето кога е излезено на место-
то на настанот, денот и времето кога е започнато и за-
вршено со увидот, лицата кои присуствувале на место-
то на настанот и нивното својство; 

5. Дали самото место било обезбедувано и од кого, 
дали постојат измени на местото на настанот, кој ги из-
вршил и причините поради кои се направени измените; 

6. Атмосферски и светлосни услови за време на вр-
шење на увидот; 

7. Дали лицата кои присуствувале на увидот имале 
забелешка на истиот, од каква природа се забелешките 
и по чија иницијатива се внесени и 

8. Состојбите што се констатирани од овластеното 
службено лице при вршењето на увидот (детален опис 
на местото на настанот со распоредот на предметите и 
трагите во него и нивните ознаки, обезбедување на 
персонални докази и материјални траги и предмети, 
фотографирање, скицирање, алко тест, вонредни тех-
нички прегледи на возилото, употреба на службено ку-
че и други активности, правна квалификација на наста-
нот, податоци за евентуален прекин на увидот). 

 
Член 3 

Образецот број 17-а и обрасците број 23 и број 39 
кои се заменуваат со нови обрасци број 23 и број 39, се 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 151-1547/1            Министер  
3 март 2003 година              за внатрешни работи, 
          Скопје    Хари Костов, с.р. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               Образец бр. 17-а 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
________________________________________ 
(назив на организационата единица) 
________________________________________ 
Бр. ___________________ 
____________200_година 
 
 
 

Врз основа на член 3 ставови 1 и 2 и член 188 ставови 4 и 5 
од Законот за кривичната постапка (�Службен весник на РМ� бр. 
15/97 и 44/2002) и член 48 став 2 од Правилникот за вршење на 
работите на Министерството за внатрешни работи (�Службен 
весник на РМ� бр. 12/98 и 15/03), се составува 
 
 

З А П И С Н И К 
за поука и остварување на право на бранител и други права на по-
викано, приведено, задржано лице и лице лишено од слобода 

 
 

На ден ________, во _____ часот, во просториите на ______, е 
_____________________________________________ лицето: 
(повикано, приведено, задржано, лишено од слобода) 
 
 

______________, роден во _________, со место на живеење во 
      (име и презиме) 

_______________, со стан на ул. ____________, бр. _____, поради: 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  
(основ за повикување, приведување, задржување и лишување од слобода) 
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Врз основа на член 3 ставови 1 и 2 и член 188 ставови 4 и 5 
од Законот за кривичната постапка (�Службен весник на РМ� бр. 
15/97 и 44/2002), член 30 став 1, член 44 став 3 и член 45 став 1 од 
Правилникот за вршење на работите на Министерството за вна-
трешни работи (�Службен весник на РМ� бр. 12/98 и 15/03), лице-
то ________________________________ е поучено за правото да 
мол и и за правото на бранител и истиот изјави: ч

 
 

 БАРА ДА ИМА БРАНИТЕЛ:     НЕ БАРА ДА ИМА БРАНИТЕЛ: 
 ________________________       ________________________ 

         (потпис)        (потпис) 
 
Користејќи го правото на бранител на ден ______, во __часот, 

известен е бранителот _________. Бранителот пристигна во про-
сториите на _______________, ден ___________, во ______ часот. 

Бранителот се легитимира со адвокатска легитимација и при-
ложи полномошно бр. _____________ од _________________. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за кривичната постап-
ка (�Службен весник на РМ бр. 15/97 и 44/2002), член 30 став 1, 
член 32 и член 45 став 1 од Правилникот за вршење на работите 
на Министерството за внатрешни работи (�Службен весник на 
РМ бр. 12/98 и 15/03), на лицето__________________________ му 
е овозможено правото да се извести член од неговото поблиско 
семејство за неговото приведување - повикување - задржување - 
лишување од слобода, и при тоа е известено лицето 
__________________, со живеалиште на ул. __________________ 
бр. _______, во __________________, и тел. број ______________, 
во сродство на _________________________. Известувањето е из-
вршено на ден _____________, во ________ часот. 

Лицето повикано - приведено - задржано - лишено од слобо-
да има - нема забелешки на односот на овластеното лице во поли-
циската постапка: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
повикано-приведено-задржано лице 
          лице лишено од слобода:         М.П. овластено службено лице: 
     ________________________                __________________ 
 
                     бранител: 
      ________________________ 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                  Образец бр. 23 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
_____________________________ 
_____________________________ 
БР. ___________КУ.БР._________ 
________________ година 
 
        СКОПЈЕ 
 
 

Врз основа на член 75 став 1 и член 147 став 2 од Законот за 
кривичната постапка (�Службен весник на РМ� бр. 15/97 и 
44/2002) и член 115 од Правилникот за вршење на работите на 
Министерството за внатрешни работи (�Службен весник на РМ� 
бр. 12/98 и 15/03) се составува 

 
 

ЗАПИСНИК ЗА УВИД 
 

Извршен во/на _____________ сопственост на _____________ 
___________ на ул/бул. _____________ во __________________ 
заради ___________________________________. 

Настанот е пријавен од ______________ на ден _____ во 
______ часот. 

1. Увидот го презема и врши овластено службено лице 
_____________ кој воедно го составува записникот, во содејство 
со: 

а. ________________ во својство на ______________________ 
б. ________________ во својство на ______________________ 

во присуство на ОСЛ: _____________________________________ 
2. За излегувањето на местото на настанот известени се: 
а. Истражен судија ___________ на ден ___________ година, 

во _____ часот 
б. Јавен обвинител ____________ на ден ___________ година, 

во ____ часот. 
3. На местото на настанот е излезено за _________ минути. 
4. Увидот започна на ден _________ година, во ______ часот. 
5. На местото на настанот присуствуваа: 
а. учесниците на настанот: 

1. ___________________________________________________ 
    ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
    ___________________________________________________ 

кои во понатамошната постапка можат да се јават во својство на 
оштетен или обвинет. 

б. Бранителот ________________________________________ 
в. Сведоци на настанот 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
6. Местото на настанот не-е обезбедено од ________________ 
7. На местото на настанот не постојат измени _____________ 

________________________________________________________ 
8. Истите ги извршил ____________________ заради _______ 

________________________________________________________ 
9. Атмосферски и светлосни услови за време на вршење на 

увидот _________________________________________________  
10. Лицата кои присуствуваат на увидот се поучени во смис-

ла на член 161 став 7 од Законот за кривична постапка дека мо-
жат да му предложат на овластеното службено лице нови докази, 
да му постават одредени прашања на вештакот, а по одобрение на 
овластеното службено лице можат и непосредно да поставуваат 
прашања, како и дека имаат право да бараат во записникот да се 
внесат и нивните забелешки во поглед на увидот. 

 
При вршење на увидот овластеното службено лице го констатира 
следното: 
________________________________________________________ 
- опис (детален опис на местото на настанот со распоредот на 
предметите и трагите во него и нивните ознаки) 
- преземени активности (обезбедување на персонални докази и 
материјални траги и предмети, фотографирање, скицирање, алко 
тест, вонредни технички прегледи на возилото, употреба на служ-
бено куче и други активности) 
- правна квалификација на настанот 
- дали увидот е прекинат, во која фаза и зошто? 
________________________________________________________ 
 
 
Увидот завршил во _________ часот.  
 
                   ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

                     
  __________________________ 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                  Образец бр. 39 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Бр. ___________________ 
____________200_година 
        СКОПЈЕ 
 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
MINISTRY OF INTERIOR 
No. __________________ 
Date _________________ 
Skopje 
 
 

Врз основа на член 234 од Правилникот за вршење на работи-
те на Министерството за внатрешни работи (�Службен весник на 
РМ� бр. 12/98 и 15/03) се издава 

 
In accordance with the Article 234 from the Rulebook on the 

Affairs with the Ministry of Interior (Official Gazette of the Republic 
of Macedonia, No. 12/98) 

 
ПОТВРДА 

(CONFIRMATION) 
за прием на оружје и муниција заради превоз 

(For the reception of weapon and ammunition for the purposes of 
transportation) 

 
________________________________________________________ 
Примено од патникот 
(Received from the passenger)_______________________________ 

  (презиме и име - Surname/name) 
 
________________________________________________________ 
Со живеалиште 
(His address) _____________________________________________ 

(место, улица и број - Complete address) 
 
________________________________________________________ 
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Државјанство и вид на патна исправа 
(citizenship and Passport number) ____________________________ 
 
________________________________________________________ 
Оружје 
(Weapon) _______________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 Тип  марка  калибар 
(Туре)____________(brand)_____________(caliber)_____________ 
 
________________________________________________________ 
Фабрички број 
(Number of manufacture) _______________________ 
 
________________________________________________________ 
Муниција: парчиња   Ознака 
(Ammunition:pieces)_________________(indication)_____________ 
 
ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ     ПОТПИС НА ЗАПОВЕДНИКОТ НА 
                     ВОЗДУХОПЛОВОТ 
 (Signature by the authorized person)     (Signature by the commander on flight) 
 __________________________     ___________________________ 
 
 

М  П 
ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА ГИ ПРИМИЛ ПАТНИКОТ 
(The weapon and ammunition are received by the passenger) 

 
_______________________________________________ 

___________ 
445. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Бања - Општи-
на Облешево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

 Бр. 09-1482/1 
6 март 2003 година         Директор, 

   Скопје         Бисера Јакимовска, с.р. 
___________ 

446. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Сарамзалино - 
Општина Лозово. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
    Бр. 09-1483/1 
6 март 2003 година         Директор, 

  Скопје         Бисера Јакимовска, с.р. 

447. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Аџиматово - 
Општина Лозово. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-1481/1 
6 март 2003 година         Директор, 

   Скопје         Бисера Јакимовска, с.р. 
___________ 

448. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Елшани-Оп-
штина Охрид. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
Бр. 09-1543/1                                  Директор,   

10 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
449. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Драгожел-Оп-
штина Кавадарци. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
Бр. 09-1581/1                                  Директор,   

11 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   
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450. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската општина Добротино-
Општина Кавадарци. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-1582/1                                  Директор,   

11 март 2003 година                Бисера Јакимовска, с.р. 
           Скопје   

___________ 
451. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 26 
февруари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат член 165, член 168 и член 178 од 

Законот за високото образование (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 64/2000). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�.  

3. Уставниот суд на Република Македонија по сопс-
твена иницијатива со Решение У.бр. 181/2002 од 25 де-
кември 2002 година, поведе постапка за оценување 
уставноста на членовите од Законот означени во точка-
та 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 
165 од Законот за високото образование е предвидено 
со признавањето на високообразовните квалификации 
или дел од високообразовните студии поминати во 
странство, врз основа на стручен предлог од соодветна 
високообразовна установа на Република Македонија, 
министерството надлежно за работите на високото 
образование формално ги потврдува вредноста, квали-
тетот и споредливоста на странската високообразовна 
квалификација со домашната, односно признавањето 
на сите права кои таа диплома или свидетелство ги да-
ваат во државата во која се стекнати. 
Според членот 168 на овој закон, министерот над-

лежен за работите на високото образование врз основа 
на предлогот од стручна комисија на високообразовна 
установа (во натамошниот текст: стручна комисија) од-
лучува за секое барање посебно за признавање на висо-
кообразовни квалификации стекнати во странство или 
на еден дел од студиите поминати во странство. 
Стручната комисија од ставот 1 на овој член, на бара-

ње од министерот ја формира наставно-научниот, однос-
но наставничкиот совет на високообразовната установа 
која е најблиска до наставно-научната област за признава-
ње на странска високообразовна квалификација. 

Стручната комисија утврдува предлог по разгледу-
вање на целокупната документација поднесена од стра-
на на барателот и по добиеното мислење од страна на 
информативниот центар, во рок од 60 дена од денот на 
доставувањето на барањето од страна на министерот. 
Ако комисијата не го даде своето мислење во овој рок, 
министерот може да формира комисија во нов состав. 
Согласно членот 173 став 1 и 2 на овој закон, во од-

луката за признавање на квалификацијата е содржано 
дека странската квалификација ги исполнува општите и 
посебните барања поставени за пристап во високото 
образование или вработување во Република Македонија. 
Предлогот на одлуката за признавање на квалифи-

кацијата ја потпишува претседателот на стручната ко-
мисија. Одлуката ја потпишува министерот надлежен 
за работите на високото образование. 
Со членот 178 од законот е предвидено дека барате-

лот кој не е задоволен од одлуката за признавање на 
странската високообразовна квалификација може да 
поднесе приговор до стручната комисија во рок од 15 
дена. 
Ако барателот не е задоволен од одлуката на струч-

ната комисија по поднесениот приговор, може во рок 
од наредните 30 дена да поднесе тужба до Врховниот 
суд на Република Македонија. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 1 и 3 од Уста-
вот, како темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија се основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати со меѓународното 
право и утврдени со Уставот, како и владеењето на 
правото. 
Уставот на Република Македонија, во членот 44 

утврдил дека секој има право на образование и дека 
образованието е достапно на секого под еднакви усло-
ви, а во членот 45 од Уставот е утврдено дека граѓани-
те имаат право, под услови утврдени со закон, да осно-
ваат приватни образовни установи во сите степени на 
образованието, освен во основното образование. 
Според членот 46 од Уставот, на универзитетот му 

се гарантира автономија. Условите за основање, врше-
ње и престанок на дејноста на универзитетот, се уреду-
ваат со закон. 
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-

кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Со членот 58 од Уставот, е утврдено дека сопстве-

носта на трудот се основа за управување и учество во 
одлучувањето. 
Учеството во управувањето и одлучувањето во јав-

ните установи и служби се уредува со закон и врз 
принципите на стручност и компетентност. 
Законот за високото образование (�Службен весник 

на РМ� бр. 64/2000), во членот 1 определил дека пред-
мет на уредување на овој закон се условите и постапка-
та за основање, финансирање и престанок на високоо-
бразовните установи и се утврдуваат основите за орга-
низација, управување, развој и за вршење на високоо-
бразовна дејност. 
Во членот 2 став 1 точка 36 од Законот, е дадена де-

финиција на универзитетот, дека таа претставува нај-
висока автономна високообразовна, научна, односно 
уметничка установа која ја сочинуваат високообразов-
ни установи, основани според овој закон. 
Според член 10 став 1 од Законот, високообразов-

ните установи ја вршат својата дејност врз принципот 
на академската автономија, а според став 3 од овој 
член автономијата на универзитетот вклучува академ-
ска слобода на високообразовните установи, автономи-
ја на управувањето со високообразовните установи и 
неприкосновеност на автономијата. 
Со одредбите од членовите 165 до 180 од Законот, 

се уредени прашањата за признавање на високообра-
зовните студии.  
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6. Според изнесените уставни определби основните 
слободи и права на човекот и граѓанинот оригинерно 
се утврдени во самиот Устав и за нивното остварување 
и заштита се утврдени и соодветни уставни услови и 
основи, особено преку гаранциите на основните слобо-
ди и права, меѓу кои, во сферата на образованието, е и 
гаранцијата на автономија на универзитетот. 
Интенцијата на Уставот е со закон да се утврдуваат 

норми кои ќе обезбедат усогласен сооднос со уставно 
утврдените слободи и права, во кои е содржано и пра-
вото на образование и посебно потенцираниот автоно-
мен институционален облик на универзитетот со авто-
номниот статус во обавувањето на дејностите од сфе-
рата на образовниот и научен труд. 
Оттука, според Судот владеењето на правото како 

темелна вредност на која почива уставниот поредок на 
Републиката, треба да обезбеди постоење на правни 
претпоставки преку законска регулатива заради оства-
рување на фундаменталните компоненти на универзи-
тетот. Тоа се автономијата и правото и одговорноста на 
универзитетот да управува и одлучува во рамките на 
својата установа во која го создава и реализира соод-
ветниот степен на образовен и научен труд. 
Поаѓајќи од суштината на универзитетската установа 

која е носител на правото и одговорноста за професио-
нално, стручно и компетентно вршење на високообра-
зовните дејности, според мислење на судот произлегува 
и основот на високообразовната установа за одлучување 
за прашања од овој домен врз принципите на стручност 
и компетентност кои Уставот ги детерминирал. 
Меѓутоа, од анализата на изнесените законски 

одредби, со кои се уредени прашањата за надлежноста 
и постапката во одлучувањето за признавање на висо-
кообразовни квалификации стекнати во странство, Су-
дот оцени дека високообразовната установа има само 
елементи на партиципирање и учество во одлучување-
то за признавање на високообразовните квалификации 
стекнати во странство. Нејзината позиција е сведена на 
формирање на стручна комисија и изготвување и до-
става само на предлог, по барање на министерот надле-
жен за работите на високото образование, во определен 
рок, за конкретен предмет на лице кое бара признавање 
на високообразовни квалификации стекнати во странс-
тво, а одлуката ја поднесува и потпишува министерот. 
Меѓутоа, во постапка по приговор против одлуката на 
министерот, со своја одлука одлучува стручната коми-
сија на високообразовната установа, а против второсте-
пената одлука странката може да заведе спор пред Вр-
ховниот суд на Република Македонија. 
Воедно со Одлуката за признавање на високообра-

зовните квалификации стекнати во странство, Мини-
стерството и формално ги потврдува вредноста, квали-
тетот и споредливоста на странската високообразовна 
квалификација со домашната и ги признава сите права 
кои таа диплома или свидетелство ги даваат на држава-
та во која се стекнати. 
Имајќи го во предвид изнесеново, Судот оцени дека 

наспроти надлежноста на универзитетот за издавање 
дипломи за високообразовни квалификации стекнати 
во Република Македонија, која согласно членот 17 од 
Законот за високото образование е определена во рам-
ките на дејностите на работењето на универзитетската 
автономна установа, со оспорените законски одредби 
утврдено е дека одлучувањето за признавање на висо-
кообразовни квалификации стекнати во странство е во 
надлежност на посебни органи на државната власт и со 
учество на универзитетот. Имено, различното законско 
третирање на прашањето за надлежноста во одлучува-
њето за издавање и признавање на дипломи за високоо-
бразовни квалификации стекнати во Република Маке-
донија и во странство, според Судот претставува во ос-
нова издвојување и на елементите на стручност и ком-
петентност по ова прашање за надлежноста во рамките 

на автономијата на универзитетот и надвор од неа. Со 
оглед на тоа, а поаѓајќи првенствено од уставната опре-
делба во членот 58 став 2 од Уставот, каде управување-
то и одлучувањето во јавните установи и служби се по-
врзува со принципите на стручност и компетентност, 
во следењето на оваа уставна норма, според Судот по-
стои уставна неусогласеност на оспорените одредби од 
Законот кои пропишале постапка според која сосем из-
весно е одлуките за признавање на високообразовните 
квалификации стекнати во странство да не бидат аде-
кватни и соодветни на стручниот наод и научните позна-
вања на автономната универзитетска установа во која се 
создава и реализира високообразовниот и научен труд. 
Оттука, за одредбите од член 165, член 168 и член 

178 од Законот за високото образование, Судот оцени 
дека се повредува принципот на владеење на правото 
втемелен во уставниот поредок на Република Македо-
нија според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, и за 
повреда на членот 46 и членот 58 став 2 од Уставот со 
кои е загарантирана автономноста на универзитетот и е 
утврдена уставната определба дека управувањето и од-
лучувањето во јавните установи и служби се поврзува 
со принципите на стручност и компетентност. 

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 Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф 
Талевски. 

 
       У.бр. 181/2002  Претседател 
26 февруари 2003 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје   Македонија, 
          д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
452. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 19 февруари 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се отфрла иницијативата за поведување постапка 

за оценување уставноста на членот 53, став 1, алинеја 9 
во делот: �ови 48 и� и алинеја 10 од Законот за домува-
ње (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/1998 и 48/2000). 

2. Решението да се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување постапка за оценување уставноста на одред-
бите од Законот означени во точката 1 од ова решение. 
Според наводите од иницијативата, оспорените 

одредби определувале дека со парична казна од 50.000 
до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правното 
лице ако: не ги изврши неопходните поправки на згра-
дата (членови 48 и 49) и изврши пренамена без одобре-
ние за пренамена (член 50). Меѓутоа, според членот 
257 од Законот за сопственост и други стварни права 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/2001), со денот на отпочнувањето на примената на 
овој закон престанувале да важат членовите 48 и 50 од 
Законот за домување. 
Од тука иницијаторот смета дека оспорените одред-

би не мораат да постојат во правниот поредок, бидејќи 
ги повредуваат членовите: 8 став 1 алинеја 3, 14 став 1 
и 51 од Уставот, па предлага поведување на постапка 
за оценување на уставноста. 



Стр. 16 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 март 2003 
 

4. Судот на седницата утврди дека според член 53, 
став 1, алинеја 9 и 10 од Законот за домување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/98 и 
48/2000), со парична казна од 50.000 до 100.000 денари 
ќе се казни за прекршок правното лице ако: 

- не ги изврши неопходните поправки на зградата 
(членови 48 и 49) и 

- изврши пренамена без одобрение за пренамена 
(член 50). 

5. Во член 257 од Законот за сопственост и други 
стварни права (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 18/2001) помеѓу другото е предвидено со 
денот на отпочнувањето на примената на овој закон (5 
септември 2001 година) да престанат да важат члено-
вите 48 и 50 од Законот за домување (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 21/1998). 
Членот 48 од Законот за домување ги регулираше 

правата и должностите на сопствениците на посебни де-
лови од згради при потребата од поправки и преправки 
на делови од зграда што се во функција на зградата во 
целина, а оваа материја сега е регулирана со членот 110 
од Законот за сопственост и други стварни права, кој по 
содржина е скоро идентичен со укинатата одредба. 
Членот 50 од Законот за домување ги регулираше 

правата и обврските на сопственикот на посебен дел од 
зграда при потребата тој дел да го пренамени во про-
стор за вршење на деловна дејност. Сега оваа материја 
е уредена со членот 101 од Законот за сопственост и 
други стварни права, кој по содржина исто така е скоро 
идентичен со укинатата одредба. 
Во казнените одредби на Законот за домување се 

сместени сега оспорените делови на членот 53, став 1, 
алинеја 9 и 10. Или поконкретно во овој член е предви-
дена парична казна за прекршок за правното лице ако: 

- не ги изврши неопходните поправки на зградата 
(членови 48 и 49), - содржина на оспорениот дел од 
алинејата 9 и 

- изврши пренамена без одобрение за пренамена 
(член 50), - содржина на оспорената алинеја 10. 
Законот за сопственост и други стварни права не 

содржи казнени одредби. 
Од анализата на уставните и законски одредби, про-

излезе дека во конкретниот случај оспорените одредби 
престанале да важат по пат на дерогација на начин што 
Законот што стапил на сила подоцна (Закон за сопстве-
ност и други стварни права) дерогирал дел од одредби-
те на Законот што бил претходно донесен (Закон за до-
мување), без оглед на фактот што поновиот закон не 
содржи изрична законска одредба за престанок на ос-
порените одредби. 
Исто така со самиот престанок на важење на члено-

вите: 48 и 50 од Законот за домување и останатите 
одредби од овој закон, што за правна основа ги имале 
изрично укинатите одредби престанале да важат, со 
влегувањето во сила на Законот за сопственост и други 
стварни права, а како поновиот Закон концепциски не 
предвидува казнување за таков вид на прекршоци. 
Од друга страна изложената фактичка и правна со-

стојба, по оценка на Судот, се сведува на неусогласе-
ност на одредби од два различни по материја закони, а 
оценувањето на уставноста на неусогласени одредби на 
актите од ист правен ранг не претставува надлежност 
на Уставниот суд, согласно член 110 од Уставот на Ре-
публика Македонија. Отстранување од правниот поре-
док на одредби кои не се меѓусебно усогласени, а при-
паѓаат во иста или различна законска материја е во 
надлежност на Собранието на Република Македонија. 

6. Согласно член 28, алинеја 1 и 3 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот 
суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да 
одлучува за барањето и ако постојат други процесни 
пречки за одлучување по иницијативата, па врз основа 
на изнесеното Судот одлучи како во точка 1 од ова ре-
шение. 

7. Меѓутоа, при состојба кога не постои изречна де-
рогација на оспорените одредби, во текстот на Законот 
за домување се уште егзистира парична казна, закон-
ските битија на опишаните прекршоци повеќе не се со-
ставен дел на овој закон и системски оваа материја 
припаѓа на одредбите на Законот за сопственост и дру-
ги стварни права, кој пак закон не содржи казнени 
одредби, можно е во примената на двата закона и да 
дојде до изрекување на парична казна. 
Од тука Судот ја нагласува потребата од изречно 

отстранување на оспорените одредби од правниот по-
редок, а заради усогласеноста во примената. 

8. Од изнесените причини, согласно член 78, став 3 
од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија, Судот одлучи како во точка 2 од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и 
д-р осиф Талевски.  Ј

 
    У.бр. 4/2003  Претседател 

19 февруари 2003 година     на Уставниот суд на Република    
             Скопје   Македонија, 

                                          д-р Тодор Џунов, с.р. 
___________ 

453. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 и член 28 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 19 
февруари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се поведува постапка за оценување уставноста 
на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата 
за условите и начинот на користење на услугите што ги 
врши Службата за општи и заеднички работи во Влада-
та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 86/2002). 

2. Се отфрла иницијативата за оценување уставно-
ста на Уредбата за изменување и дополнување на 
Уредбата за условите и начинот на користење на услу-
гите што ги врши Службата за општи и заеднички ра-
боти во Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 75/2002). 

3. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

4. Петре Илиевски-адвокат од Скопје, на Уставниот 
суд на Република Македонија му поднесе иницијатива 
за оценување уставноста и законитоста на уредбите оз-
начени во точките 1 и 2 од ова решение. 
Според наводите од иницијативата оспорените 

уредби не биле во согласност  со уставното начело на 
владеење на правото и начелото на еднаквост утврдени 
во Уставот на Република Македонија. 
Имено, од Уставот не произлегува можност Владата 

со Уредба да ги уредува прашањата кои се однесуваат на 
правата односно привилегиите кои се користат по преста-
нок на функцијата на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија, Претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, Министерот за одбрана и Министерот 
за внатрешни работи ниту за определено време по преста-
нок на нивната функција. Со предвидување на определе-
ни права-привилегии за носителите на наведените јавни 
функции се нарушува начелото на еднаквоста. 

5. На седницата Судот утврди дека врз основа на 
член 46 став 1 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија, Владата на Република Македонија на 2 фе-
вруари 1998 година, донела Уредба за условите и начи-
нот на користење на услугите што ги врши Службата 
за општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 8/98). 
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Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот на 

користење на услугите што ги врши Службата за оп-
шти и заеднички работи во Владата на Република Ма-
кедонија (член 1 став 1). 
Во ставовите 2 и 3 на член 1 од наведената Уредба 

се утврдени услугите што ги врши Службата за потре-
бите на Претседателот на Република Македонија, Со-
бранието на Република Македонија, Владата на Репуб-
лика Македонија и органите на управата, опфатени со 
Одлуката за основање на Службата на заеднички рабо-
ти во Владата на Република Македонија. 
Во членот 21 од Уредбата е уредено прашањето дека 

моторните возила со кои управува и располага Службата 
(патнички возила, специјални возила и др.), се користат за 
потребите на репрезентацијата на Републиката, за извр-
шување на службени работи, за потребите на корисници-
те на услугите од член 1 на оваа уредба. 
Во членот 22 од Уредбата е предвидено што се по-

дразбира под службени работи во смисла на член 21 од 
Уредбата, а тоа е: работа што произлегува од надлеж-
носта на органот на управата утврден со закон, учество 
на седници и состаноци и вршење на работи од прото-
коларна природа. 
Во членот 25 став 1 од Уредбата  е предвидено дека 

�право на постојано користење на патничко возило 
имаат Претседателот на Републиката, Претседателот на 
Собранието на Република Македонија и Претседателот 
на Владата на Република Македонија. 
Во став 2 на член 25 од Уредбата било предвидено 

дека Владата на Република Македонија може да донесе 
одлука, право на постојано користење на патничко во-
зило да имаат и други функционери избрани, именува-
ни или назначени од Собранието на Република Маке-
донија, Претседателот на Република Македонија и Вла-
дата на Република Македонија. 
На 14 март 2000 година, Владата на Република Ма-

кедонија донела Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за условите и начинот на користење на ус-
лугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 22/2000). 
Во членот 2 од наведената Уредба било предвидено 

дека по членот 25 по став 1 се додава нов став 2 кој гла-
си: �право на постојано користење на патничко моторно 
возило со возач и придружно возило има и поранешниот 
претседател на Владата на Република Македонија во 
траење од една година по престанок на функцијата.� 
На 24 септември 2002 година Владата на Република 

Македонија донела Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за условите и начинот на користење на услу-
гите што ги врши Службата за општи и заеднички работи 
во Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 75/2002).  
Во член 1 од наведената Уредба која е оспорена со 

иницијативата е предвидено дека: во Уредбата за усло-
вите и начинот на користење на услугите што ги врши 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 8/1998 и 22/2000) во членот 25 ставот 
2 се менува и гласи: �право на постојано користење на 
службено патничко моторно возило со возач и при-
дружно службено патничко моторно возило со возач 
поединечно имаат поранешниот претседател на Влада-
та на Република Македонија и поранешниот претседа-
тел на Собранието на Република Македонија во време-
траење од 4 години по престанок на функцијата.� 
Во членот 2 од Уредбата е предвидено дека во членот 

25 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: �право на по-
стојано користење на службено патничко моторно возило 
со возач, поединечно имаат поранешниот министер за од-
брана и поранешниот министер за внатрешни работи во 
времетраење од 4 години по престанок на функцијата.� 
На 18 ноември 2002 година Владата на Република 

Македонија донела Уредба за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 

работи во Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 86/2002). 
Во член 1 од наведената уредба е предвидено дека: 

�во Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 8/1998, 
22/2000 и 75/2002) членот 25 став 2 се менува и гласи: 
�право на постојано користење на патничко моторно 
возило со возач и придружно возило има и поранешни-
от претседател на Владата на Република Македонија во 
траење од една година по престанок на функцијата.� 

6. Според член 88 од Уставот, Владата на Републи-
ка Македонија е носител на извршната власт, која сво-
ите права и должности ги врши врз основа и во рамки-
те на Уставот и законите.  
Според член 91 од Уставот, Владата на Република 

Македонија, покрај другото, ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и другите прописи на Со-
бранието и е одговорна за нивното извршување, доне-
сува уредби и други прописи за извршување на закони-
те, утврдува начела за внатрешната организација и за 
работата на министерствата и другите органи на упра-
вата, ја насочува и врши надзор над нивната работа и 
врши и други работи утврдени со Уставот и со закон. 
Според член 2 од Законот за Владата на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија 
како носител на извршната власт е орган на Република 
Македонија кој работите од својата надлежност ги вр-
ши самостојно, во рамките на Уставот, законите и ра-
тификуваните меѓународни договори, а врз основа на 
принципите на транспарентност, ефикасност и заштита 
на човековите слободи и права. 
Во член 8 од наведениот закон се утврдени надлеж-

ностите на Владата, а во член 35, пак, е утврдено дека 
за извршување на законите Владата донесува уредби со 
законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, ре-
шенија и заклучоци. 
Во член 36 точка 2 од Законот за Владата е предви-

дено дека со уредба Владата го уредува извршувањето 
на законите: утврдува начела на внатрешна организа-
ција на министерствата и другите органи на државната 
управа и уредува други односи во согласност со Уста-
вот и со законите. 
Од наведените уставни и законски одредби произ-

легува дека Владата на Република Македонија, во си-
стемот на организацијата на државната власт, заснова-
на врз принципот на поделбата на власта, е дефинирана 
како носител на извршната власт, и како таква таа е са-
мостојна и независна во утврдувањето на политиката 
на извршувањето на законите и другите прописи на Со-
бранието, во донесувањето на прописи за извршување 
на законите и во вршење на другите работи, што ги вр-
ши врз основа и во рамките на Уставот и законите. 
Имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека 

Владата има уставно и законско овластување, покрај 
другото да донесува уредба со која ќе ги утврди усло-
вите и начинот на користење на услугите што ги врши 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија која е основана како заедничка 
служба за вршење на општите и заедничките услуги за 
потребите на Собранието на Република Македонија, 
Владата на Република Македонија, Уставниот суд на 
Република Македонија, Републичкиот судски совет и 
органите на управата. 

7 Според член 9 од Уставот на Република Македо-
нија, граѓаните на Република Македонија се еднакви во 
слободите и правата независно од полот, расата, бојата 
на кожата, националното и социјалното потекло, поли-
тичкото и верското уверување, имотната и општестве-
ната положба и се еднакви пред Уставот и законите. 
Имајќи ја предвид содржината на Уредбата за усло-

вите и начинот на користење на услугите што ги врши 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
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Македонија� бр. 8/1998) произлегува дека со неа се 
уредуваат условите и начинот на користење на услуги-
те што ги врши Службата за потребите на државните 
органи за извршување на службените работи кои про-
излегуваат од надлежностите на соодветниот орган. 
При тоа, Судот смета дека со Уредбата за условите и 

начинот на користење на услугите што ги врши Служба-
та за општи и заеднички работи во Владата на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 86/2002) со 
која е предвидено право на користење на патничко вози-
ло на поранешниот претседател на Владата по престанок 
на функцијата, Владата ги пречекорила овластувањата и 
несомнено за претседателот на Владата по престанок на 
функцијата утврдила права кои не се во функција на из-
вршување на службените работи. 
Според тоа основано се поставува прашањето дали 

со предвидување на одредени права по престанок на 
функцијата на поранешниот претседател на Влада овие 
права не стануваат привилегии само поради фактот 
што одредено лице во определен временски период бил 
носител на јавна функција, односно дали со тоа не се 
доведува во прашање начелото на еднаквост и начело-
то на владеење на правото утврдени во Уставот, пора-
ди што одлучи како во точката 1 од ова решение. 
Воедно на седницата беше изнесено и мислење дека 

во конкретниот случај не е во прашање привилегија на 
поранешниот претседател на Владата, што значи дека 
со тоа не е повреден принципот на еднаквоста на граѓа-
ните пред Уставот и законите, со оглед на тоа што по-
ранешниот претседател на Влада и натаму има специ-
фичен статус во државата поради што тој и натаму во 
определен временски период има право да ги користи 
пропишаните привилегии. 

8. Во однос на наводите од иницијативата за оцену-
вање уставноста на Уредба за изменување и дополну-
вање на Уредбата за условите и начинот на користење 
на услугите што ги врши Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
75/2002), која престанала да важи, Судот согласно член 
28 од Деловникот на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, одлучи како во точката 2 од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов 
и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Ла-
зова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јо-
ван евски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. Про

 
У. бр. 167/2002             Претседател  

19 февруари 2003 година     на Уставниот суд на Република 
             Скопје              Македонија, 
       д-р Тодор Џунов, с.р.   
_______________________________________________ 

 
О П Ш Т И  А К Т И  

 
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
6. 
Врз основа на член 19, став 2, точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 38/96 
и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, 
на седницата одржана на 13.02.2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО 
�СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� 

ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за службеното гласило �Службен весник на 
Република Македонија� за 2003 година. 

Член 2 
Цената на годишната претплата за 2003 година за 

службеното гласило �Службен весник на Република 
Македонија� за правни и физички лица - домашни 
претплатници, ќе изнесува 9.200,00 денари, со можност 
за плаќање до 4 рати, на начин што ќе го определи Јав-
ното претпријатие Службен весник на Република Ма-
кедонија, ц.о - Скопје. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата за службеното гла-
сило �Службен весник на Република Македонија� за 
2003 година за странските претплатници, како и за до-
машните правни или физички лица со седиште или жи-
веалиште во странство, ќе изнесува 295,00 ЕУР (двеста 
деведесет и пет евра). 

 
Член 4 

За претплатниците кои ќе изразат желба во текот на 
2003 година да го зголемат, односно да го намалат при-
мањето на бројот на службеното гласило �Службен 
весник на РМ� или претплатниците кои сакаат да се 
претплатат за службеното гласило во текот на 2003 го-
дина, а при тоа истото да важи за помал период од 12 
месеци, цената на претплатата за службеното гласило 
�Службен весник на Република Македонија� се утврду-
ва во износ од 920,00 денари, на месечно ниво. 

 
Член 5 

Во цената утврдена во членовите 2, 3 и 4 на оваа 
одлука е пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
          Бр.0202-373                 Управен одбор 
13 февруари 2003 година                       Претседател, 
                Скопје             Ванчо Марковски, с.р. 

___________ 
7. 
Врз основа на член 19, став 2, точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 38/96 
и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, 
на седницата одржана на 13.02.2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА� ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за Регистарот на прописи на Република Маке-
донија за 2003 година, кој го издава Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата за 2003 година за 
Регистарот на прописи на Република Македонија, ќе 
изнесува 3.700,00 денари. 

 
Член 3 

Во цената утврдена во членот 2 на оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
         Бр.0202-375                                Управен одбор 
13 февруари 2003 година                       Претседател, 
              Скопје             Ванчо Марковски, с.р. 
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8. Член 2 

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки до-
кументи кои се објавуваат со надоместок, согласно зако-
нот, во �Службен весник на Република Македонија� за 
2003 година, се утврдува во износ утврден во Тарифата за 
висината на надоместокот за објавување на огласи, акти и 
неважечки документи во �Службен весник на Република 
Македонија�, која е составен дел на оваа одлука. 

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 
јавните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 
38/96 и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Македонија, ц.о.-
Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година, ја 
донесе следната 

  
О Д Л  У  К  А Член 3 

Во цената утврдена во членот 2 на оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО  �СЛУЖБЕН ВЕСНИК  
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА�  ЗА  2003  ГОДИНА 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се објави по добивање согласност од Вла-
дат  на Република Македонија. 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на 
огласи, акти и неважечки документи во службеното 
гласило �Службен весник на Република Македонија� 
за 2003 година. 

а 
    Бр. 0202-374                  Управен одбор 

13 февруари 2003 година                      Претседател,  
         Скопје             Ванчо Маркоски, с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА
НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО �СЛУ

В
      

 
Р. бр. ОПИС 

 ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТ
1 ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ НА ДР
2 ПРОМЕНА ВО СУД.РЕГ. НА ДРУШТВ
3 ПОДАТОЦИ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТ

КОМОРАТА 
4 УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИ

ДРУГИ 
5 ПОВИКУВАЊЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ-ЛИ
6 ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТ. И ТД 
7 ЈАВНИ ПОВИЦИ  (за објавена една стр

весникот) 

8 
ОБЈАВИ, ПОВИЦИ, ОГЛАСИ И ДР. ТЕ
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ТД    (за објаве
во весникот) 

9 ИСПРАВКА-ИЗМЕНА (КОРЕКЦИЈА)(
страна во весникот) 

10 ТРАНСФОРМАЦИЈА-ИИ - ОБЈАВА 
11 ЗАПИШ. ВО РЕГИС. НА ПРЕТСТАВН

СТРАН.ЛИЦА 
12 ПОНУДИ (за објавена една страна во ве
13 ОДЛУКА-И (за објавена една страна во
14 ПРАВИЛНИК (за објавена една страна 
15 КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР (за објавена

весникот) 
16 СПОГОДБА-И (за објавена една страна
17 СООПШТЕНИЕ (за објавена една стран
18 КОНКУРС ЗА ПОЛАГ.НОТАР.ИСПИТ

една страна во весникот) 
19 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛ.НА КОНЦЕСИИ

една страна во весникот) 
20 ПОКАНА ЗА МЕЃНАР.ПРЕТКВАЛИФ

страна во весникот) 
21 БИЛАНС НА УСПЕХ (за објавена една

весникот) 
22 СТАТУТ-И (за објавена една страна во 
23 ОДЛУКИ за трансформација на претпри

општес. капитал (за објавена една стран
24 КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТ

објавена една страна во весникот) 
25 ОДЛУКА ЗА  НАМАЛУВАЊЕ НА ОСН

ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА 
 
 

 
 , 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Т А Р И Ф А 
 ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ АКТИ И  
ЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�  
О 2003 ГОДИНА 

         
                       (цената е во денари)

Шифра  ЦЕНА ВО  
2003 год. 

И    
УШТВА 501  910 
АТА 502  580 
АРОТ НА 503  650 
ЈА СО ЗТД И 505  1160 
КВ. НА ТД 508  770 

509  770 
ана во 601  6.500 
КСТОВИ 
на една страна 602  

6.500 

за објавена една 603  6.500 

604  6.500 
ИШ. НА 606  6.500 

сникот) 607  6.500 
 весникот) 608  6.500 
во весникот) 609  6.500 
 една страна во 610  6.500 

 во весникот) 611  6.500 
а во весникот) 612  6.500 
 (за објавена 614  6.500 

 (за објавена 615  6.500 

. (за објав. една 616  6.500 

 страна во 617  6.500 

весникот) 618  6.500 
јатија со 
а во весникот) 619   

6.500 
АРИ (за 620  6.500 
ОВНАТА 621  650 
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26 ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ  НА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА 622  650 

27 ОГЛАСИ за повикување на поранешни сопственици 
или правни следбеници  623  2.600 

28 ЈАВЕН ПОВИК ЗА УПИС  НА АКЦИИ (за објавена 
една страна во весникот) 625  6.500 

29 ОБЈАВА ЗА ЗАПИШАНИ И КУПЕНИ АКЦИИ 626  650 

30 БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за објавена 
една страна во весникот) 627  6.500 

31 ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ (за објавена една страна во 
весникот) 628  6.500 

32 ПОНИШТУВАЊЕ-СТОРНО (за објавена една страна во 
весникот) 629  6.500 

 33 МЕЃУНАР. КОНКУРС ИЛИ ПОВИК (за објавена една 
страна во весникот) 630  6.500 

34 СТАТУТАРНА ОДЛУКА (за објавена една страна во 
весникот) 631  6.500 

35 ОГЛАС (за објавена една страна во весникот) 634  6.500 

36 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОД. ЦЕНИ 
НА ЦИГАРИ 636  2.600 

37 ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА (за објавена една 
страна во весникот) 638  6.500 

38 ИЗВЕСТУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот) 639  6.500 

39 ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена 
една страна во весникот) 640  6.500 

40 ОГРАНИЧЕН ПОВИК (за објавена една страна во 
весникот) 641  6.500 

41 ДОПОЛНУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот) 642  6.500 

42 ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една 
страна во весникот) 643  6.500 

43 ОБЈАВИ ПО ЗАКОНОТ ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА КОНКУРЕНЦИЈА  644  6.500 

44 ОБЈАВИ ПО ЗАКОНОТ ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 645  6.500 

45 

АКТИ НА СОВЕТОТ НА НБРМ (за објавена страна во 
весникот) : 
- Одлука за целите на монетарната политика; Мерки и 
инструменти за реализација на монетарната политика; 
Акт за утврдување на политиката на девизниот курс на 
денарот; Финансиски план; Годишна сметка; Одлука за 
издавање и за пуштање и повлекување  во и од  оптек на 
нови апоени на книжни и ковани пари; Правила на 
стандарди за извршување на надзор и супервизија; 
Одлука за утврдување на висината , намените и начинот 
на користење на основниот капитал; Акт за усвојување 
на полугодишен и годишен извештај; Тарифа со која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
НБРМ; Одлука за избор на овластено друштво за 
ревизија; Програма за работа на службата за внатрешна 
ревизија; Избор и разрешување директор на службата за 
внатрешна ревизија;    

646  

 
 
 
 
 

6.500 

46 

АКТИ ОД  ГУВЕРНЕРОТ НА НБРМ ( за објавена 
страна во весникот) : 
Правилник за организација на работењето на НБРМ; 
Одлука за вреднување на работните места во НБРМ; 
Решенија од областа на правата и обврските кои 
произлегуваат од работниот однос.  

 
647  

 
 

6.500 

47 СУДСКИ ОГЛАС-И ВО ГРАЃАН.ПОСТАПКА 700  650 
48 ЛИКВИДАЦИЈА НА ДРУШТВА 701  770 
49 СТЕЧАЈ НА ДРУШТВА 702  770 

50 РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И 
ФОНДАЦИИ 705  650 
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5 1 СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА-
ЛИЦИТАЦИЈА 706  650 

2 ОГЛАС-И 707  650 
3 ПРЕСТАНОК-ЛИКВИДАЦИЈА НА ТД 708  770 
4 РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 709  650 
5 НОТАРСКИ ОГЛАСИ 801  650 

6 НОТАРСКИ ОГЛАС по Законот за залог и Законот за 
договорна хипотека 802  650 

57 ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА 
ЗАНАЕТ.ДЕЈНОСТ 200  250 

 
 

ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
 

   

1 ПАСОШИ 101  250 
2 ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА 102  125 
3 РАБОТНА КНИШКА 103  125 
4 ВОЕНА КНИШКА 104  125 
5 ЧЕКОВНА КАРТИЧКА 105  125 
6 СВИДЕТЕЛСТВО-А 106  125 
7 УЧЕНИЧКА КНИШКА 107  125 
8 ИНДЕКС 108  125 
9 ДОЗВОЛА 109  125 
10 ДИПЛОМА 110  125 
11 ОПШТ 112  125 
12 ШТЕДНА КНИШКА 113  125 
13 УВЕРЕНИЕ 115  125 
14 ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА 116  125 
15 ДАНОЧНА  КАРТИЧКА 117  250 
16 ЦЕМТ ДОЗВОЛА 119  250 
17 АДР ДОЗВОЛА 120  250 
18 СЕРТИФИКАТ 121  390 
19 ПОЛИСА 122  125 
20 ОРУЖЕН ЛИСТ 125  125 

21 РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење занаетчиска 
дејност 301  250 

22 РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА претставништво на 
странско лице 302  450 

23 РЕШЕНИЕ за компензациони работи во странство 304  450 
24 ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ 401  390 
25 ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ 402  390 
26 ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ 403  390 
27 ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ СО ШТЕМБИЛ 404  390 
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9. Член 2 
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 
38/96 и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Македонија, ц.о.-
Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година, 
дон се  

Малопродажната цена на ЦД-РОМ-Изданието на служ-
бени весници на Република Македонија за 2001 година и на 
ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Република 
Македонија за 2002 година ќе изнесува 3.000,00 денари. 

Член 3 
За купувачот кој истовремено го побарува ЦД-

РОМ-Изданието на службени весници на Република 
Македонија за 2001 година и ЦД-РОМ-Изданието на 
службени весници на Република Македонија за 2002 
година, се утврдува единствена малопродажна цена за 
двете изданија и истата ќе изнесува 4.500,00 денари. 

е
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА     

ЦЕНА  НА ЦД-РОМ-ИЗДАНИЕТО НА СЛУЖБЕНИ 
ВЕСНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

Член 4 ЗА 2001 И ЗА 2002 ГОДИНА 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се објави по добивање согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува малопродажната цена 

на ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Репуб-
лика Македонија за 2001 и 2002 година, кој го издава 
Јавното претпријатие Службен весник на Република 
Македонија ц.о.-Скопје. 

 
    Бр. 0202-376                 Управен одбор 

13 февруари 2003 година                     Претседател,  
         Скопје             Ванчо Маркоски, с.р. 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост заведена под XVII. П. бр. 1923/02 на 
тужителот Растодер Адем од с. Љубин, Скопје против 
тужениот Шукурица Шефтов Бавто со непознато место 
на живеење. 
За привремен старател на тужениот Шукурица Ше-

фтов Бавто поставена е Тања Чачарова Илиевска, адво-
кат од Скопје, со решение на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-625 од 
12.12.2002 година, кој што ќе го застапува тужениот до 
неговото јавување во судот или до правосилното окон-
чување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII. П. бр. 

1923/02.                                                                      (5086) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е по-

стапка за развод на брак поведена по тужбата на тужи-
телот Ламбе Авковски од Скопје, ул. �Пелистерска� бр. 
55/3-10, против тужената Елизабета Авковска, сега со 
непозната адреса. 
Се повикува тужената Елизабета Авковска да се ја-

ви во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса на 
живеење. 
Доколку тужената или нејзиниот полномошник не 

се јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку по-
себен старател, Јанакиевска Македонка, адвокат од 
Скопје, ул. �Пролет� бр. 16/2-27, која ќе ја застапува 
тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не 
се јават во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 

1041/02.                                                                      (5648) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
 
Основниот суд во Струмица постапувајќи по тужбата 

за сопственост на тужителката Зорка Ѓорѓиева од с. Ново 
Село, против тужената Весна Попиванова, од с. Ново Се-
ло, на привремена работа во странство со непозната адре-
са. За  привремен застапник на тужената и се назначува 
Марија Стојкова - стручен соработник при Основниот суд 
во Струмица. Вредност на спорот 10.000 денари. 
Привремената застапничка ќе ја застапува тужената 

се до нејзиното појавување пред судот или ако испрати 
полномошник. 
Се повикува тужената Весна Попиванова да се јави 

во овој суд во рок од 15 - петнаесет дена од денот на 
објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 496/02.   (5641) 
 

ОСНОВЕН СУД О КУМАНОВО В 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак 

по тужба на тужителката Реџие Таировска од Кумано-
во, против тужениот Мухарем Таировски од Куманово, 
сега со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 60.000 денари.  
Од страна на судот за привремен застапник на туже-

ниот се назначува Мирјана Стојковска, адвокат од Кума-
ново, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 161/2003. 
                                                                              (5092) 

___________ 
 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак 

по тужба на тужителката Мензине Зекири од Кумано-
во, против тужениот Фарук Зекири од Куманово, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Од страна на судот за привремен застапник на ту-
жениот се назначува Уљбер Дестани од Куманово, кој 
ќе го застапува тужениот се додека тужениот или него-
виот полномошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 631/2003. 
                                                                              (5624) 

___________ 
 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак 

по тужба на тужителката Менду Кадрија од с. Слупча-
не, против тужениот Паричер Кодадуст од Иран, сега 
на привремена работа во Швајцарија, со непозната 
адреса на живеење.  
Од страна на судот за привремен застапник на туже-

ниот се назначува Мирјана Стојковска адвокат од Кума-
ново, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 691/2003. 
                                                                              (5678) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решение П. 

Трег. бр. 207/2003 од 6.03.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 001091, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на план за припојување на Друштвото за 
транспорт ЖАС-ОХРИД ДООЕЛ Охрид, ул. �Желез-
ничка� бб. 
Запишување на план за припојување на Друштвото 

за  транспорт ЖАС-ОХРИД ДООЕЛ кон Друштвото за 
трговија на големо и мало АНДРОС-Андрески Љупчо 
и др. ДОО увоз-извоз Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

207/2003                                                                     (5952) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5226/2002 од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049169?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство трговија и услуги ОКСИ КОМПЈУТЕ-
РИ ДОО Скопје, ул. �Ѓорѓи Сугаре� бр. 8/6-18, Скопје. 
Назив: Друштво за производство трговија и услуги 

ОКСИ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје. Седиште: ул. �Ѓор-
ѓи Сугаре� бр. 8/6-18, Скопје. Основачи се Дарко Ан-
дреевски и Марко Коневски. Влог. 183.200,00 денари 
или 3.000 евра. Управител е Дарко Андреевски. 
Дејности: 17.54/2, 30.02, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 
63.12, 63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 
74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи,  посредување и застапу-
вање во правниот промет на стоки и услуги, застапува-
ње на странски фирми и физички лица,  малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигна-
ција, реекспорт, туристичко-агенциски работи.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

5226/2002.                                                                (33354)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4522/2002 од 09.12.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02048465?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија, произ-
водство,  финансиски аранжмани и инжињеринг САВАЛ 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Коста Новаковиќ� бр. 4-8. 
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Дејности: 15.71, 17.60, 21.23, 21.24, 21.25, 25.13, 

22.13, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.13, 25.14, 28.11, 28.12, 
28.75, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.11, 51.12, 51.13, 51.14,  51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.70, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.48, 63.12, 70.32, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
сигнациона продажба, застапување на странски фирми, 
посредување и реекспорт, извршување на инвестициони 
работи во странство, отстапување на инвестициони ра-
боти на странско лице во Р  Македонија. 

 Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства.  
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот  промет е Савевски Драган.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4522/2002.                                                                (33355)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4570/2002 од 04.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048513?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за  уго-
стителство, трговија и услуги КАЈ 61 ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Ангел Данев� бб.  
Назив под кој ќе работи друштвото е: Друштво за  

угостителство, трговија и услуги КАЈ 61 ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје. Седиштето ќе биде во Скопје на ул. �Ан-
гел Данев� бб. Основач е лицето Петров Зоранчо од 
Скопје, ул. �Хо Ши Мин� бр. 234 б. 
Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 

51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.54, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи.   
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. Управител е Петрова Снежа-
на со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4570/2002.                                                                (33356)     
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решението Рег, Згф. 

бр. 11/2003 од 28.02.2003 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша преи-
менувањето на Здружението за заштита на гробиштата 
и културно историските споменици на Ромите во град 
Прилеп, во Здружение за заштита на гробиштата и кул-
турно историските споменици на Ромите муслимани во 
Кусулането од град Прилеп и промената на седиштето 
на здружението од просториите во Месната заедница 
�Тризла 2�-Прилеп во Ромските гробишта Кусулане, на 
ул. �Раде Иваноски� бр. 4 во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 11/2003. 
              (5796) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение рег. Згф. бр. 
9/2003 од 28.02.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на здружението на граѓани-Советувалиште на ле-
кувани алкохоличари �Здрав живот�-Прилеп. 

Цели и задачи на здружението се: вршење на здрав-
ствена дејност од доменот на примарната и терцијална-
та здравствена заштита, негово функционирање како 
алка во процесот на мултидисциплинарниот приод во 
лекувањето, прифаќање на лекуваниот алкохоличар од 
амбулантата-одделението во Прилеп или од други 
здравствени установи во Република Македонија, оства-
рување на примарната здравствена заштита со: преда-
вања на стручни лица и прикажување на филмови од 
доменот на зависностите, во училишните и работните 
средини и во други институции, остварување на терци-
јалната здравствена заштита, заради физичка, психич-
ка, социјална, семејна, економска, културно-воспитна и 
криминогена рехабилитација, активно учество во меди-
умите (ТВ, радио и печат), со терапеут, котерапеут и 
апстиненти (лекувани алкохоличари), учество на пле-
нарни состаноци, семинари и конгреси, соработка со 
други здруженија на лекувани алкохоличари, Здруже-
нието на лекувани алкохоличари на Република Маке-
донија и пошироко, соработка со органите на МВР-
УВР, судските органи и судските одделенија при не-
вропсихијатриските болници, помагање во извршува-
њето на мерките за безбедност, содржани во судски 
пресуди и решенија, а што се од интерес за дејноста на 
здружението, со помош на терапеути, котерапеути и 
патролна служба, со подемот на психоактивните суп-
станции, наркоманијата и зависностите од истите, при-
фаќање на заболените за совет и усмерување за поната-
мошен нивен третман. 
Седиштето на здружението е во неговите просто-

рии во Прилеп, во зградата на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи-Прилеп, на ул. �Стеван Апо-
столски� бб, а неговата дејност е на подрачјето на оп-
штините Прилеп, Тополчани, Кривогаштани, Витоли-
ште, Крушево и Македонски Брод. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Петре Стеваноски од Прилеп, ул. �Киро 
Крстески-Платник� бр. 31. 
Здружението на граѓани Советувалиште на лекувани 

алкохоличари �Здрав живот�-Прилеп, поради неговата ху-
манитарна природа, се ослободува од обврските за плаќа-
ње на судски такси по пријавата и по решението за негово 
запишување во судскиот регистар на здруженија на граѓа-
ни и фондации, во вкупен износ од 3.200,00 денари, сог-
ласно член 11 од Законот за судски такси. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 9/2003. 
              (5797) 

__________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 6/03, здружението на граѓа-
ни со име Компиро производители �Плачковица� од 
Радовиш, кое е основано заради унапредување и развој 
како и пласман на производството на компири. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-

виш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на ул. 
�Чеде Филиповски Даме� бб. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 6/03. (5798) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението I. 
Рег. Зг. бр. 100/02 на ден 03.02.2003 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
здружението Пчеларско здружение �Еко-Пчела� од 
Скопје, со седиште на ул. �Томе Стефановски� бр. 4-б. 
Основните цели и задачи на пчеларското здружение 

�Еко-Пчела� од Скопје се развој на пчеларството во не-
развиени подрачја на Република Македонија, одржлив 
економски развој во РМ, заштита на животната средина, 
развој на пчеларството во Република Македонија во сог-
ласност со современите еколошки барања и стандарди, 
биолошко оплодување на пчели, организирање активно-
сти за пошумување на голини со медоносни билки, сти-
мулирање на граѓани за нивно стручно усовршување во 
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областа на пчеларството, унапредување на меѓунационал-
ните односи преку развој на пчеларската етика, заштита 
на човековите права и слободи, едукација на пчелари, ор-
ганизирање  советување, изработка на нови пчелини про-
изводи со запазување на нивниот квалитет и еколошки ка-
рактеристики и соработка со сродни организации од РМ, 
Балканот , Европа и пошироко. 
Со денот на запишувањето во регистарот пчелар-

ското здружение �Еко-Пчела� од Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

100/02.              (5834) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје II- Скопје, со решението III. 

Рег. Зг. бр. 9/03 од 03.03.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша здруже-
нието ДВИЖЕЊЕ ЗА ЕВРОАТЛАНСКА МАКЕДО-
НИЈА со седиште во Скопје, на ул. �Банско� бр. 23. 
Цели и задачи на здружението се: да дејствува во 

насока на афирмација на базичните вредности и прин-
ципи на евроатланската филозофија, на моделирање на 
односите во сите сфери на македонскиот општествен 
систем со што ќе се придонесе за интензивирање на 
процесите на интеграција на Република Македонија во 
евро-атланските структури на колективно живеење и 
тоа преку организација и учество на јавни дебати, пре-
ку покренување или поддршка на конкретни иниција-
тиви пред домашни и меѓународни организации и ин-
ституции и преку други облици. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации здружението ДВИЖЕ-
ЊЕ ЗА ЕВРОАТЛАНСКА МАКЕДОНИЈА  се стекнува 
со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр. 

9/03.              (5894) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ  ПОСТАПКИ  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 549/02 од 18.12.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство и трговија �ВИМАС� Васе ДООЕЛ-Скопје, 
со седиште на ул. �Никола Тесла� бр. 18/2-34 и жиро 
сметка 300000000975953, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство и трговија �ВИМАС� Васе 
ДООЕЛ-Скопје, со седиште нa ул. �Никола Тесла� бр. 
18/2-34 и жиро сметка 300000000975953, 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.          (5547) 

__________ 
  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 431/02 од 26.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот �КОТЕКС-
СКОПЈЕ� АД-Скопје, со седиште на ул. �Васил Ѓорѓов� 
бб, со жиро сметка број 40100-601-3086, при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на Република Македонија-Скопје. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздовски 

од Скопје, со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријавата своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. Се пови-
куваат должниковите должници своите обврски да ги 
исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на собрание на довери-
тели на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошни-
от тек на постапката (извештајно рочиште) за ден 
16.04.2003 година, во 12.30 часот, во соба број 72, во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5552) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд IV. Ст. бр. 191/96 од 10.02.2003 го-
дина, заклучена е стечајна постапка на стечајниот 
должник Претпријатие за производство КОМПЈУТРО-
НИКА Скопје, со седиште во с. Орешани, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40110-601-300349. 
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (5560) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решени II. Ст. бр. 43/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги �КРИВА РЕКА� Ми-
товски Чедо Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз, со седиште на ул. �То-
дор Чангов� бр. 48/42, со жиро сметка 300000000568553 
при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска вло-
шка 8-02002012-000-01, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-

ско друштво за производство, трговија и услуги �КРИВА 
РЕКА� Митовски Чедо ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (5573) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 63/03 од 24.02.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет на големо и мало 
увоз-извоз �УЧОПРОМ� Ц. О.-Скопје, со седиште на 
ул. �Прашка� бр. 88-А, со жиро сметка број 40120-601-
74808, при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија-Скопје и регистарска влошка број 1-10514-0-0-0. 
За стечаен судија се определува Драгица Сапунџие-

ва, судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Душко Тодевски 

од Скопје, со адреса на ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на собрание на довери-
тели на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошни-
от тек на постапката (извештајно рочиште) за ден 
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19.03.2003 година, во 8.35 часот, во соба број 72, во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5576) 

__________ 
  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 446/02 од 26.02.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
MАСТЕР ФУДС Скопје, со седиште на ул. �Маркс и 
Енгелс�бр. 3, со жиро сметка број 40100-601-331291, 
при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздов-

ски од Скопје, со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања  и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
лучуваат за натамошниот тек на постапката (извештајно 
рочиште) за ден 16.04.2003 година, во 12 часот, во соба 
број 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5602) 

__________ 
  
Основниот суд во Куманово објавува дека со решение 

Ст. бр. 31/2003 од 21.02.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над Друштвото за производство и трговија на 
големо и мало �Теразо� Бурханедин ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, с. Романовце со жиро сметка 510-0000002300-
96 при КИБ АД Куманово и број на регистарска влошка 
02022324?-8-03-000 и Трег. бр. 4938/99 од 12.01.2000 го-
дина, на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна по-
стапка над горе наведениот стечаен должник, поради 
немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, а КИБ АД Куманово да изврши гаснење 
на жиро сметката на должникот. 
Изводот од решението да се објави во �Службен 

весник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.          (5622) 

__________  
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 7/2003 од 24.01.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над Друштвото за производство, услуги и промет 
�Шота� увоз-извоз ЦО с. Отља, Куманово, со жиро сметка 
40900-601-24828 при Агенцијата за блокирани сметки на 
РМ и број на регистарска влошка 02011034?-3-01-000 и Т. 
рег. бр. 9277 на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение е заклучена отворената стечајна 

постапка над горенаведениот стечаен должник соглас-
но член 64 од ЗС поради немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот должник 

да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки да 
изврши гаснење на жиро сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.           (5623) 

__________  
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 87/2002 од 28.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот �ГОРНИ 
ПОЛОГ� Акционерско друштво за обработка на живо-
тинско месо од Гостивар. 

За стечаен управник се определува лицето Миодраг 
Ѓорѓески од Тетово, ул. �Маршал Тито� бр. 15/5, со 
број на телефон 044/337-741. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по об-

јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права над нед-
вижноста, на должникот во рок од 30 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за собир на доверителите за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и ро-
чиште на собрание на доверители на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник доверителите одлучува-
ат за понатамошниот тек на постапката, на ден 11.04.2003 
година, во 11.00 часот, сала број II, на овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (5665) 

__________  
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 58/02 

од 06.12.2002 година, поведе претходна постапка на 
постапката за утврдување на причини за отворање на 
стечајна постапка над должникот �ЈЕЛАК-МЕБЕЛ�, со 
седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 128 во Тетово, со 
жиро сметка 41500-601-57983, при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки. 
За стечаен судија се определува Бекир Зулфиу, су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување на предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 14.03.2003 го-
дина во 10.30 часот, во сала 1/I на овој суд. 
Се определува следна мерка за обезбедување: за 

привремен стечаен управник се определува Миодраг 
Ѓорѓевски од Тетово, ул. �Маршал Тито� бр. 15/5. 
Се повикуваат должниците на должниот својата обвр-

ска и должниковите солидарни придружници и гаранти без 
оглас да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Од Основниот суд во Тетово.           (5666) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 71/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот �МАШИНО-ИН-
ВЕСТ� Претпријатие за производство, преработка и про-
мет ДОО Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� 
бр. 53-1-18, со жиро сметка 40100-601-255373 и реги-
старска влошка 1-46219-0-0-0, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I -Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот �МА-

ШИНО-ИНВЕСТ� Претпријатие за производство, пре-
работка и промет ДОО Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (5686) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 37/03 од 04.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Авто такси Трго-
вец-поединец АЛО-Б ТП, Бобан Добре Стојковски, со 
седиште на ул. �24 � бр. 9, со жиро сметка 
300000000000133-80700-52375-4 при Комерцијална 
банка АД и регистарска влошка 02005568?-6-06-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I -Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Авто 

такси Трговец-поединец АЛО-Б ТП, Бобан Стојковски 
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 ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (5687) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 55/03 од 04.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за транспорт, шпе-
диција, трговија и др. услуги КИРИЛ-ТРАНС увоз-извоз 
Ванчо ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �56� бр. 24, нас. 
Радишани, со жиро сметка 40100-601-359163 и регистарска 
влошка 02028545?-8-06-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I -Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и др. услу-
ги КИРИЛ-ТРАНС увоз-извоз Ванчо ДООЕЛ Скопје се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (5715) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.41/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало ДИЗ ПРОМЕТ Зо-
ран ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во ДТЦ �Маврово� 
локал 28, Скопје, со жиро сметка 300000000674477 при 
Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
бр. 02026381?-8-03-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија на големо и мало 
ДИЗ ПРОМЕТ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, 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.          (5751) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.61/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и угостителски услуги ЏИ БИ ДОО-
ЕЛ, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 107/1-19, 
со жиро сметка 300000000848786 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020402577?-
8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и угостителски ус-
луги ЏИ БИ ДООЕЛ, 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.          (5752) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II.Ст.бр.63/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и услуги ТЕРМОБАР Блажо ДООЕЛ увоз-извоз, со се-
диште на ул. �Тодор Чангов� 30 бр. 2-а, со жиро сметка 
40100-601-230253 и регистарска влошка бр. 02014595?-
8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги ТЕРМОБАР Блажо ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, 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.          (5753) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.333/02 
од 25.02.2003 година, над Друштвото Кире Трпески 
�Лаки� од Битола, Трег. бр. 01011500?-8-3-000, со деј-
ност услужна, жиро сметка 500-0000002554-28 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основен суд во Битола.                                (5793) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение 
Ст.бр.25/2003 од 27.02.2003 година, отвори стечајна 
постапка кон должникот Трговско друштво за трговија, 
производство, инженеринг и консалтинг увоз-извоз 
�Аирком-Инвест Крушево� ДООЕЛ Крушево, со седи-
ште на ул. �Маршал Тито� бр. 13 Крушево, запишан во 
регистарска влошка бр. 01010279?-8-01-000 на Основ-
ниот суд Битола со основна дејност проектирање, со 
жиро сметка бр. 24200000084409 во Балканска Банка 
АД Скопје - Експозитура Крушево. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува, поради неизбежна неликвидност на 
должникот, непостоење на имот на должникот кој што 
има неизмирено обврски единствено кон еден вработен. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (5794) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 313/02 
од 26.02.2003 година, над Друштвото �Ирмана� увоз-
извоз ДООЕЛ Настевска Ирена со Трег. бр. 010062337-
8-01-000, со дејност трговија и жиро сметка 010062332-
8-000 при Стопанска Банка АД Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5795) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.45/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет услуги и транспорт ЕЛ СИ ФЛОРА 
Тодорче ДООЕЛ, со седиште на ул. �520� бр. 17, со 
жиро сметка 300000000971879 при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02031269?-8-03-
000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет услуги и транспорт 
ЕЛ СИ ФЛОРА Тодорче ДООЕЛ, 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.          (5820) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.65/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало БУЈАР И 
Р ТРАДИНГ КОМПАНИ, ДООЕЛ експорт-импорт, со 
седиште во ТЦ �Јане Сандански� А2, локал 91, Скопје, 
со жиро сметка 300000000801741 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02032715?-
8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 



12 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 27 
 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало БУЈАР И Р ТРАДИНГ КОМПАНИ, ДООЕЛ 
експорт-импорт, 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.          (5822) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.53/03 од 04.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство промет и услуги АКВА Радомир ДООЕЛ увоз-
извоз, со седиште на ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 1/13,  
со жиро сметка 40110-601-209051 и регистарска вло-
шка бр. 02006157?-8-03-000 при регистарот на Основен 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство промет и услуги АКВА Радо-
мир ДООЕЛ увоз-извоз, 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.          (5850) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 641/02 од 12.02.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Про-
изводно транспортно услужно трговско друштво �РА-
ДУША-ПРОМЕТ� Исмалхаки ДОО увоз-извоз - Скоп-
је, со седиште во с. Радуша, Кондово, со сметка број 
300000001251239 при Комерцијална банка АД - Скоп-
је, со регистарска влошка број 02017363?-3-03-000, 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.                (5859) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 55/03 од 24.02.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги �СУПЕР ФЛО-
РИДА� Кемал ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со се-
диште на ул. �3� бр. 61, во с. Сарај, со сметка број 
200000008926029 при Стопанска Банка АД - Скопје, со 
регистарска влошка број 02015824?-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.                (5860) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд  I Ст. бр. 77/03 од 24.02.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот  Друштво за обра-
зование и менаџмент консултантски активности �МОТИ-
ВА КОНСАЛТИНГ� Зоран и Ранко ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на  ул. �Лондонска� бр. 11-б, со жиро 
сметка број 300000000164160 кај Комерцијална банка АД - 
Скопје, со регистарска влошка број 020012207?-3-09-000,  и 
истата не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                (5904) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 35/2001 од 05.03.2003 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должникот �ТИМ� 

ДООЕЛ од Валандово со жиро сметка бр. 41301-601-
64189 што се водела кај ЗПП Струмица, а сега при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки,  со седиште 
на ул. �Првомајска� бр. 8 во Валандово.  
За стечаен управник се определува Никола Варелов 

од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Ванчо Мендизов 

судија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања кај именованиот сте-
чаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка во �Службен весник на РМ� и огласната табла 
на судот. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот, кај имено-
ваниот стечаен управник. 

 Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат  директно на должникот ту-
ку на именованиот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 

пријавените побарувања за ден 08.04.2003 година во 8,30 
часот, во сала број 9, во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште Собрание на дове-

рители за ден 22.04.2003 година во 8,30 часот во сала 
број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                        (5916) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I Ст. бр. 97/03 од 03.03.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ГЕРБЕР-КОМЕРЦ Жаклина 
и други ДОО Скопје, со седиште на  бул. �Климент Ох-
ридски� бр. 34/1, и жиро сметка број 200000030134119 
при Стопанска банка АД - Скопје, со регистарска вло-
шка бр. 01007909?-3-03-000,  и истата не се спроведува 
па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                (5921) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение II Ст. бр. 98/03 од 03.03.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво за произ-
водство, трговија и услуги МАР-КОМЕРЦ Жаклина и 
други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на  бул. 
�Климент Охридски� бр. 34/1, и жиро сметка број 
300000000585819 при Комерцијална банка АД - Скопје, 
со регистарска влошка бр. 02033664?-3-01-000,  и истата 
не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                (5922) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II Ст. бр. 214/2002 од 03.07.2002 годи-
на отворена е стечајна постапка над должникот  Прет-
пријатие за трговија на големо и мало туризам и угости-
телство �СТИЛ-ББ-2� ЦО увоз-извоз Скопје со седиште 
на  ул. �102� бр. 13, с. Волково и жиро сметка 40120-
601-246512, па истата не се спроведува, се заклучува 
отворената стечајна постапка над  должникот  Претпри-
јатие за трговија на големо и мало туризам и угостителс-
тво �СТИЛ-ББ-2� ЦО увоз-извоз Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (5923) 
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Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот за 

стеча, а на предлог на Одборот на доверители на ЗИК 
Брегалница, Виница-во стечај, стечајниот судија во 
стечајната постапка отворена над должникот ЗИК 
Брегалница-Виница, свикува Собрание на доверители-
те на ЗИК Брегалница-Виница, кое ќе се одржи на ден 
20.03.2003 година, во сала бр. I, во Основниот суд во 
Кочани, во 12 часот, со следниот дневен ред: 

1. Изјаснување на доверителите за состојбата и те-
кот на постапката на стечајниот должник и за ната-
мошниот тек на стечајната постапка. 
Право на учество на Собранието имаат сите дове-

рители со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                  (5956) 

____________ 
 

Се отвора стечајна постапка над претпријатието за 
трговија, производство и градежни услуги "Митреви"-
КО ЦО увоз-извоз Велес, ул. "Скопски пат" бб, Велес, 
жиро сметка 41600-601-26453 Филијала Велес, регис-
тарска влошка 1-23229-0-0-0. 
За стечаен управник  над стечајниот должник се 

именува Весела Петрулева-дипломиран правник ул. 
"Владимир Назор"бр. 26, Велес. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања до стечајниот управник најдоцна до 28.03. 
2003 година.  
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот, како и 
доверителите кои имаат разлачни права на доверители-
те на должникот што не се запишани во јавните книги 
да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник.  
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за 

испитување  и утврдување на пријавените побарувања 
на ден 31.03.2003 година, со почеток во 11 часот, во 
судница бр. 4, во Основниот суд во Велес. 
Се закажува рочиште на  собрание на доврители на 

кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, 
доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на 
постапката на ден 31.03.2003 година, во 11,00 часот во  
судница бр. 4, во Основниот суд во Велес. 
Примерок од решението да се достави до оделот за 

Регистрација при Основниот суд Скопје I-Скопје и 
решениието да се објави на огласната табла на овој суд 
и во "Службен весник на РМ". 
За стечаен судија се определува Валентина Пет-

ровска, судија на Основниот суд во Велес. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (5986) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I Л. бр. 77/2002 од 10.07.2002 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало и 
увоз-извоз �РОСИНА� ДОО - Скопје, ул. �4 Јули� бр. 2 од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-104745. 
За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајиќ од 

Скопје, бул. �Илинден� бр. 79/12, тел. 02-110-320. 
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 де-
нот на последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (5749)     

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 21/03 од 
27.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало увоз-извоз Климент ДОО с. Ораовица, Радо-
виш 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.                              (5786) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 31/03 од 
27.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за угостителство и трговија Њу-Вилиџ 2002 
ДОО Штип 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.                              (5788) 

___________ 
 
Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, ул. �Стив 

Наумов� бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
5149/02 година, објавува дека Друштвото за трговија, про-
изводство и инженеринг БАУМАРКЕТ-ПРАКТИКЕР 
ДОО Скопје, и  со број на жиро-сметка 40120-601-491856, 
отворена  при ЗПП филијала-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  од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5801) 

___________ 
 

Ликвидаторот Бојана Гајиќ од Скопје, бул. �Илин-
ден� бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
3592/2001 година, објавува дека Друштвото за произ-
водство промет и услуги ЕЛМОНТ КОМЕРЦ Сашо ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје и  со број на жиро-сметка 
40120-601-210080 отворена  при ЗПП филијала - 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  од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (5884) 

___________ 
 

Ликвидаторот Арџелиева Марија од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег. бр. 6044/03 година, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги БИМ-
МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и  со број на жиро-сметка 
300000000303646 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.                                                (5833) 

___________  
Ликвидаторот Јовановски Зоран од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег. бр. 6046/02 година, објавува 
дека Друштвото за градежништво, производство, трговија 
и услуги ОРЦЕ ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје и  со број на 
жиро-сметка 300000000432171 отворена  при Комерцијал-
на банка АД Скопје, е во ликвидација.  
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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.                                                (5832) 

___________  
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 6281/2002 од 19.02.2003 
година, на регистарската влошка бр.02004958?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со 
работа на Друштвото за трговија, услуги и инженеринг 
ТРИАК РОБЕРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �II  
Македонска бригада� бр. 25. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за трговија, услуги и инженеринг ТРИАК 
РОБЕРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �II Македонска 
бригада� бр. 25. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (4960) 

 ___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 458/2003 од 14.02.2003 го-
дина, на регистарската влошка бр.02018354?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија П.П-КОМЕРЦ 
Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Пржино� бр. 24. Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за трговија П.-П-КОМЕРЦ Љупчо ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. �Пржино� бр.  24, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (4961) 

 ___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд П.Трег. бр. 309/2003 од 11.02.2003 
година, на регистарската влошка бр.02033002?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со 
работа на Друштвото за производство, промет и инте-
лектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 16/3-24. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, промет и интелектуални 
услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. 
�АСНОМ� бр. 16/3-24. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4962) 

 ___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд П.Трег. бр. 370/03 од 18.02.2003 година, на 
регистарската влошка бр.02018178?-3-01-000, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Трговско друштво ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Серава� бр. 13/а. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Арминов-

ски Мито. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4963) 

_______________________________________________ 
 

 НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Трубарево, на КП 324/1, м.в. 
�Чукур� нива 3 класа и тоа 10/73 идеален дел во повр-
шина од 14614 м2 за цена од 300,00 денари за метар 
квадратен, на која е сопственик Тодоровски Стојан. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.            (5544) 

Врз основа на Договор за залог, со својство на из-
вршна исправа, потврден (солемнизиран) од страна на 
нотарот Весна Стојчева-Скопје, под ОДУ број 06/2003 
од 19.02.2003 година склучен помеѓу: Стопанска банка 
АД Битола, како заложен доверител, Друштвото за 
производство, градежништво, промет и услуги ПРО-
ТОТИП Драгољуб ДООЕЛ Скопје, како должник-зало-
жен должник и Друштвото за производство, градеж-
ништво, промет и услуги ПРОТАЛ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, како заложен должник, засновано е за-
ложно право од прв ред врз следниот недвижен имот: 

- 1/2 (една половина) идеален дел од деловен про-
стор, кој се наоѓа во Скопје на КО Кисела Вода 1, на ул. 
�Сава Ковачевиќ�, кој лежи на КП број 4094, како: дел 1, 
зграда 1,  влез 001, кат - ПР (приземје), стан 045, намена 
на зградата  00530, во површина од 10619 м2, дел 1, згра-
да 1,  влез 002, кат - ПР (приземје), стан 000, намена на 
зградата  00530, во површина од 618 м2, а во вкупна по-
вршина од 11237 м2 и на правото на користење на 1/2 
(една половина) идеален дел од изградено градежно зем-
јиште врз кое постои зграда, кое се наоѓа во Скопје, на 
КО Кисела Вода 1, на истата улица �Сава Ковачевиќ� и 
на истата КП  број 4094, а кое се состои од: земјиште по-
крај згради (двориште), како дел 1, план 016, скица 133, 
катастарска култура 70000, во површина од 10886 м2, 
земјиште под зграда, како дел 1, зграда 1, план 016, ски-
ца 133, катастарска култура 50000, во површина од 
12004 м2, земјиште под помошни згради, како дел 1, 
зграда 2, план 015, скица 133, катастарска култура 
60000, во површина од 7м2, земјиште под помошни згра-
ди, како дел 1, зграда 3, план 015, скица 133, катастарска 
култура 60000, во површина од 40 м2, земјиште под по-
мошни згради, како дел 1, зграда 4, план 015, скица 133, 
катастарска култура 60000, во површина од 95 м2, земји-
ште под помошни згради, како дел 1, зграда 5, план 016, 
скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 
89 м2, земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 
6, план 021, скица 133, катастарска култура 60000, во по-
вршина од 99 м2 и земјиште под помошни згради, како 
дел 1, зграда 7, план 015, скица 133, катастарска култура 
60000, во површина од 30 м2, а во вкупна површина од 
23250 м2, сопственост на заложниот должник - Друштво 
за производство, градежништво, промет и услуги ПРО-
ТАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и  

- недвижен имот, кој се состои од: деловен простор, 
кој се наоѓа во Скопје, на КО Кисела Вода 2, на бул. �Ја-
не Сандански�, кој лежи на КП број 838, како: дел 2, 
зграда 1, влез 1, кат - 02, намена на зградата 00570, во 
површина од 376 м2 и дел 2,  зграда 1, влез 1,  кат-02, на-
мена на зградата 00509, во површина од 98 м2, а во вкуп-
на површина од 474 м2, сопственост на должникот- за-
должен должник, Друштвото за производство, градеж-
ништво, промет и услуги ПРОТОТИП Драгољуб ДОО-
ЕЛ Скопје.                                                                 (5554) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 29/144-2 нива од 7 класа на м.в. �Грудајца� во повр-
шина од 2370  м2  запишана во П.Л. бр. 970 за К.О. Ба-
њица, сопственост на Ферати Зулкадри од с. Долна Ба-
њица, за купопродажна цена од  60.000,00 денари.  
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (5636) 
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Сопствениците Манџуковска Доста од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 30, влез 3 стан број 20, Саздовска 
Верка од Скопје, ул. �Марко Орешковиќ� бр. 61 и Ман-
џуковски Митко од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 30 
влез 3 стан број 20, недвижноста-лозје 4 класа со вкупна 
површина од 2267 м2 во место викано �Равниште� на 
КП 1129 КО ГИД Оризари, запишано во Поседовен лист 
број 1303, го продаваат за 120,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�  писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                        (5704) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: градина на  КП 334 

план 004, скица 003 во М.В. �Берковец� катастарска класа 
3 во површина од 1942 м2 заведено во Имотен лист бр. 77, 
КО Камен Дол издаден од ДЗГР-Одделение за премер и 
катастар Кавадарци,  и 6/24 идеален дел од нива на КП 
308, дел 1 план 003, скица 003 во М.В. �Село� класа 5 во 
површина од 2719 м2, заведено во Имотен лист бр. 76, КО 
Камен Дол издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци,   сопственост на Алексов  Андреев Дим-
че од с. Росоман, ул. �Љ. Алексиќ� бр. 7,  за вкупна купо-
продажна цена од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                            (5714) 
___________ 

 
Над недвижниот имот сопственост на ТДПИ ЗИ-

НЕС Зуљбиар ДООЕЛ Скопје, кој се состои од погон 
за производство на разладна опрема и метална галанте-
рија, кој се наоѓа на К.П. бр. 3915/2, м.в. �Оризница�, 
со површина од 1262м2, КО Драчево, стекнат врз осно-
ва на Договор за купопродажба на недвижен имот заве-
рен од нотарот Михаил Ќосев под ОДУ бр. 161/98 од 
18.12.1998 година, и евидентиран во ПЛ бр. 2139 изда-
ден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, е зас-
нован залог од трет ред со Договор за хипотека, заве-
рен од нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје, под 
ОДУ бр. 42/03 од 03.03.2003 година, во корист на дове-
рителот Тетовска банка АД Тетово, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 4.500.000,00 денари. 

                            (5518) 
__________ 

 
Врз основа на член 12 од Законот за договорен 

залог, се објавува дека согласно нотарските акти ОДУ 
бр. 40/03 и ОДУ бр. 41/03 од 04.03.2003 година, засно-
ван е залог на дел од недвижниот имот на "АЛАТНИ-
ЦА" АД-Охрид како следува: 
Нотарскиот акт ОДУ бр. 40/03 од 04.03.2003 година, 

помеѓу заложен должник "АЛАТНИЦА" АД-Охрид и 
заложните доверители Андриевски Климе и други кај 
нотарот Гордана Дескоска од Охрид, со заложена нед-
вижност-дел од КП бр. 10470, означена како локација 
бр. 6, со вкупна површина од 2575 м2, заради 
обезбедување на пресметани, а неплатени придонеси за 
ПИОМ во вкупен износ од 4.946.081,50 денари. 
Нотарски акт ОДУ бр. 41/03 од 04.03.2003 година, 

помеѓу заложен должник "АЛАТНИЦА" АД-Охрид и 

заложните доверители Мечески Ристо и други кај 
нотарот Гордана Дескоска од Охрид, со заложена нед-
вижност-дел од КП бр. 10470, означена како локација 
бр. 5, со вкупна површина од 1666м2и идеален дел од 
локација бр. 1, со површина од 1200 м2, заради обез-
бедување на пресметани, а неплатени придонеси за 
ПИОМ во вкупен износ од 5.253.594,00 денари.   (5957) 
_______________________________________________                             

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1174916 на име Иса Хаким, с. Мисло-

дежда, Струга.                                                         (34133) 
Пасош бр. 645040/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Срцева Миловска Виолета, ул. "Ј. Сандански" бр. 
79/21, Скопје.                                              (5831) 
Пасош бр. 1040239/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Доневска Доста, ул. "Финска" бр. 119-а, Скопје.     
                                                                  (5857) 

Пасош бр. 182926/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Аќиф Гаури, с. Доброште, Тетово.              (5858) 
Пасош бр. 1347368/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Исмаил Бислим, ул. "378" бр. 15, Скопје.       (5865) 
Пасош бр. 895372/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Крстеска Весна, ул. "Т. Чангов" бр. 37/6, Скопје.      (5866) 
Пасош бр. 1574476/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Габриел Бајрам, ул. "Марко Крале" бр. 10, Скопје.
                                                                      (5867) 
Пасош бр. 1163577 на име Османоски Осман, с. 

Житоше, Крушево.                                       (5888) 
Пасош бр. 1578631 на име Миле Ристески, ул. "Б.Р. 

Бале" бб, Прилеп.                                       (5889) 
Пасош бр. 0205649/94 на име Атанасовски Бранко, 

с. Баштево, Крива Паланка.                        (5891) 
Пасош бр. 1158347 издаден од СВР-Скопје на име 

Адем Ќаили, ул. "7-ми Јули" бр. 45,Скопје.          (5893) 
Пасош бр. 1713575/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Сабрије Бектеши, с. Ропаљце, Куманово.      (5896) 
Огласот објавен  во "Службен весник на РМ" бр. 12/03 

за пасош бр. 1774699/02 на име Иванова Дуња, 
ул."К.Неделковски" бр. 22/6, Скопје, се сторнира.    (5899) 
Пасош бр. 1007863/97 издаден од СВР-Скопје на 

име Баки Сулејман, ул. "Струмичка" бр. 14/1-3, Скопје.
                                                                      (5912) 
Пасош бр. 1649372/01 издаден од СВР-Велес на име 

Усеинов  Сунај, ул. "Ј. Х. Џинот" бр. 102, Велес.         (5913) 
Пасош бр. 1711552/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Меџиде  Нујовска, с. Љубош, Скопје.            (5914) 
Пасош бр. 1458356/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Муарем Муаремов, ул. "16" бр. 22, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                                      (5915) 
Пасош бр. 1776985 издаден од СВР-Скопје на име 

Алит Ислам, бул. "Трета Македонска Бригада" бр. 21-
2/3, Скопје.                                               (5920) 
Пасош бр. 1214050/99 на име Митев Владо, с. Јаки-

мово, Виница.                                          (5925) 
Пасош бр. 1185667/99 на име Јаја Мелаим, с. Ново 

Село, Струга.                                         (5927) 
Пасош бр. 1677673 на име Мицев Дончо, с. Се-

кирник бр. 112, Струмица.                                       (5604) 
Пасош бр. 1501506 на име Максути Неџат, с. 

Заграчани, Струга.                                                    (6036) 
 Пасош бр.1653669/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Реџеп  Адеми, с. Никуштак, Куманово.          (5946) 
Пасош бр. 1339521 на име Нуран Имероски, с. Саж-

дево, Крушево.                                        (5975) 
Пасош бр. 1570774 издаден од СВР-Тетово на име 

Трпески Александар, ул. "117" бр. 25, Тетово.      (5979) 
Пасош бр. 0453817/94 на име Цонев Славчо, ул. 

"Страшо Пинџур" бр. 1, Виница.                        (5980) 
Пасош бр. 1648315/01 на име Таневски Томе, ул. 

"Матија Губец" бр. 36, Битола.                        (5981) 
Пасош бр. 1328948 на име Арнаудова Емилија, ул. 

"Маршал Тито" бр. 2/11, Богданци.              (5982) 
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Пасош бр. 1068772 издаден од СВР-Куманово на 

име Јакупи  Дритон, ул. "Љубе Гаче" бр. 21, Куманово.
                                                                      (5983) 
Пасош бр. 206047/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Богатиноски Благоја, бул. "Илинден" бр. 87/21, Скопје.
                                                                     (5993) 
Пасош бр. 136129 на име Џукич Мирјана ул. �Браќа 

Миладиновци� бр. 14, Кратово. 
ЦЕМТ дозвола бр. 00063 издадена од Министерст-

во за транспорт и врски на име ТРГОШПЕД-Транс, 
Велес.                                                        (5976) 
Чекови од тековна сметка бр. 5566529 со бр. 737601 

и бр. 737602 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Спасовски Митре, Скопје.           (5863) 
Чекови од тековна сметка бр. 0002902514 од бр. 

8004772175 до бр. 8004772182 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје-Филијала Струга на име Расте 
Мацески, с. Враништа, Струга.                    (5942) 
Чекови од тековна сметка бр. 11955/49 со бр. 99-

0674 и бр. 990675 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Огњановска Ружа, Скопје.        (5949) 
Работна книшка на име Гарип Шабан, Скопје.  (5750) 
Работна книшка на име Ибраим Љимај, с. Морани, 

Скопје.                                                        (5754) 
Работна книшка на име Шаби Селмановски, Скопје.

                                                                      (5757) 
Работна книшка на име Мирјана Христовска, 

Скопје.                                                                      (5759) 
Работна книшка на име Тодески Дејан, ул. "2-ри 

Август" бр. 78, Прилеп.                                       (5761) 
Работна книшка на име Ристеска Мариче, ул. "О. 

Чопела" бр. 24, Прилеп.                            (5762) 
Работна книшка на име Дарко Мирчески, ул. "Д. М. 

Бањарот" бр. 5, Прилеп.                           (5763) 
Работна книшка на име Даути Кадри, Струга. (5765) 
Работна книшка на име Лубеновски Горан, с. 

Младо Нагоричане, Куманово.                        (5767) 
Работна книшка на име Ристов Нове, с. Калуѓерица, 

Радовиш.                                                        (5770) 
Работна книшка на име Ристов Игор, Радовиш.  
                                                                      (5771) 
Работна книшка на име Влатко Николоски, Скопје.

                                                                      (5807) 
Работна книшка на име Стоев Трајан, Скопје.  (5808) 
Работна книшка на име Тасков Стојче, Скопје. (5809) 
Работна книшка на име Поповски Александар, 

Скопје.                                                                      (5810) 
Работна книшка на име Ивановски Аспарух, ул. 

"Цветан Димов" бр. 111, Битола.                        (5816) 
Работна книшка на име Наумоска Елизабета, Ох-

рид.                                                                      (5818) 
Работна книшка на име Цветаноски Трајче, Ст-руга.

                                                                     (5827) 
Работна книшка на име Фикнете Идризи, Тетово.   

                                                                    (5837) 
Работна книшка на име Јумни Бакија, Тетово.(5841) 
Работна книшка на име Јошевски Тони, с. Слепче, 

Демир Хисар.                                           (5843) 
Работна книшка на име Стефаноска Кита, ул. "Б. 

Миладиновци" бр. 13, Струга.              (5844) 
Работна книшка на име Петков Бобан, с. Сакулица, 

Кратово.                                                          (5845) 
Работна книшка на име Иљас Агуши, с. Лојане, 

Куманово.                                                       (5848) 
Работна книшка на име Руменовски Васил, с. 

Двориште, Берово.                                       (5849) 
Работна книшка на име Николовски Љупчо,  Мак. 

Каменица.                                                       (5851) 
Работна книшка на име Ангелова Емилија, с. Гра-

довци, Кочани.                                            (5852) 
Работна книшка на име Пурде Мухамед, ул. "Ќемал 

Бели" бр. 28/А, Гостивар.               (5856) 
Работна книшка на име Бајрамоски Ридван, с. Жи-

тоше, Крушево.                                          (5868) 

Работна книшка на име Јулијана Христовска, ул. 
"Цар Самоил" бр. 148, Битола.               (5869) 
Работна книшка на име Трајанка Трајковска, 

Скопје.                                                                      (5870) 
Работна книшка на име Печка Џералд, Скопје.   (5871) 
Работна книшка на име Печка Марјета, Скопје.  (5872) 
Работна книшка на име Марија Иванова, ул. "11-ти 

Октомври" бр. 17, Виница.            (5874) 
Работна книшка на име Мичевска Јулијана, ул. 

"205" бр. 10, Кочани.                                                (5875) 
Работна книшка на име Арсовски Миле, Проби-

штип.                                                                      (5876) 
Работна книшка на име Зенелов Џемаил, ул. "К. 

Планина" бр. 16, Штип.                          (5877) 
Работна книшка на име Василев Љупчо, ул. 

"Енгелсова" бр. 16/4, Штип.                                 (5878) 
Работна книшка на име Адеми Башким, с. Вруток, 

Гостивар.                                                       (5882) 
Работна книшка на име Ќазим Јусуфи, с. Гургур-

ница, Тетово.                                            (5885) 
Работна книшка на име Тафили Заит, ул. "М. Тито" 

бб, Струга.                                            (5887) 
Работна книшка на име Салуи Евер,Скопје.   (5895) 
Работна книшка на име Душко Витанов, Скопје. 
                                                                      (5905) 
Работна книшка на име Славко Сарафилоски, 

Скопје.                                                                      (5906) 
Работна книшка на име Драган Ристевски, Скопје.

                                                                      (5910) 
Работна книшка на име Ѓори Давитков, Скопје. (5918) 
Работна книшка на име Стојчески Павле, ул. "Томе 

Никле" бр. 51, Крушево.                          (5930) 
Работна книшка на име Марија Вељановска, ул. "С. 

Наумов" бр. 101-А, Скопје.                        (5931) 
Работна книшка на име Петков Томе, Охрид. (5932) 
Работна книшка на име Тодор Делипетров, ул. "В. 

Влаховиќ" бр. 7, Штип.                              (5933) 
Работна книшка на име Скедери Али, Струга.(5940) 
Работна книшка на име Радевска Весна,  Скопје. 
                                                                      (5943) 
Работна книшка на име Мемети Ќамуран, Скопје.

                                                                     (5954) 
Работна книшка на име Горан Ацевски, Скопје. 
                                                                      (5955) 
Работна книшка на име Севбан Куртишов, Скопје.

                                                                     (5958) 
Работна книшка на име Илија Најдовски, Ско-пје. 

                                                                     (5960) 
Работна книшка на име Фадил Ѓуреци, Скопје.  (5967) 
Работна книшка на име Киранџиска Жаклина, Ско-

пје.                                                                      (5973) 
Работна книшка на име Дојчинова Николче Маја, 

ул. "Карпош" бр. 1/1/4, Битола.            (5984) 
Работна книшка на име Бисовски Драган, Скоп-је.

                                                                     (6003) 
Работна книшка на име Љуљзи Јонузи, Тетово. 
                                                                     (6007) 
Работна книшка на име Халид Мустафа, с. Ми-

летино, Тетово.                                                      (6008) 
Работна книшка на име Габриела Амневска Ува-

нова, Злетово, Пробиштип.                        (6013) 
Работна книшка на име Каранаков Лазо, ул. "Г. Га-

ковиќ" бр. 13, Штип.                                       (6014) 
Работна книшка на име Алексов Петре, Виница.  

                                                                    (6026) 
Работна книшка на име Оливера Толеска, с. Кри-

вогаштани, Прилеп.                                       (6027) 
Работна книшка бр. 15124 на име Тановска Силва-

на, ул. "Б. Кидрич" бр. 72, Ресен.             (6031) 
Воена книшка на име Влатко Секулоски, Скопје.     

                                                                  (5817) 
Воена книшка на име Васиљковски Александар, ул. 

"Марксова" бр. 6/1-3, Велес.                        (5880) 
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Воена книшка на име Димитриески Слободан, Ст-

руга.                                                                      (5939) 
Воена книшка на име Марковски Тони, Скопје. (5947) 
Воена книшка на име Радоњанин Зоран, Скопје. 
                                                                      (5948) 
Чековна картичка бр. 361391 на име Лозаноска Вес-

на, Охрид.                                                       (5821) 
Чековна картичка бр. 11251-08 издадена од Ох-рид-

ска банка АД Охрид на име Горан Стојаноски, Охрид.
                                                                      (5886) 
Свидетелство за 3 година издадено од УСО "8 

Септември"-Скопје на име Мухамед Рахмани, Скопје.
                                                                     (5755) 
Свидетелство на име Џаџова Билјана, Велес. (5760) 
Свидетелство на име Мукамеди Мифтар, Тетово.(5766) 
Свидетелство на име Димче Крстевски, Делчево.   

                                                                   (5768) 
Свидетелство од 4 одделение на име Тасевска На-

дица, с. Г. Коњаре, Куманово.                        (5815) 
Свидетелство на име Горгиев Јордан, Кратово.  (5819) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лазова Дра-

гица, Штип.                                                      (5824) 
Свидетелство од 3-та година на име Трајчев Славе, 

Радовиш.                                         (5825) 
Свидетелство за завршено 8 одделение на име Крс-

теска Рада, Прилеп.                                       (5826) 
Свидетелство на име Фарије Азири, Куманово.  (5835) 
Свидетелство на име Сеља Јусуфи, Куманово.  (5836) 
Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Бе-

ким, Тетово.                                                      (5838) 
Свидетелство на име Фекруие Велии, Тетово.(5839) 
Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Даут Ре-

џепи, Тетово.                                                      (5840) 
Свидетелство од 8 одделение на име Савиќ Горан, 

Тетово.                                                           (5842) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Ри-

линда" на име Сулимани Зејнепе, Куманово.       (5846) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ 

"Рилинда" на име Сулимани Мухабери, Куманово.  (5847) 
Свидетелство на име Жаклина Миленковска, Св. 

Николе.                                                         (5853) 
Свидетелство на име Велков Бојан, Радовиш. (5879) 
Свидетелство на име Емши Несет,Тетово.      (5883) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Јор-
данчо Јефремов, Св. Николе.                        (5898) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Теута Сулејмани, 
Скопје.                                                           (5909) 
Свидетелство на име Елмазовски Љатиф, с. Дра-

жилово, Скопје.                                             (5911) 
Свидетелство на име Комициоска Оливера, Прилеп.

                                                           (5936) 
Свидетелство издадено од гимназијата "М. Ацев" 

на име Видовиќ Виолета, Прилеп.               (5937) 
Свидетелства на име Нуран Муслију, с. Романовце, 

Куманово.                                          (5941) 
Свидетелство за 1 година издадено од фискултурно 

училиште "Методи Митевски Брицо"-Скопје на име 
Петрески Константин, Скопје.             (5953) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сефиданоски 

Џабир, Струга.                                              (5985) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоски 

Демиш, Струга.                                                      (5999) 
Свидетелство на име Сефери Сулејмани, Тето-во.

                                                                     (6005) 
Свидетелство на име Љутфи Белихои, Тетово.   (6006) 
Свидетелство на име Анела Бациќ,Тетово.     (6011) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов 

Тодосија, с. Тркање, Кочани.                                  (6012) 
Свидетелство на име Димитрова Марика, Радовиш.

                                                                      (6015) 

Свидетелство на име Младеновска Дафина, с. Дво-
риште, Берово.                                             (6020) 
Свидетелство на име Кантуров Мехмед, с. Црник, 

Пехчево.                                                       (6022) 
Свидетелство на име Сеада Дестановска, с. Цр-ник, 

Пехчево.                                                      (6024) 
Диплома за завршено средно образование-гимнази-

ја издадена од УЦСО"Јосип Броз Тито"-Ресен на име 
Крстевска Соња, Ресен.                           (5854) 
Диплома за завршено средно образование на име 

Мастилова Марија, ул. "М. Тито" бр. 109, Крива 
Паланка.                                                       (5873) 
Диплома за завршена гимназија издадена од "М. 

Ацев"-Прилеп на име Секулоска Кате, ул. "Г. Јанку-
лоски" бр. 47, Прилеп.                            (5938) 
Диплома на име Самарџиев Ристо, ул. "Ристо Пет-

ров" бр. 29, с. Негорци, Гевгелија.                 (6016) 
Диплома на име Бобан Гировски, ул. "Б. Радиче-

виќ" бр. 5, Куманово.                                       (6018) 
Диплома од средно образование издадена од "Р. Р. 

Ричко"-Прилеп на име Лашкоски Рубин, ул. "Б. 
Бешироски" бр. 24, Прилеп.                        (6030) 
Индекс на име Звездоски Оливер, ул. "К. Крстески" 

бр. 3, Прилеп.                                          (5764) 
Здравствена книшка на име Пано Спасовски, с. 

Калаузлија, Штип.                                       (5769) 
Здравствена книшка на име Ѓоревски Никола, 

Велес.                                                                      (5881) 
Здравствена книшка на име Усеинов Џемиле, Ве-

лес.                                                                      (5934) 
Здравствена книшка на име Неделков Ивица, с. 

Отовица, Велес.                                                       (5935) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 

приходи на име Радически Дончо, Струга.           (5774) 
Даночна картичка бр. 4030994205707 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Палкомпанија, 
Скопје.                                                             (5864) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име СТД Џет, Охрид.            (5892) 
Даночна картичка бр. 4030995157862 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Кондор елект-
роник, Скопје.                                         (5903) 
Даночна картичка бр. 4030990176885 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Арма  ДОО, 
Скопје.                                                            (5944) 
Престанува со вршење на занаетчиска дејност Су-

лејмани Исмет, Скопје.                                        (5907) 
Престанува со вршење на занаетчиска дејност  

Имет Лила, Скопје.                                       (5919) 
Престанува со вршење на занаетчиска дејност  

Начевски Жифко, Скопје.                             (5951) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
 Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јав-

ни набавки ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 26/98, 50/2001, 2/2002 и 21/2002 - пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР.  5/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА - ИЗБОР 
НА ПЕЧАТАР ЗА РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ, ДРУ-
ГИ ИЗДАНИЈА ПО ПОТРЕБА И ДРУГИ ГРАФИЧКИ  

УСЛУГИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Македонија ц.о. Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 29. 
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1.2. Предмет на набавката е избор на печатар за Ре-
гистарот на прописи на Република Македонија, други 
изданија по потреба и други графички услуги, за потре-
бите на претпријатието за 2003 година, по вид и коли-
чина дадени во следната спецификација: 

1) Регистар на прописи: 
- Формат: (15,5 х 22 см) (Б-5); 
- Обем: 400 страници; 
- Тираж: 1000; 
- Печат:офсет 1/1; 
- Хартија:офсетна 80 гр/м2; 
- Корица и азбучник: 250 гр. кунстдрук пигменти-

ран; 
- Печат корица:офсет 1/0; 
- Подврска: лента; 
- Подготовка: од паус од нарачателот 
2) Други изданија и графички услуги: 
- Формат: (17 х 12,5 см); 
- Обем: минимум 4 табаци; 
- Тираж: 500 и 1000; 
- Печат: 1/1; 
- Хартија: офсетна 80 гр/м2; 
- Корица и азбучник: 250 гр./м2 кунстдрук сјаен; 
- Печат корица: 2/0; 
- Подврска: брош; 
- Подготовка: а) од паус и б) дискета (од нарачате-

лот). 
1.3. Постапката по ова барање ќе се спроведе сог-

ласно одредбите од Законот за јавни набавки. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- Име (назив) и адреса (седиште ) на понудувачот; 
- Поединечна цена по страна - за печатење на Реги-

старот на прописи, други изданија и други графички ус-
луги, во која се вкалкулирани сите давачки, изразена во 
денари или во евра и денарска противвредност, пресме-
тана по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на поднесување на понудата; 

- Цена за табак од 32 страници; 
- Податоците за цената од алинеја 2 и 3 од оваа точ-

ка треба да се пресметаат согласно спецификацијата од 
точка 1.2. од ова барање. 
Опис на техничките постројки на понудувачот и 

мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот. 
Начин, рок и услови за плаќање. 
Рок на извршување на работите. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот задолжително треба да ја 

достави следната придружна документација: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитетот од Централниот регистар; 
- Доказ за техничката способност на понудувачот 

со опис на техничките постројки кои ги поседува пону-
дувачот и мерките што ги презел за обезбедување на 
квалитетот; 

- Доказ дека према понудувачот не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

 Документите од точка 3 став 1 алинеја 2, 4, 5 и 6 не 
смеат да бидат постари од шест месеци и истите се до-
ставуваат во оригинал или копија заверена од нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена...................... .................................... 40, 
- квалитет...................................................  30, 
- техничка способност............................... 15, 
- рок на извршување...................................15. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во согласност со член 56 од Законот за јавни наба-
вки преку пошта или во архивата кај набавувачот. 

5.2. Рокот за доставување на понудите е 10 дена сме-
тано од денот на објавувањето на барањето за прибира-
ње а понуди во средството за јавно информирање. н

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не ги содржат бараните подато-

ци, односно кон кои не е приложена бараната придруж-
на документација, ќе се сметаат за нецелосни. 

6.2. Нецелосните како и ненавремените понуди до-
ставени надвор од рокот утврден во барањето за приби-
рање на понуди, нема да се разгледуваат. 

6.3. Отворањето на понудите ќе се врши без при-
суство на понудувачите. 

6.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 02-298-860. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 и 19 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02) и Одлука бр. 02-1629/1 од 24.02.2003 година, Ко-
мисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија - Подрачна Единица Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2003 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач е Јавното претпријатие за стопани-

сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија - Подрачна Единица Скопје, ул. �Орце Нико-
лов� бр. 138, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Набавка, транспорт и монтажа 
на трафостаница ТС 10/0,4; 2х1000КVA (TP 2H630KVA) за 
Реонски Центар Б-2, нас. �Ново Лисиче� - Скопје. 

1.3. Опис, количество и технички карактеристики 
дадени се во тендер документацијата. 
Документацијата може да се подигне во ЈП за ССДП 

на РМ - Подрачна Единица Скопје, барака бр. 3, секој 
работен ден од 8 до 14 часот. Износот на надоместокот 
што треба да се плати при подигање на документацијата 
изнесува 500,00 денари и истиот е неповратен. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за ваков вид на дејност. 

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Вкупна цена во денари за извршување на набавка-

та во која треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на 
понудувачот до пуштање во употреба на објектот. 

2.3. Цена по позиции изразена во денари за секоја 
позиција од предмерот. 

2.4. Начин и услови на плаќање. 
2.5. Рок за изведба на набавката. 
2.6. Референтна листа, кадровска и техничка опре-

меност. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕТНАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет издаден од Централен реги-

стар (оригинален примерок или копија заверена од нотар). 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација (оригинален примерок или копија завере-
на од нотар). 
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3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар) и 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки (оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар). 
Документите да не бидат постари од 6 (шест) месе-

ци (освен за точка 3.1.). 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена за изведба на работите 80 бода; 
4.2. Рок за изведба на работите  10 бода; 
4.3. Начин на плаќање   10 бода.  
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - Подрачна Единица Скопје, ул. �Орце Нико-
лов� бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, 
препорачано по пошта, со предавање во архивата на 
набавувачот или со предавање на комисијата на лице 
место, но најдоцна до денот и часот на јавното отвора-
ње на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ЈП 
за ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул �Орце Николов� бр. 
138, барака 4 во мала сала. 

5.4. Рок за поднесување на понудите е до 01.04.2003 
година во 10 часот. 

5.5. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендер документацијата нема да бидат разг-
ледувани. 

 
6. РОКОВИ 
Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

01.04.2003 година во 10 часот во просториите на ЈП за 
ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 138 
барака 4 во мала сала - Скопје, во присуство на пре-
ставниците на понудувачите. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), АД  
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА-
ЗА ОПРЕМА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ 
ЗА 2003 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ ТЕРМО- 
ЕЛЕКТРАНИ - ПОДРУЖНИЦА  РЕК  БИТОЛА, 

                       СО  ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија�- Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавка: - Опрема, резервни де-
лови и материјали за ПЕ Термоелектрани по годишна 
спецификација за 2003 година. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност согласно набавката. 

1.4. Датата на Јавното отворање на понудите стои 
под секој отворен повик, а отворањето ќе се одржи во 
просториите на Подружницата РЕК Битола. 

- Јавни набавки по:  
Отворен повик бр. 06-8/2003 
За набавка на цевки по спецификација, 
Дата на отворање: 28.03.2003 во 10,00 часот. 
- Јавни набавки по: 
Отворен повик бр. 06-13/2003 
За набавка на лимови и шипки минизирани по спе-

цификација, 
Дата на отворање: 28.03.2003 во 11,00 часот. 
 
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Спецификацијата ќе се подига од комерцијалната 

служба на Подружница РЕК Битола со напомена дело-
вите и опремата кои ќе се нудат да бидат нови, неупо-
требени и оригинални. 
Телефон за информации 206-029 (локал 6029). 
Кон понудата да се достави гаранција за квалитет и 

функционалност на опремата и делови. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Во понудата да биде дадена:  
Единечна и  вкупна цена како и севкупна вредност 

на понудата изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан 
данок на додадена вредност на вкупната вредност на 
понудата. 

 Понудувачот е слободен понудата да ја изрази  во 
странска конвертибилна валута.  
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р. Македонија. 

3.2 Гаранција за квалитет. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок на испорака. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- цена   40, 
- квалитет   40, 
- начин на плаќање   10, 
- рок на испорака   10.   
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1 Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот 
на адреса Подружница РЕК �Битола� - �Новачки пат� 
бб, Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација:  

- документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар,   

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ за техничка способност-референцна листа, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-

бедносна мерка �забрана на вршење на дејност�, 
- решение за регистрација на дејност, 
- целокупната документација се поднесува во ори-

гинал или заверен препис, 
- странско правно или физичко лице кое ќе се јави 

како понудувач доставува ревизорски извештај за бо-
нитет издаден од реномирана ревизорска институција. 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Претставниците на понудувачите треба да 
достават писмено овластување за учество на јавниот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
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5.5. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002) 
преведени на македонски јазик. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на Отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на телефон 206-029 (локал 6029) при Подружница РЕК 
�Би ола�. т 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
Отворениот повик под бр. 06-7 до 06-17/2003 за јав-

ни набавки за потребите на ПЕ �Термоелектрани� и Ба-
рањето за прибирање на понуди бр. 06-23/2003 до 06-
39/2003 објавени на ден 07.03.2003 година во �Нова 
Ма едонија� и �Утрински весник� се стопираат. к

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 
Врз основа на член 22 и 23 од Договорот за усогла-

сување на претпријатие во трговско друштво на ДПУТ 
�МПС� Владица и др. д.о.о. Куманово, управителот на 
10.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА 
ЦЕНА НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ 

 
1. Малопродажната цена на пурите и цигарилосите 

се утврдува како што следува: 
О п и с Парчиња

во кутија
Вкупна 

тежина (гр.) 
   Малопродажна 

   цена со ДДВ 
1. Cafe Creme Oriental 
    Arome 10 10 12,50 190,00 
2. Leon Jimenes No.3 5 55,00 2.350,00 
3. Leon Jimenes No.5 5 35,00 2.050,00  

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на нејзи-
нот  донесување. о

 
  �МПС� Владица и др. д.о.о. 

 Директор, 
     Владица Илиевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ФЕВРУАРИ 2003 ГОДИНА 
 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во февруари 
2003 година во однос на јануари 2003 година е - 0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот е 0.011. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи во февруари 2003 
година во однос на истиот месец од претходната годи-
на изнесува 0.013. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија од почетокот на годи-
ната до крајот на февруари 2003 година во однос на жи-
вот ите трошоци во Република Македонија е 0.002. н 

    Директор, 
    Благица Новковска, с.р.   
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