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1427. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни рабо-

ти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/95, 55/97 и 38/2002) и член 19 точка 14 алинеја 4 од 
Законот за одбрана (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.11.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ  
И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат личностите и обје-
ктите што се обезбедуваат. 

 
Член 2 

Личностите кои постојано се обезбедуваат според 
оваа одлука се: Претседателот на Република Македо-
нија, претседателот на Владата на Република Македо-
нија, претседателот на Собранието на Република Маке-
донија, министерот за внатрешни работи, министерот 
за одбрана и министерот за надворешни работи. 
Постојано се обезбедуваат и кандидатите за избор 

на претседател на Република Македонија за време на 
траење на изборната кампања. 
Се обезбедуваат и министерот за правда, министе-

рот за финансии и јавниот обвинител на Република Ма-
кедонија додека ги извршуваат своите службени рабо-
ти и задачи. 
Се обезбедува и претседателот на Република Маке-

донија на кого му престанала функцијата, во соглас-
ност со закон. 
Се обезбедува и претседателот на Владата на Ре-

публика Македонија на кого му престанала функција-
та, со лично обезбедување од едно лице во времетрае-
ње д една година по престанокот на функцијата. о

 
Член 3 

Во случај на нарушување на јавниот ред и мир во 
поголем обем, вонредна или воена состојба, министе-
рот за внатрешни работи може да определи и други 
личности повремено да се обезбедуваат, кога извршу-
ваат службени дејствија поради кои сигурноста на тие 
лица е загрозена. 
Министерот за внатрешни работи може да опреде-

ли лицата од член 2 став 3 на оваа одлука постојано да 
се обезбедуваат, во случај на оценет висок степен на 
опасност по нивниот живот и тоа само за време на тра-
ење на опасноста. 
По поднесено писмено барање, министерот за вна-

трешни работи може да определи преземање на соод-
ветни мерки и дејствија за обезбедување и по преста-
нувањето на функцијата на претседателот на Владата 
на Република Македонија, претседателот на Собрание-
то на Република Македонија и членовите на Владата на 
Република Македонија, само во случај кога сигурноста 
на тие лица е загрозена поради преземените службени 
дејс ја од нивна страна додека ја вршеле функцијата. тви

 
Член 4 

Министерството за внатрешни работи презема се-
опфатни мерки за обезбедување на шефови на странски 
држави, претседатели на парламенти и на влади при 
нивната посета во Република Македонија. 

Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
министри на владите на странски држави, а по процен-
ка и други личности односно гости од странство, кога 
се во официјална посета на Република Македонија. 

 
Член 5 

Министерството за внатрешни работи организира и 
врши постојано физичко обезбедување на објектите во 
кои се сместени: Собранието на Република Македони-
ја, Владата на Република Македонија и објектите во 
кои се сместени седиштата на министерствата. 
Министерството за одбрана организира и врши по-

стојано физичко обезбедување на објектот во кој е сме-
стен Претседателот на Република Македонија и негова-
та резиденција, односно домот во кој живее, како и на 
самото Министерство за одбрана. 

 
Член 6 

Министерството за внатрешни работи организира и 
врши физичко обезбедување на објектите во кои посто-
јано живеат претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија и претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија.  
Се организира и врши физичко обезбедување и на об-

јектите кои повремено ги користат личностите утврдени 
во ставот 1 на овој член и во членот 4 на оваа одлука. 

 
Член 7 

Покрај објектите од членовите 5 и 6 на оваа одлука, 
Министерството за внатрешни работи, со посебни мер-
ки и активности ги обезбедува и: 

- објектите во кои се сместени соодветни државни 
органи и организации, јавни претпријатија и други 
правни лица кои се од посебно значење за безбедноста 
на Република Македонија, 

- објектите во кои се чуваат значајни документи и 
други материјали што претставуваат државна, воена, 
службена или деловна тајна, 

- определени подрачја што се од посебен интерес за 
безбедноста на Република Македонија. 
Министерството за внатрешни работи со определе-

ни мерки и дејствија, покрај објектите од ставот 1 на 
овој член, ги обезбедува и објектите во кои се сместени 
странските дипломатски и конзуларни претставниш-
тва, како и дипломатските мисии на меѓународните ор-
ганизации, согласно ратификуваните меѓународни до-
говори и принципот на реципроцитет. 
Министерството за одбрана со посебни мерки и 

активности ги обезбедува објектите во кои се сместени 
командните места на Армијата на Република Македо-
нија, воените единици и установи, центрите за врски, 
магацините за средства и опрема, како и други објекти 
и зони од посебно значење за одбраната. 
Во рамките на мерките и активностите од ставовите 

1 и 2 на овој член, Министерството за внатрешни рабо-
ти и Министерството за одбрана врши оперативна за-
штита на определени работни места во објектите што 
се обезбедуваат. 
Во рамките на оперативната заштита на определени 

работни места, безбедносни проверки се вршат на пис-
мено барање од функционерот кој раководи со органот 
на управата односно работодавецот на правното лице.  
Податоците од ставот 4 на овој член претставуваат 

службена тајна и истите писмено му се соопштуваат на 
подносителот на барањето. 
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Член 8 
Обезбедување на објектите од членот 7 на оваа од-

лука се врши со преземање на општи и посебни мерки 
на заштита. 
Општите мерки на заштита ги преземаат самите ор-

гани, организации, јавни претпријатија и други правни 
лица, како и вработените кои работат во тие објекти, во 
согласност со закон или друг пропис. 
Посебните мерки за заштита ги организира и спро-

ведува Министерството за внатрешни работи, односно 
Министерството за одбрана, секој во рамките на својот 
делокруг.  

Член 9 
Под обезбедување на личностите и објектите во 

смисла на оваа одлука се подразбира и планирање и 
спроведување на оперативно-превентивни, физички, 
превентивно-технички, санитарно-биолошки, хемиски, 
здравствени и други мерки и активности. 
Надворешно обезбедување на објектите каде пре-

стојуваат личностите утврдени со оваа одлука, го врши 
полицијата во униформа, а внатрешното обезбедување, 
работници на Министерството за внатрешни работи во 
цивилна облека. 
За претседателот на Република Македонија надво-

решното и внатрешното обезбедување на објектите, ра-
ботните простории, резиденцијата, односно домот, го 
вршат припадниците на Министерството за одбрана. 
Припадниците на Министерството за одбрана го вршат 
надворешното и внатрешното обезбедување на обје-
ктите на Министерството за одбрана. 
Лично обезбедување, односно придружба на лично-

сти вршат овластени службени лица на Министерство-
то за внатрешни работи и Секторот за координација на 
разузнавањето, контраразузнавањето и контрола на до-
верливи документи на Министерството за одбрана. 

 
Член 10 

Министерот за внатрешни работи, односно мини-
стерот за одбрана, во рамките на својата надлежност 
изготвува преглед на објекти што се обезбедуваат спо-
ред оваа одлука. 

 
Член 11 

За следење на мерките и активностите за обезбеду-
вање на објектите од членот 10 на оваа одлука се гри-
жат во рамките на своите овластувања Министерството 
за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Ми-
нистерството за правда, Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија, Кабинетот на претседателот на 
Република Македонија, Владата на Република Македо-
нија и Собранието на Република Македонија, за што и 
меѓусебно соработуваат. 

 
Член 12 

Органите, организациите, јавните претпријатија и дру-
гите правни лица што се под заштита со оваа одлука, 
овозможуваат непречено вршење на задачите на овласте-
ните службени лица на Министерството за внатрешни ра-
боти (простории, инвентар, опрема, уреди и слично). 

 
Член 13 

Министерот за внатрешни работи, односно мини-
стерот за одбрана, во рамките на својата надлежност се 
грижи за начинот и мерките за обезбедување на лично-
стите и објектите утврдени со оваа одлука. 

 
Член 14 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување на личностите и об-
јектите што се заштитуваат (�Службен весник на РМ-
Посебен службен весник� бр. 1/96 и 7/96, �Службен 
весник на РМ� бр. 7/98, бр. 23-3898/1 од 27.07.1999 го-
дина и �Службен весник на РМ� бр. 94/2000, 19/2002 и 
75/2002). 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр. 23-5735/1      Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1428. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - БИТОЛА 

 
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

театар - Битола се именува Љупчо Ѓоргиевски, дипл. 
режисер - драматург режисер во овој театар. 

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

 
  Бр. 17-5555/2                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1429. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА 

ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Ѓорѓи Чулаковски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Музејот на град 
Скопје - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5644/2                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1430. 

  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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 

КУЛТУРАТА - БИТОЛА 
 
1. Љупка Коларова-Пајевиќ, се разрешува од долж-

носта вршител на должноста директор на Домот на 
културата - Битола. 

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

 
  Бр. 17-5645/2                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1431. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА-
ТА ПРИРОДНИТЕ  РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - БИТОЛА ,  

1. Иван Јолевски се разрешува од должноста вршител 
на должноста директор на Заводот за заштита на спомени-
ците на културата, природните реткости и Музеј - Битола. 

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

  Бр. 17-5646/2                    Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1432. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ  ЗА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�МАРКО ЦЕПЕНКОВ� - ПРИЛЕП  
1. Роберт Стојаноски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Марко Цепенков� - Прилеп. 

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

  Бр. 17-5647/2                    Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1433. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МА ЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ К 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 
на Република Македонија за приватизација - Скопје се 
именува Бранко Брајковски, вработен во оваа агенција. 

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

  Бр. 17-5649/1                    Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1434. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/00), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ 
ЗА  ВОДИТЕ  - СКОПЈЕ  

1. За директор на Фондот за водите - Скопје се име-
нува Мирко Иванов, дипл. машински инженер. 

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

 
  Бр. 17-5651/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1435. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
АГЕНЦИЈАТА  ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ  НА РАЗВОЈОТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 
 
1. Д-р Горица Котевска се разрешува од должноста 

директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола. 

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

 
  Бр. 17-5652/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1436. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ   НА  РАЗВОЈОТ  НА   ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - 

БИТОЛА  
1. За директор на Агенцијата за поттикнување на раз-

војот на земјоделството - Битола се именува Стефче Сте-
фановски, дипл. земјоделски инженер по поледелство. 

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

 
  Бр. 17-5653/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1437. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И  РЕГИОНАЛНИТЕ  ПАТИШТА 

�МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ  
1. Д-р Спасен Ѓорѓевски се разрешува од должно-

ста директор на Јавното претпријатие за одржување и 
заштита на магистралните и регионалните патишта 
�Македонијапат� - Скопје. 

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

  Бр. 17-5654/1                    Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1438. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕ-
ГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ�  

СКОПЈЕ  
1. За директор на Јавното претпријатие за одржува-

ње и заштита на магистралните и регионалните пати-
шта �Македонијапат� - Скопје, се именува Дуфе Куко-
ски, дипл.менаџер за бизнис администрација - деловно 
управување. 

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

 
        Бр. 17-5655/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1439. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  

1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија - Скопје се именува Дарко Бабамов, дипл. 
маш.инженер, директор на Претпријатието во мешови-
та сопственост за консалтинг за инвестициона градба 
�ДЕКСИМ� - д.о.о. - Скопје. 

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

 
        Бр. 17-5656/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1440. 
Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и 

осигурување во случај на невработеност (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. Светлана Јакимовска се разрешува од должноста 

директор на Заводот за вработување на Република Ма-
кедонија. 

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

 
        Бр. 17-5657/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1441. 
Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/00 и 50/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. За вршител на должноста директор на Заводот за 

вработување на Република Македонија се именува Ми-
ле Стојменовиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5658/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1442. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/02), а во врска со член 15 и 24 од 
Статутот на ЈП Македонска информативна агенција - 
МИА (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
7/98) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
И ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА ЈП МА-
КЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА  

1. Живко Георгиевски се разрешува од должноста 
директор и главен и одговорен уредник на Јавното прет-
пријатие Македонска информативна агенција - МИА. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5659/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1443. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/02), а во врска со член 15 и 24 од 
Статутот на ЈП Македонска информативна агенција - 
МИА (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
7/98) Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 14 ноември 2002 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН И ОД-
ГОВОРЕН УРЕДНИК НА ЈП МАКЕДОНСКА ИН-

ФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА  
1. За директор и главен и одговорен уредник на Јав-

ното претпријатие Македонска информативна агенција 
- МИА се именува Зоран Иванов, дипл. новинар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5660/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1444. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/02), а во врска со член 15 и 24 од 
Статутот на ЈП Македонска информативна агенција - 
МИА (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
7/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 14 ноември 2002 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН 
И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА ЈП МАКЕДОНСКА  

ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА  
1. За заменик директор и главен и одговорен уред-

ник на Јавното претпријатие Македонска информатив-
на агенција - МИА се именува Џелал Зинели. 
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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. 17-5661/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1445. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� 

СКОПЈЕ 
 
1. Ернад Фејзулаху се разрешува од должноста ди-

ректор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
�Македонија� - Скопје. 

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

 
        Бр. 17-5662/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1446. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА АЕРОД-
РОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 

 
1. За директор на Јавното претпријатие за аеро-

дромски услуги �Македонија� - Скопје се именува      
м-р Фатмир Бесими. 

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

 
        Бр. 17-5663/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1447. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ  

�МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ 
 
1. Рауф Рамадани се разрешува од должноста дире-

ктор на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај 
�Македонска пошта� - Скопје. 

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

 
        Бр. 17-5664/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1448. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПОШТЕН- 
СКИ СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА� - 

СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Јавното претпријатие за поштен-

ски сообраќај �Македонска пошта� - Скопје се именува 
инж. Таип Јакупи. 

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

 
        Бр. 17-5665/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1449. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  

1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со објекти за спорт во сопственост на Републи-
ка Македонија - Скопје се именува Аљиљ Паљоши, 
дипл. професор по физичка култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5667/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1450. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
сед ицата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе н

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. Александар Турунџиев се разрешува од должно-

ста заменик на директорот на Јавното претпријатие за 
стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија - Скопје. 

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

 
        Бр. 17-5668/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1451. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА 
СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за стопанисување со објекти за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија - Скопје се именува 
Трајче Димов, одделенски наставник од Штип. 
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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. 17-5669/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1452. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА 

СКОПЈЕ 
 
1. Фаик Џони се разрешува од должноста директор 

на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-
та - Скопје. 

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

 
        Бр. 17-5670/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1453. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ 

 
1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со пасиштата - Скопје се именува Љуљзим Су-
лејмани. 

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

 
   Бр. 17-5671/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1454. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
 
1. Вулнет Палоши се разрешува од должноста дире-

ктор на Фондот за магистрални и регионални патишта - 
Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5672/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1455. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - 

СКОПЈЕ  
1. За директор на Фондот за магистрални и регио-

нални патишта - Скопје се именува Асип Усеини, дипл. 
инж. по технологија и металургија. 

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

 
   Бр. 17-5673/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1456. 
Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
1. д-р Ненад Георгиев се разрешува од должноста 

директор на Фондот за земјоделство - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-5674/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1457. 
Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

1. За директор на Фондот за земјоделство - Скопје 
се именува Ристо Тодоров, 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. 17-5675/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1458. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ - 

СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Музејот на 

град Скопје - Скопје се именува Климе Коробар, дипл. 
инж. архитект. 
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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. 17-5676/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1459. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА 

 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата - Битола се именува Борис Чоревски, дипл. 
актер - проект - менаџер во Македонскиот народен теа-
тар - Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5677/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1460. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ  

РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - БИТОЛА 
 
1. За вршител на должноста директор на Заводот за 

заштита на спомениците на културата, природните ре-
ткости и Музеј - Битола се именува Валентин Соклев-
ски, дипл. етнолог, вработен во Установата за народна 
култура �Илинденски денови� - Битола. 

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

 
   Бр. 17-5678/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1461. 
Врз основа на член 100 од Законот за културата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  

�МАРКО ЦЕПЕНКОВ� - ПРИЛЕП  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Марко Цепенков� - Прилеп, се именува 
Благоја Ристески - Платнар, писател. 

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

 
   Бр. 17-5679/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1462. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  

�МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ 
 
1. м-р Љупчо Несторовски се разрешува од должно-

ста директор на Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со шуми �Македонски шуми� - Скопје. 

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

   Бр. 17-5680/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1463. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-

ње и наплата на јавните приходи (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/2001 и 61/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. Се разрешува Тони Димитриовски од должноста 

директор на Управата за јавни приходи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-5682/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1464. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-

ње и наплата на јавните приходи (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/2001 и 61/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. За директор на Управата за јавни приходи се име-

нува Зоран Васковски, директор на Секретаријатот за 
финансии на град Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5683/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1465. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 

 
1. Се разрешува Сашко Станинов од должноста ди-

ректор на Агенцијата за развој и инвестиции. 
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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. 17-5684/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1466. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација 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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ 

И ИНВЕСТИЦИИ 
 
1. Се разрешува Тихомир Петровски од должноста  

заменик на директорот на Агенцијата за развој и инве-
стиции. 

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

 
  Бр. 17-5685/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1467. 
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 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 
1. Се разрешува Ванчо Пеловски од должноста ди-

ректор на Бирото за стоковни резерви орган во состав 
на Министерството за финансии.   

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

 
  Бр. 17-5686/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1468. 
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 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ВРШИТЕЛ  НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

стоковни резерви орган во состав на Министерството 
за финансии се именува Петар Мирчевски, вработен во 
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. 17-5687/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

1469. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА   

1. Се разрешува м-р Верица Демировска од долж-
носта директор на Управата за заштита на растенијата, 
орган во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

  Бр. 17-5688/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1470. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА  
1. За директор на Управата за заштита на растенија-

та, орган во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се именува м-р Душан 
Богдановски, магистер по земјоделски науки. 

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

  Бр. 17-5689/1                    Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1471. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  
1. Се разрешува Цветко Ангелески од должноста 

директор на Државниот управен инспекторат, орган во 
состав на Министерството за правда. 

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

  Бр. 17-5690/1                    Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1472. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот управен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за правда се имену-
ва Субхи Јакупи, правник. 
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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. 17-5691/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1473. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот девизен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за финансии се 
именува Зикри Положани. 

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

 
  Бр. 17-5692/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1474. 
Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98 
и 25/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 
 
1. Се разрешува Кадри Кадриу од должноста заме-

ник на директорот на Царинската управа, орган во со-
став на Министерството за финансии. 

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

 
  Бр. 17-5693/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1475. 
Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98 
и 25/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА  

1. За заменик на директорот на Царинската управа, 
орган во состав на Министерството за финансии се 
именува Садула Дураку. 

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

 
   Бр. 17-5694/1      Претседател на Владата  

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1476. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државна управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И  Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 
 
1. Се разрешува Целе Ристевски од должноста ди-

ректор на Управата за водостопанство, орган во состав 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

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

 
    Бр. 17-5695/1      Претседател на Владата  

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
        Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1477. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО  

1. За директор на Управата за водостопанство, ор-
ган во состав на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство се именува Ќенан Селмани, 
хидро-инженер. 

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

 
   Бр. 17-5696/1                   Претседател на Владата  

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1478. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ 

МАТЕРИЈАЛ 
 

1. Се разрешува д-р Елизабета Ангелова од должно-
ста директор на Управата за семе и семенски материја-
ли, орган во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 17-5697/1                   Претседател на Владата  

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1479. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Мaкедонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ  

1. За директор на Управата за семе и семeнски ма-
теријал, орган во состав на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство се именува Ис-
мет Љимани. 
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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. 17-5698/1      Претседател на Владата  
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1480. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД  
1. Се разрешува Агим Шаќири од должноста дире-

ктор на Државниот инспекторат за труд, орган во со-
став на Министерството за труд и социјална политика. 

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

    Бр. 17-5699/1      Претседател на Владата  
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1481. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД  
1. За директор на Државниот инспекторат за труд, 

орган во состав на Министерството за труд и социјална 
политика се именува Халит Хајдари. 

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

  Бр. 17-5700/1      Претседател на Владата  
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1482. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН 

СИСТЕМ  
1. Се разрешува Игор Пауновски од должноста ди-

ректор на Службата за просторен информативен си-
стем, орган во состав на Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

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

  Бр. 17-5701/1      Претседател на Владата  
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1483. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 

ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 
 
1. За директор на Службата за просторен информа-

тивен систем, орган во состав на Министерството за 
животна средина и просторно планирање се именува 
Хисен Џемајли. 

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

   Бр. 17-5702/1      Претседател на Владата  
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1484. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Дирекци-

јата за цивилна воздушна пловидба (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 20/95), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 14 но-
ември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА  

ПЛОВИДБА 
 

1. Се разрешува Миле Манолев од должноста дире-
ктор на Управата за цивилна воздушна пловидба. 

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

 
   Бр. 17-5703/1      Претседател на Владата  

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1485. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Дирекци-

јата за цивилна воздушна пловидба (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.20/95), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 14 но-
ември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

 
1. За директор на Управата за цивилна воздушна 

пловидба се именува Илир Мехмеди. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

   Бр. 17-5704/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1486. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен  
весник на Република Македонија� бр.58/2000 и 44/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ  

1. Се разрешува Драги Арсов од должноста заменик 
на директорот на Агенцијата за информации. 

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

 
  Бр. 17-5705/1      Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1487. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 14 ноември 2002 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ  
1. За заменик на директор на Агенцијата за инфор-

мации се именува Арсим Калеци. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

   Бр. 17-5706/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1488. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 14 ноември 2002 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА  

ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. За заменик на директорот на Државниот архив на 

Република Македонија се именува Хајрула Мисини. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

   Бр. 17-5707/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1489. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни 

економски зони (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.56/99 и 41/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ДИ ЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ Р 

1. Се разрешува Миливој Колевски од должноста 
директор на Дирекцијата за слободни економски зони. 

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

   Бр. 17-5708/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1490. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни 

економски зони (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.56/99 и 41/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ  
1. За директор на Дирекцијата за слободни економски 

зони се именува Виктор Делов, директор на Развоен Цен-
тар за мали и средни претпријатија �Инкубатор� - Велес. 

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

   Бр. 17-5709/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1491. 
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 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ  

1. Се разрешува Љупчо Спасовски од должноста 
директор на Државниот просветен инспекторат, орган 
во состав на Министерството за образование и наука. 

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

    Бр. 17-5710/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1492. 
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 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ  
1. За директор на Државниот просветен инспекто-

рат, орган во состав на Министерството за образование 
и наука, се именува д-р Благородна Лакинска, профе-
сор на Филозофскиот факултет во Скопје. 

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

    Бр. 17-5711/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1493. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ  
1. Се разрешува Шаќир Ислами од должноста дире-

ктор на Државниот пазарен инспекторат, орган во со-
став на Министерството за економија. 

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

   Бр. 17-5712/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1494. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ 

И ВОЕНИТЕ   ИНВАЛИДИ 
1. Се разрешува Стојан Митевски од должноста ди-

ректор на Управата за прашања на борците и воените 
инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и 
социјална политика. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

   Бр. 17-5713/1      Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1495. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ПРАШАЊА НА  БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ  

1. За директор на Управата за прашања на борците 
и воените инвалиди, орган во состав на Министерство-
то за труд и социјална политика се именува Слоботка 
Станојковска, 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. 17-5714/1                    Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1496. 
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 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА РЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  Д 

1. Се разрешува Мирче Ѓорговски од должноста ди-
ректор на Државниот завод за геодетски работи. 

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

 
   Бр. 17-5715/1                   Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1497. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД  

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  
1. Се разрешува Јакуп Фетаи од должноста заменик 

на директор на Државниот завод за геодетски работи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-5716/1                   Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1498. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14 ноември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

 
1. За заменик на директорот на Државниот завод за 

геодетски работи се именува Зоран Ангелов, советник 
за контрола на запишување на недвижности во Држав-
ниот завод за геодетски работи. 

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

   Бр. 17-5717/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1499. 
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 14 ноември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ  

1. Се разрешува Нада Маневска од должноста дире-
ктор на Управата за имотно правни работи, орган во 
состав на Министерството за финансии. 

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

   Бр. 17-5718/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1500. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ  

1. За директор на Управата за имотно правни рабо-
ти, орган во состав на Министерството за финансии се 
именува Драги Шуплиновски, адвокат. 

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

   Бр. 17-5719/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1501. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ   

1. Се разрешува Митасин Беќири од должноста ди-
ректор на Управата за извршување на санкции, орган 
во состав на Министерството за правда. 

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

   Бр. 17-5720/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1502. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ  

1. За директор на Управата за извршување на санк-
ции, орган во состав на Министерството за правда се 
именува Љупчо Шапчевски, дипломиран правник. 

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

   Бр. 17-5721/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1503. 
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 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ  

1. Се разрешува Игор Ѓорѓиевски од должноста ди-
ректор на Агенцијата за млади и спорт. 

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

   Бр. 17-5722/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1504. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА МЛАДИ И СПОРТ  

1. За директор на Агенцијата за млади и спорт се 
именува Георги Трајчев, дипл. правник, вработен во 
адвокатска канцеларија. 

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

   Бр. 17-5723/1                   Претседател на Владата 
14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1505. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО  

РАЗВИЕНИ ПОДРАЧЈА  
1. Се разрешува Вaсил Гаврилов од должноста ди-

ректор на Бирото за стопански недоволно развиени по-
драчја, орган во состав на Министерството за локална 
самоуправа. 

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

 
   Бр. 17-5724/1                   Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1506. 
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 14 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО  

1. Се разрешува Зоран Даневски од должноста ди-
ректор на Управата за ветеринарство, орган во состав 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

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

 
   Бр. 17-5725/1                   Претседател на Владата 

14 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1507. 
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравстве-

ното осигурување (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001 и 
11/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА  
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија - Скопје број 02-8884/3 од 
15 ноември 2002 година, со која Војо Михајловски, дипл. 
економист се разрешува од должноста директор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија. 

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

 
  Бр. 17-5738/2                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1508. 
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравстве-

ното осигурување (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001 и 
11/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје број 
02-8884/4 од 15 ноември 2002 година, со која за 
вршител на должноста директор на Фондот е именуван 
Злате Шулески, дипл. економист вработен во Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија. 
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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. 17-5739/2                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1509. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА  
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА �КЛИМЕНТ  

ОХРИДСКИ� - СКОПЈЕ 
 
1. Паскал Гилевски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Народната и универ-
зитетска библиотека �Климент Охридски� - Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5764/2                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1510. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот културата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКАТА  

НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Весна Масловариќ се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Кинотеката на Ма-
кедонија - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5765/2                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1511. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ 
 
1. Јован Кондијанов се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Републичкиот завод 
за заштита на спомениците на културата - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5766/2                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1512. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 18 ноември 2002 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ �УНИВЕРЗАЛНА  

САЛА� - СКОПЈЕ  
1. Елизабета Јанкуловска се разрешува од должно-

ста вршител на должноста директор на Центарот за ор-
ганизирање приредби �Универзална сала� - Скопје. 

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

  Бр. 17-5767/2                    Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1513. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 18 ноември 2002 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА  

СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Кинотеката 

на Македонија - Скопје се именува Борис Ноневски, со-
ветник - филмолог во Кинотеката на Македонија - Скопје. 

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

  Бр. 17-5768/1                    Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1514. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 18 ноември 2002 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА  

СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Републич-

киот завод за заштита на спомениците на културата - 
Скопје се именува Јован Ристов, дипл. правник, врабо-
тен во овој завод. 

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

  Бр. 17-5769/1                    Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1515. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 18 ноември 2002 година, донесе ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ  
ПРИРЕДБИ �УНИВЕРЗАЛНА САЛА� - СКОПЈЕ  

1. За вршител на должноста директор на Центарот 
за организирање приредби �Универзална сала� - Скопје 
се именува Гоце Димовски, академски музичар. 
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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. 17-5770/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1516. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� СКОПЈЕ   

1. Владимир Соколовски се разрешува од должно-
ста директор на Јавното претпријатие �Македонски же-
лезници� - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5779/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1517. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ�  

СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие �Македонски железници� - Скопје се 
именува Ратко Стефановски. 

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

 
  Бр. 17-5780/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1518. 
Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 но-
ември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

СКОПЈЕ  
1. Љупка Миндошева се разрешува од должноста ди-

ректор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5784/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1519. 
Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 но-
ември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ 

 
1. За директор на Фондот за осигурување на депозити 

- Скопје се именува Јорде Крагујевски, дипл. економист - 
директор на Стопанска банка - Филијала - Кичево. 

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

 
  Бр. 17-5785/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1520. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ШУМИ �МАКЕДОНСКИ ШУМИ�  

СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со шуми �Македонски шуми� - Скопје се име-
нува Фјодор Доброхотов, ген. директор на �Треска Ме-
бел� - АД - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5788/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1521. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

�МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие 

за стопанисување со шуми �Македонски шуми� - Скопје 
се именува Симеончо Тодоров, дипл. шумарски инженер. 

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

 
  Бр. 17-5789/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1522. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈП  ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ  

ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие за просторни и урбанистички планови - 
Скопје се именува Лидија Трпеновска-Симоновиќ, рако-
водител на Сектор за ПУИС во ова јавно претпријатие. 
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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. 17-5790/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1523. 
Врз основа на член 7 од Законот за Агенција на Ре-

публика Македонија за управување со средства (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 70/2001), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА  
1. Идриз Цека се разрешува од должноста директор 

на Агенцијата на Република Македонија за управување 
со средства. 

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

 
  Бр. 17-5791/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1524. 
Врз основа на член 7 од Законот за Агенција на Ре-

публика Македонија за управување со средства (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 70/2001), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО СРЕДСТВА  
1. За директор на Агенцијата на Република Македо-

нија за управување со средства се именува Хаки Фаз-
лиу, дипл. економист, сопственик и раководител на ПП 
�Ха-Фа� - Тетово. 

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

 
  Бр. 17-5791/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1525. 
Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за рабо-

та на Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 38/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 но-
ември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. За заменик на Генералниот секретар на Владата 

на Република Македонија се именува Изет Ризаковски, 
професор во ДСУ �Арсение Јовков� - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5781/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1526. 
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 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува д-р Зоран Тодоровски, од должно-

ста директор на Државниот архив на Република Маке-
донија, на негово барање. 

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

 
  Бр. 17-5818/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1527. 
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 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За директор на Државниот архив на Република 

Македонија, се именува д-р Атанас Вангелов, редовен 
професор на Филолошкиот факултет во Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5782/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1528. 
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 100 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

 
1. За секретар на Секретаријатот за законодавство 

на Владата на Република Македонија се именува Елена 
Малинкова, досегашниот секретар на Секретаријатот 
за законодавство. 

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

 
  Бр. 17-5794/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1529. 
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 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО  

РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА  
1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

стопански недоволно развиените подрачја, орган во со-
став на Министерството за локална самоуправа, се 
именува Кире Левевски. 

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

 
  Бр. 17-5795/1                    Претседател на Владата 

18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1530. 
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 18 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО  

1. За директор на Управата за ветеринарство, орган во 
состав на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство се именува Слободан Чокревски, помлад 
асистент на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје. 

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

  Бр. 17-5796/1                    Претседател на Владата 
18 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1531. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 70/92) на 
седницата одржана на 6 ноември 2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат: 
а) член 17 став 2 алинеја 4 и член 61 од Законот за 

телекомуникации (�Службен весник на РМ� бр. 33/96, 
17/98, 28/2000 и 4/2002) и  
б) Правилникот за висината на надоместок за користе-

ње на радиофреквенции (�Службен весник на РМ� бр. 
106/2002 и 57/2001) и Правилникот за утврдување на ви-
сината на надоместокот за надзор на кабловска радиоте-
левизиска мрежа (�Службен весник на РМ� бр. 59/2001). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесената иницијатива на Стопанската интерес-
на заедница на оператори на кабелска мрежа МК НЕТ-
Скопје, со Решение У. бр. 87/2002 од 2 октомври 2002 
година, поведе постапка за оценување уставноста на 
член 17 став 2 алинеја 4 и член 61 од Законот за телеко-
муникации и за оценување на уставноста и законитоста 
на Правилникот за висината на надоместок за користе-
ње на радиофреквенции и на Правилникот за утврдува-
ње на висината на надоместок за надзор на кабловска 
радио-телевизиска мрежа, и двата донесени од мини-
стерот за транспорт и врски. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на член 
17 став 2 алинеја 4 и член 61од Законот за телекомуни-
кации со Уставот и за согласноста на наведените пра-
вилници со Уставот и со Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 17 
став 2 алинеја 4 од Законот за телекомуникации е пред-
видено дека министерот за сообраќај и врски ја утврду-
ва висината на надоместоците согласно со овој закон, 
на предлог на Дирекцијата. 
Во делот на одредбите од овој закон, кои се однесу-

ваат на техничките услови, со членот 61 е утврдено дека 
министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекци-
јата ќе обезбеди висината на надоместоците за надзорот, 
за нумерацијата и за дозволите за радиофреквенциите да 
бидат сразмерни со трошоците за регулирање на секто-
рот. Еднократните надоместоци за концесиите и едно-
кратниот надоместок за дозвола за радиофреквенција 
пропишани со овој закон се соодветни на пазарната 
вредност на концесијата или дозволата која е доделена. 
Исто така Судот утврди дека поаѓајќи од законско-

то овластување врз основа на членот 17 став 2 алинеја 
4, а во врска со членот 61 од Законот за телекомуника-
ции, министерот за транспорт и врски го донесол Пра-
вилникот за висината на надоместокот за користење на 
радиофреквенции и Правилникот за утврдување на ви-
сината на надоместокот за надзор на кабловска радио-
телевизиска мрежа. 

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 
став 1 алинеја 3 и 4, утврдил дека владеењето на право-
то и поделбата на државната власт на законодавна, из-
вршна и судска, се едни од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 
Со член 33 од Уставот, се уредува дека секој е дол-

жен да плаќа данок и други јавни давачки и да учеству-
ва во намирувањето на јавните расходи на начин утвр-
ден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот, Собранието на Република Македонија ги утврдува 
јавните давачки. 
Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 

на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите од 
својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата. 
Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 58/2000), министерот, меѓу другото, доне-
сува правилници за извршување на законите кога за тоа е 
овластен со закон. Според член 56 став 1 од овој закон со 
правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одред-
би на законите и другите прописи заради нивно извршу-
вање, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои 
ги донесува министерот не може за граѓаните и другите 
правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се 
пропишува надлежност на други органи. 
Согласно членот 4 од Законот за телекомуникации, 

телекомуникациите кои значат пренос, предавање или 
прием на пораки во форма на знаци, сигнали, пишуван 
текст, слика или звук преку жичани, радио, оптички или 
други електромагнетни системи, можат да бидат јавни 
(кои се вршат за јавноста и се остваруваат преку телеко-
муникациски мрежи и средства) и за сопствени потреби 
(што ги обезбедуваат и вршат одделни државни органи, 
органите на единиците на локалната самоуправа, тргов-
ски друштва и други правни и физички лица преку теле-
комуникациската мрежа, исклучително наменети за за-
доволување на своите потреби). Дејностите и работите 
од областа на телекомуникациите се вршат со одобре-
ние, во согласност со овој закон и одделни дејности и 
работи од оваа област се вршат и по пат на концесија. 
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Јавните телекомуникациски услуги и користењето 

на радиофреквентниот спектар, се утврдени како рабо-
ти од јавен интерес за Република Македонија, согласно 
членот 3 од наведениот закон. 
За регулирање на работите во областа на телекомуни-

кациите врз основа на членот 16 од Законот се надлежни 
Министерството за сообраќај и врски и Дирекцијата за те-
лекомуникации, која се формира како орган во состав на 
Министерството и има својство на правно лице. 
Врз основа на законското овластување кое произле-

гува од членот 17 став 2 алинеја 4, а во врска со членот 
61 од Законот за телекомуникации, министерот за 
транспорт и врски го донесол Правилникот за висината 
на надоместок за користење на радиофреквенции 
(�Службен весник на РМ� бр. 106/2000 и 57/2001) и 
Правилникот за утврдување на висината на надоместок 
за надзор на кабловска радио-телевизиска мрежа 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/2001). 
Од анализата на одредбите на Законот за телекому-

никации произлегува дека интенцијата на законодаве-
цот е прашањето за надоместоците кои се предвидени 
со овој закон, во однос на критериумите и утврдување-
то на висината, како и начинот на плаќањето, да не би-
де предмет на уредување на законскиот концепт и це-
лосно да се пренесе во надлежност на министерот за 
сообраќај и врски, односно тој да ги пропише со свои 
акти. При ваква состојба, а имајќи ја во предвид содр-
жината на одредбите од оспорените правилници, мини-
стерот ги утврдил критериумите, висината и начинот 
на плаќање на надоместоците за користење на радио-
фреквенции и за надзор на кабловска радио-телевизи-
ска мрежа, од што може да се констатира дека со акти 
на министерот, а не со закон е во потполност регулира-
но прашањето за надоместоците. Оттука, правилниците 
донесени од министерот, по својата содржина претста-
вуваат акти со кои се пропишуваат и утврдуваат права 
и обврски за граѓаните и други правни лица, што 
единствено со закон може да се уредува. 
Овластувањето кое произлегува од наведените за-

конски одредби според  мислењето на Судот нема 
уставна основа поради тоа што законот не содржи кри-
териуми за определување на висината на надоместоци-
те кои ќе бидат разработени со акти на министерот и 
ова овластување отстапува и од општиот принцип на 
поделба на власта. Тргнувајќи од темелната вредност 
на уставниот поредок на Република Македонија за по-
делба на државната власт на законодавна, извршна и 
судска, министерот како еден од органите на извршна-
та власт не може да има овластување во законодавната 
власт. Даденото овластување со оспорените законски 
одредби, во конкретниот случај министерот со свои 
акти да пропишува критериуми, висина и начина на 
плаќање на  надоместоци, значи навлегување во зако-
нодавната власт која е издвоена од извршната власт, 
што е спротивно на членот 8 став 1 алинеја 3 и 4, член 
68 став 1 алинеја 3, член 91 и член 96 од Уставот на Ре-
публика Македонија. 
Со оглед на тоа Судот оцени дека одредбите од чле-

нот 17 став 2 алинеја 4 и членот 61 од Законот за теле-
комуникации, како и оспорените правилници не се во 
согласност со наведените одредби од Уставот, а Пра-
вилниците не се во согласност ниту со членовите 55 
став 1, 56  став 1 и 64 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од  претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д  Јосиф Талевски. -р

 
 У. бр. 87/2002             Претседател  

6 ноември 2002 година    на Уставниот суд на Република 
             Скопје              Македонија, 
       д-р Тодор Џунов, с.р.    

1532. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 13 ноември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

  
1. Се укинуваат:  
а) член 27 став 5 од Законот за изградба на инвестици-

они објекти (�Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија� бр. 15/90, 11/91 и �Службен весник на 
Република Македонија� бр. 11/94, 18/99 и 25/99) и 
б) Правилникот за дефинирање на поимот помали и 

поедноставни објекти (�Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија� бр. 26/91), донесен од 
министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
екологија. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесената иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр. 94/2002 од 18 септември 2002 
година поведе постапка за оценување уставноста на 
член 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони 
објекти и за оценување уставноста и законитоста на 
Правилникот за дефинирање на поимот помали и поед-
ноставни објекти, донесен од министерот за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот ос-

новано се постави прашањето за согласноста на наведена-
та одредба од Законот со Уставот и за согласноста на на-
ведениот Правилник со Уставот и со Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа.  

4. Судот на седницата утврди дека со одредбата од 
членот 27 став 5 од Законот за изградба на инвестицио-
ни објекти, е пропишано дека функционерот кој рако-
води со републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на градежништвото, ќе донесе поблизок про-
пис во смисла на дефинирање на поимот помали и по-
едноставни објекти. 
Исто така, Судот утврди дека врз основа на закон-

ското овластување кое произлегува од наведената 
одредба од Законот за изградба на инвестициони обје-
кти, министерот за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и екологија го донел Правилникот за дефинирање 
на поимот помали и поедноставни објекти. 

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 
став 1 алинеја 3 и 4, утврдил дека владеењето на право-
то и поделбата на државната власт на законодавна, из-
вршна и судска, се едни од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 
Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 

на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршување на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според членот 
96 од Уставот, органите на државната управа работите 
од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа 
и во рамките на Уставот и законите и за својата работа 
се одговорни на Владата. 
Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2002), мини-
стерот меѓу другото, донесува правилници за извршу-
вање на законите кога за тоа е овластен со закон. Спо-
ред член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утвр-
дуваат и разработуваат одделни одредби на законите и 
другите прописи заради нивно извршување, а според 
член 61 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува 
министерот не може за граѓаните и другите правни ли-
ца да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропи-
шува надлежност на други органи. 
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Согласно член 1 од Законот за изградба на инвести-

циони објекти (�Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија� бр. 15/90, 11/91 и �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 11/94, 18/99 и 
25/99), предмет на уредување на овој закон е изградба-
та на инвестициони објекти.  
Изградбата на објектите во смисла на овој закон е 

вршењето на претходните работи, изработка на технич-
ката документација, подготвителни работи и градење 
односно реконструкција на објекти и вршење на стру-
чен надзор. Во рамките на уредувањето на овие праша-
ња, во делот на одредбите од Законот кој се однесува 
на градењето на објекти, со членот 27 е утврдено дека 
инвеститорот е должен да врши постојан стручен над-
зор над градењето на објектите преку вработени лица 
кои ги исполнуваат пропишаните услови за тоа или со 
ангажирање на лица кои се регистрирани за вршење на 
таков вид работи. Стручниот надзор можат да го вршат 
лица кои имаат VII степен на соодветна стручна подго-
товка и три години работно искуство во струката, меѓу-
тоа стручниот надзор на градењето на помали и поед-
ноставни објекти, може да се довери на стручно лице 
ако има IV степен на насочено образование од соодвет-
ната струка и три години работно искуство. Во ставот 5 
од членот 27 од Законот е содржано овластувањето на 
функционерот кој раководи со републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на градежништвото, да 
донесе поблизок пропис во смисла на дефинирање на 
поимот помали и поедноставни објекти. 
Од анализата на одредбите на Законот за изградба 

на инвестициони објекти, произлегува дека интенција-
та на законодавецот е прашањето за дефинирање на по-
имот и пропишување на елементите кои како содржина 
ги обележуваат помалите и поедноставни објекти, што 
секако како такви ќе се третираат и одразуваат во све-
рата на градежништвото особено и во правец на струч-
ниот надзор при нивното градење, да не биде предмет 
на уредување на законскиот концепт, и целосно да се 
пренесе во надлежност на министерот од соодветниот 
орган на државната управа, тој да ги пропише со свој 
акт. При ваква состојба, а имајќи ја во предвид содржи-
ната на оспорениот Правилник, може да се констатира 
дека со акт на министерот, а не со закон е во потпол-
ност регулирано прашањето за дефинирање на поимот 
помали и поедноставни објекти. 
Врз основа на изнесеното Судот смета дека одредба-

та од членот 27 став 5 од Законот за изградба на инве-
стициони објекти, претставува овластување кое нема 
уставна основа, врз основа на кое министерот го донесол 
оспорениот Правилник со кој пропишувал поими и него-
ва содржина. Ова особено поради тоа што Законот не со-
држи критериуми за определување на поимот помали и 
поедноставни објекти туку едноставно препушта самото 
негово дефинирање да го пропише министерот.  
Тргнувајќи од темелната вредност за поделба на др-

жавната власт на законодавна, извршна и судска, мини-
стерот како еден од органите на извршната власт не мо-
же да има овластување во законодавната власт. Дадено-
то овластување на министерот со свој акт да пропишува 
поим и негова содржина, значи навлегување во законо-
давната власт која е издвоена од извршната власт. 
Со оглед на тоа Судот оцени дека одредбата од чле-

нот 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони 
објекти, како и Правилникот за дефинирање на поимот 
помали и поедноставни објекти, не се во согласност со 
наведените одредби од Уставот, а Правилникот не е во 
согласност ниту со член 55 став 1, член 56 став 1 и 
член 61 став 1 од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав на претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У.бр. 94/2002    Претседател 
13 ноември 2002 година     на Уставниот суд на Република 
            Скопје   Македонија, 
           д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1533. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членот 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 13 
ноември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат: 
а) Член 24 став (3) од Законот за трговските друштва 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 28/96, 
7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 
50/2001, 6/2002 и 61/2002) и 
б) Член 22 став (3) од Законот за трговските друштва 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2002). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, 
со Решение У. бр. 11/2002 од 12 септември 2002 година, 
поведе постапка за оценување уставноста на член 24 
став (3) од законот означен во точката 1 под а) од оваа 
одлука, а постапката за оценување уставноста на членот 
22 став (3) од законот означен во точката 1 под б) од 
оваа одлука ја поведе по сопствена иницијатива, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот став (3) на членот 24 од Законот означен во точка-
та 1 под а) од оваа одлука, државјанин на Република 
Македонија кој има и друго државјанство избира дали 
ќе ја користи положбата на државјанин на Република 
Македонија или на странско лице. 
Судот на седницата, исто така, утврди дека според 

членот 567 од новиот Закон за трговските друштва 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2002) Законот чии одредби се оспорени со оваа ини-
цијатива престанува да важи со денот на примената на 
овој закон, кој што, пак, согласно членот 571, ќе се 
применува од 1 јануари 2003 година. Тоа значи дека 
тогаш дел од правниот поредок е и оспорениот закон. 
Од увидот во содржината на Законот означен во 

точката 1 под б) од оваа одлука Судот утврди дека ос-
порените одредби се задржани и во тој закон со тоа 
што истите се поместени во членот 22 став (3). 

5. При оценувањето на уставноста на членовите од 
законите наведени во точката 1 од оваа одлука, Судот ги 
имаше предвид следните уставни и законски одредби: 
Според член 9 став 1 од Уставот на Република Ма-

кедонија, сите граѓани на Република Македонија се ед-
накви во слободите и правата независно од полот, раса-
та, бојата на кожата, националното и социјалното по-
текло, политичкото и верското уверување, имотната и 
општествената положба. 
Според ставот 2 на овој член од Уставот, граѓаните 

пред Уставот и законите се еднакви. 
Понатаму, според член 4 став 1 од Уставот, граѓа-

ните на Република Македонија имаат државјанство на 
Република Македонија, а според членот 2 од Законот за 
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државјанство на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 67/92), државјанин 
на Република Македонија може да има и државјанство 
на друга држава. Но државјанинот на Република Маке-
донија кој има државјанство на друга држава, според 
овој член од Законот, во Република Македонија се сме-
та исклучиво за државјанин на Република Македонија, 
ако со меѓународен договор не е поинаку определено. 
Наведените уставни и законски одредби упатуваат 

на заклучок дека општо прифатена определба е дека 
граѓаните на Република Македонија имаат државјанс-
тво на Република Македонија, со тоа што Законот за 
државјанство, донесен врз основа на членот 4 став 3 од 
Уставот, за граѓаните на Република Македонија допу-
шта двојно државјанство, односно предвидува можност 
државјанин на Република Македонија да има држав-
јанство и на друга држава. Но, членот 2 од овој закон, 
системски и принципиелно, а согласно уставното наче-
ло на еднаквост на граѓаните го утврдува статусот, од-
носно положбата на државјанин на Република Македо-
нија кој што има државјанство и на друга држава, така 
што тоа лице во Република Македонија се смета исклу-
чиво како државјанин на Република Македонија ако со 
меѓународен договор не е поинаку определено. Значи, 
интенцијата и на Уставот и на Законот за државјанство 
е сите граѓани-државјани на Република Македонија, без 
оглед дали некои од нив има државјанство и на друга 
земја, во Република Македонија да се еднакви во слобо-
дите, правата и должностите кои се условени и сврзани 
со државјанството, а евентуална разлика е допуштена 
доколку тоа со меѓународен договор е предвидено. 
Со оглед дека во оспорениот член 24 став (3) и член 

22 став (3) од законите означени во точката 1 на оваа 
одлука се предвидува за државјаните на Република Ма-
кедонија кои имаат државјанство и на друга држава, 
како основачи на трговско друштво, да можат да изби-
раат која положба во Република Македонија ќе ја кори-
стат (дали на државјанин на Република Македонија 
или на странско лице), Судот смета дека овие граѓани-
државјани на Република Македонија всушност се дове-
дуваат во нееднаква положба во однос на другите гра-
ѓани кои немаат двојно државјанство, односно држав-
јанство и на друга земја, што е спротивно со член 4 
став 1 (кој е операционализиран со Законот за држав-
јанство) и член 9 став 2 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

 
У. бр. 11/2002                              Претседател 

13 ноември 2002 година       на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                      Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 
_____________________________________________ 
Огласен дел 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поведена 
постапка од страна на Данило и Гунтер Меламед за 
прогласување на исчезнатото лице за умрено Меламед 
Леон роден 1883 година во Куманово, а живеел во 
Скопје. 
Се повикува лицето Меламед Леон како и секој 

друг што знае нешто за неговиот живот, да се јави во 
судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот. 
Доколку по истекот на овој рок никој не се јави во су-
дот, исчезнатото лице Меламед Леон ќе се прогласи за 
умрено. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 82/02.                                                                     

Се повикува тужениот Хасани Билјали Зубер сега 
со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот, пристапи во судот заради 
прием на тужба и покана за расправа која дополнител-
но судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави 
свој полномошник што ќе ги застапува неговите инте-
реси. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се                                                                            (30663) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужба на 

тужителот Вељановски Миленко од Скопје, против ту-
жениот Граимир Митковски од Скопје, со непозната 
адреса на живеење. Вредност 324.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Граимир Митковски од 

Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд 

ќе му биде поставен привремен старател адвокатот Ми-
лованка Тренковска, ул. �Питу Гули� бр. 70 од Скопје, 
кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното 
окончување на постапката. 
Од основниот суд Скопје II-Скопје, V.П. бр. 763/97. 
                                                                            (30524)  

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 
сопственост, по тужба на тужителите Никола Китанов-
ски од Драчево-Скопје, кој живее на ул. �Мишевска� 
бр. 17 и Мирко Китановски од Драчево-Скопје, кој жи-
вее на ул. �Димитрија Чуповски� бр. 38, против туже-
ниот Боце Ристевски од Драчево-Скопје, со непозната 
адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Боце Ристевски од Драчево-

Скопје да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во овој 
рок да ја достави сегашната адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, су-

дот ќе му постави привремен застапник во смисла на 
член 78 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси 
до окончување на постапката или до негово јавување 
во судот. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XVIII. П. бр. 

859/02.                                                                      (30588) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола на предлог на пред-

лагачите Рамадан Иса од Битола, ул. �Цар Самоил� бр. 
121 и Мурат Иса од Битола, ул. �31-ва� бр. 1, се води 
спор за докажување на смртта на Рамадан Јусеиновски 
од Битола, од татко Иса, со последно место на живеење 
во Битола. 
По кажување на сведоците и странките починал 

1941 година за време окупација и погребан  на мусли-
манските гробишта сега близу новата бензиска пумпа 
во Битола, но гробот е запуштен и неможе да се пре-
познае каде е погребан. 
Се повикува Рамадан Јусеиновски евентуално ако е 

жив и секое лице кое нешто знае за животот и движе-
њето или смртта на Рамадан, да се јави во Основниот 
суд во Битола, просторија бр. 40. 
Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на огла-

сот во �Службен весник на РМ� не се јави лицето Ра-
мадан или лицето кое нешто знае за него, судот по 
спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот 
за докажување на смрт. 
Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 222/2002. 
                                                                             (30587) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот во Велес се води парнична постап-

ка П. бр. 3618/02, за постоење на договорен однос по 
тужба на тужителот Тутиќ Хасим од с. Водоврати, пре-
ма тужениот Хасани Билјали Зубер од с. Водоврати, а 
сега со непозната адреса на живеење во Германија. 
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јави и не постави свој полномошник, за привремен за-
стапник на тужениот се одредува стручниот соработ-
ник во Основниот суд во Велес Јачева Билјана, која ќе 
ги има сите права и должности на законски застапник 
по споменатиот предмет, се додека тужениот или негов 
полномошник не се јави пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека поста-
вил свој старател, а согласно член 79 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 618/2002.  
 
 
                                                                           (30816)    

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачите Хасипи 

Јакуп, Незири Игбале и Нуредини Ејуп сите од с. Д. Ба-
њица, гостиварско, поднесен преку полномошникот 
Амир Абдулаи адвокат од Гостивар, се води постапка 
за докажување на смртта на лицето Сакип Нуредини од 
татко Казим Нуредини и мајка Ѓулсум Нуредини роден 
23.05.1913 година во с. Д. Бањица, гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето Са-

кип Нуредини во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во �Службен весник на РМ� и на ог-
ласната табла при овој суд, да се јави во Основниот суд 
во Гостивар. 
Судот истовремено ги повикува сите лица кои што 

знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат во 
Основниот суд во Гостивар. 
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 

лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 242/2002. 
                                                                             (30688) 

___________ 
 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Џемаил 
Фазлији од Гостивар, ул. �М.Андоноски� бр. 110,  под-
несен преку полномошникот Шефајет Ајдари адвокат 
од Гостивар, се води постапка за докажување на смртта 
на лицето Хиса Фазлији од с. Трново, од татко Бејтула 
Фазлији и мајка Селвије  Фазлији, роден 10.08.1974 го-
дина во с. Трново, гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето Хи-

са Фазлији во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во �Службен весник на РМ� да се јави во 
Основниот суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат во 
Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во Основниот 

суд во Гостивар, во рок определен во огласот ќе се сме-
та дека истиот е умрен. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 310/2002. 
                                                                             (30690) 

___________ 
 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рамадани 
Фидаије од с. Долна Гоновица - гостиварско, се води 
постапка за докажување на смртта на лицето Ајдар Ај-
дари од татко Раиф и мајка Акифе Ајдари, роден на 
01.04.1924 година во с. Беловиште. 
Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето Ај-

дар Ајдари во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој  оглас во �Службен весник на РМ� и на оглас-
ната табла при овој суд да се јави во Основниот суд во 
Гостивар. 
Судот истовремено ги повикува сите лица што зна-

ат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат во Ос-
новниот суд во Гостивар. 
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 

лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 208/2002. 
                                                                             (30691) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителот Бешири Ју-
суф од с. Речане Гостиварско, застапуван од полно-

мошникот Хабил Иљази адвокат од Гостивар, а против 
тужената Бешири родена Шаипи Афрдита од с. Вра-
њовце, сега со непозната адреса во Австрија. 
Бидејќи тужената Бешири родена Шаипи Афрдита 

е со непозната адреса во Австрија, судот со решение П. 
бр. 779/2002 од 15.11.2002 година и постави привремен 
застапник, адвокатот Ферат Елези од Гостивар, кој ќе 
ја застапува тужената се додека истата не се појави 
пред овој суд, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 779/2002. 
                                                                            (30732)                          
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански 

предмет за предавање во владение по тужба на тужителот  
ОУ �Моша Пијаде� Центар Жупа против Лимановски Се-
федин од с. Броштица-Дебар. Вредност 40.000,00 денари. 
Тужениот Лимановски Сефедин од с. Броштица, се-

га со непозната адреса на живеење во Р. Италија. 
Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 

точна адреса или определи полномошник кој ќе го за-
стапува во постапката во овој предмет  во рок од 30 де-
на сметано од објавувањето на огласот. 
По истекот на овој рок на тужениот ќе му се поста-

ви привремен застапник преку ЦСР-Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 114/2002. 
                                                                            (30575) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
Основниот суд во Крива Паланака, води постапка 

за расправање на оставина од сега покојната  Това 
Младеновска, поранешна земјоделка од с. Радибуш, ро-
дена во 1890 година, а умрела на 24.02.1980 година во 
с. Радибуш. 
Се повикуваат сите лица кои полагаат право на нас-

ледство во рок од една година од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� да се јават во 
судот и да достават наследничка изјава. По истекот на 
рокот од една година судот ќе ја расправи оставината 
врз основа на податоците со кои располага. 
Од Основниот суд во Крива Паланка, О. бр. 167/2000. 
                                                                                    (30589) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за 

развод на брак по тужба на тужителот Ќани Ајвазоски 
од Прилеп, поднесена против тужената Еда Ајвазоска 
со непозната адреса во Германија. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење 

се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот или пак 
да достави своја адреса на живеење. 
Доколку во определениот рок истата не се јави ниту 

определи свој полномошник, нејзините интереси до 
правосилноста на постапката ќе ги застапува привре-
мен застапник што го назначи овој суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 1032/2002. 
                                                                            (30574) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Прилеп, заведена е тужба за 

развод на брак од страна на тужителот Невзат Асаноски 
од Прилеп, против тужената Надире Асаноска со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот е 60.000,00 денари. 
Тужената Надире Асаноска сега живее во странс-

тво-Швајцарија со непозната адреса. 
Се повикува тужената  да се јави во судот во рок од 

30 дена по објавувањето на огласот, достави точна 
адреса или определи полномошник кој ќе ја застапува 
во постапката по овој предмет. 

 По истекот на овој рок на тужената ќе и биде поста-
вен привремен старател-застапник преку ЦСР Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 1051/2002. 
                                                                             (30692) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е  постапка  

за докажување на смртта на лицето Ружди Ќазими 
порано од Тетово, а по предлог на предлагачката Ељео-
нора Ќазими од Тетово. 
Се повикува лицето Ружди Ќазими од Тетово, од 

татко Илми и мајка Расима да се јави во Основниот суд 
во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, судот на лицето Ружди Ќазими ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 715/2002. 
                                                                             (30576) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 

исполнение на писмен договор за купопродажба на нед-
вижен имот по тужба на тужителот Нуредини Шемси 
Садир од с. Гајре, против тужените Златановска Мирја-
на, Златановски Јордан, Јосифовски Симо, Јосифовска 
Марица, Евросимовска Славица, Евросимовска Менка, 
Евросимовски Зоран и Евросимовска Олгица сите од Те-
тово, а сега со непозната адреса во Скопје и Белград. 
Се повикуваат тужените да се јават во судот да до-

стават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до окончување на истата. 

 Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе им постави 
привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 955/2002. 
                                                                             (30577) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
докажување на смртта на лицето Зулфије Јонузи 
порано од с. Пршовце, а по предлог на предлагачот 
Ари Јонузи и Јаја Јонузи двајцата од с. Пршовце. 
Се повикува лицето Зулфије Јонузи од татко Исљам 

и мајка Арзиан од с. Пршовце, да се јави во Основниот 
суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот жи-
вот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 

 Во спротивно, судот на лицето Зулфије Јонузи ќе 
му постави привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси до окончување на постапката.  
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 800/2002. 
                                                                             (30578) 

___________ 
 
Пред овој суд се води спор за сопственост, помеѓу 

Мехмети Јусуф Вехби од Тетово, ул. �Киро Ристовски 
Дрнц� бр. 111, против Усеини Берзатова Шефка од Те-
тово, а сега со непозната адреса во Република Турција. 
Се повикува тужената Шефка, во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот да се јави на судот и достави 
адреса или постави свој застапник, а по протек на овој 
рок ќе биде поставен времен старател кој ќе го води 
спорот во нејзино име. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 910/02. 
                                                                            (30817) 

___________ 
 
Пред овој суд се води спор за сопственост, помеѓу 

Мустафи Ќебир од с. Милетино против Локман Рефер 
Мамути од с. Милетино, а сега со непозната адреса во 
Србија. 
Се повикува тужениот Локман да се јави во судот и 

достави адреса или пак постави свој застапник во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот. Доколку не го стори 
ова во овој рок судот ќе му постави времен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 800/02.   
                                                                            (30818) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2536/2002 од 22.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046481?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги НАСКОМ - 
ТРЕЈД експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. �Македон-
ска Косовска бригада� бр. 24/7. 
Дејности: 22.22, 25.21, 25.24, 28.62, 36.63, 45.21, 

45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.45, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 
72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05.  
Дејности од областа на надворешнотрговскиот про-

мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 
Единствен содружник на друштвото е Аѓере Ќаили. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Аѓере Каили, управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2536/2002.                                   (21258) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1462/2001 од 12.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040712?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАК-ЕЛЕКТРО 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Франце Прешерн� бр. 17. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.30, 22.21, 22.22, 

22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 25.22, 37.20, 
45.11, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.20, 70.32, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона продажба, консигнациона про-
дажба, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, посредување во прометот со стоки од 
странство, реекспорт, застапување на странски фирми. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Јаневски Трајче - управител 
без ограничување. 
Основач на друштвото е Јаневски Трајче од Скопје, 

ул. �Франце Прешерн� бр. 17. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1462/2001.                                   (26562) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1963/2000 од 05.04.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027688?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ТП Фикрет Шефки Рушидов ФИКО 
- Авто такси ул. �69� бр. 3, Скопје. 
Назив на фирмата на трговец-поединец е: ТП Фи-

крет Шефки Рушидов ФИКО - авто такси. 
Основач на фирмата на трговец-поединец е Фикрет 

Рушидов од Скопје, со стан на ул. �69� бр. 3, Скопје. 
Седиштето на фирмата на трговецот-поединец се 

наоѓа  во Скопје на адреса: ул. �69� бр. 3, Скопје. 
Предмет на работењето на трговецот-поединец е 

60.22 - такси превоз. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Фикрет Рушидов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1963/2000.                                   (26563) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3650/2002 од 16.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047594?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство, проектирање и инженеринг АТЕЉЕ 
ВЕК ДОО ул. �Франклин Рузвелт� бр. 63а-3/4, Скопје. 
Се врши основање на Друштво за производство, 

проектирање и инженеринг АТЕЉЕ ВЕК ДОО од 
Скопје. 
Основачи на друштвото се Емилија Корнети и Васо 

Корнети од Скопје. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 28.72, 32.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.50, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.15, 51.47, 51.53, 
51.61, 51.62, 51.65, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 92.31/1, 92.31/2, 51.19, 51.54, 74.84, 92.34, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот 
сообраќај, малограничен промет со соседните држави, 
изведување градежни работи во странство, меѓународ-
на шпедиција, комисиона продажба, царински склади-
шта, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
Управител на друштвото без ограничување е Еми-

лија Корнети од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3650/2002.                                   (26564) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3999/2002 од 19.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047942?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги КАНИС ДООЕЛ експорт-импорт  бул. �АС-
НОМ� бр. 26-2/6, Скопје. 

Се врши основање на Друштво за трговија и услуги 
КАНИС ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје. 
Основач на друштвото е Манџуковски Славче од 

Скопје. 
Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 

51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, комисиона 
продажба, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства.  
Управител на друштвото без ограничување како во 

внатрешниот така и во надворешниот трговски промет 
е Манџуковски Славче од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3999/2002.                                   (26566) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3721/2002 од 06.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02047665?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДЕМОЛИЦИОН увоз-извоз 
ДООЕЛ Кавадарци, ул. �Праведничка� бр. 7. 
Се врши основање на ДООЕЛ. 
Називот на фирмата на друштвото гласи: Друштво 

за производство, трговија и услуги ДЕМОЛИЦИОН 
увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци. Седиштето на друштво-
то е во Кавадарци на ул. �Праведничка� бр. 7. 
Основач и управител на друштвото е г-ѓа Конева Тра-

јанка од Кавадарци со стан на ул. �Праведничка� бр. 7. 
Основачот обезбедува основачки удел во друштво-

то во паричен износ од 161.600,00 денари или 2.650,00 
евра, кој се состои од основни средства односно опре-
ма и апарати. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13/2, 15.11, 15.12, 

15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.84, 15.85, 15.93, 
15.94, 15.98, 25.11, 25.12, 25.13, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 
52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84. 
Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, комисиона продажба, мало-
граничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, 
шпедиција, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.  
Содружникот не одговара за обврските на друштво-

то а ризикот од работењето го сноси во висина на него-
виот основачки влог. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3721/2002.                                   (26567) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3847/2002 од 16.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02047791?-3-03-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство и трговија ИНТЕКС-71 ДОО Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 32/2-16. 
Содружници: Панче Трпевски и Стив Стефановски 

од Скопје. 
Управители: Панче Трпевски и Стив Стефановски 

од Скопје. 
Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 

18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,  
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
74.82, 74.83, 74.84. 
Во НТР друштвото ќе врши: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување, консиг-
национи складишта, комисионо работење, реекспорт. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3847/2002.                                   (26568) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 546/2002 од 29.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000839?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на структурата на капита-
лот на Друштвото за трговија и производство Стоко-
промет Тенев Томислав и др. ДОО извоз-увоз Струми-
ца, ул. �Маршал Тито� бр. 142. 
Промена на структурата на капиталот заради иста-

пување на содружник. 
Истапува Агенцијата за приватизација на РМ, зара-

ди целосна продажба на уделите во друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

546/2002.                                                                  (20157) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 440/2002 од 27.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03009311?-1-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на застапник на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Гримко ЈТД Конзулов 
Герасим и др. увоз-извоз нас. Раклиш-Радовиш. 
Се запишува Димитријова Александра за застапник 

на друштвото со неограничени овластувања. 
Се брише од застапник Јакимова Горица. 
Пречистен текст: Димитријова Александра, застап-

ник на друштвото со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

440/2002.                                                                  (20158) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 466/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005614?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Тргов-
ското друштво ФОРМУЛА-95 ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Панче Пешев� бр. 55-2/3, Струмица. 
Друштвото ја проширува својата дејност за 93.02-

фризерски и други третмани за разубавување.  
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

466/2002.                                                                  (20159) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 507/2002 од 23.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006944?-3-03-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Друштвото за земјоделско производство 
и услуги, трговија и угостителство Врсаково ДОО с. 
Врсаково, Штип. 
Се брише Лазарев Ванчо, бул. �ЈНА� бр. 13/16, Штип-

управител со ограничено овластување до 25.000 евра. 
Се запишува Шаклев Александар, ул. �Драги Кру-

пишки� бр. 2, Штип-управител со ограничено овласту-
вање до 25.000 евра. 
Пречистен текст: Шаклев Александар, ул. �Драги 

Крупишки� бр. 2, Штип-управител со ограничено овла-
стување до 25.000 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

507/2002.                                                                  (20160) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 541/2002 од 31.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009991?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, услуги и трговија Сера-
фим-Компани увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. �Кли-
мент Охридски� бр. 168. 
Се брише Серафим Серафимов-управител без огра-

ничување.  
Се запишува Славчо Серафимов-управител без 

ограничување. 
Пречистен текст: Славчо Серафимов-управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

541/2002.                                                                  (20161) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 560/2002 од 05.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003183?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив на Друштвото за 
производство, услуги и трговија Кристи-94 ДОО 
Штип, ул. �7 Конгрес� бр. 3. 
Стар назив: Друштво за производство, услуги и тр-

говија Кристи-94 ДОО Штип, ул. �7 Конгрес� бр. 3. 
Нов назив: Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица, за производство, услуги и трговија 
Кристи-94 ДОО Штип, ул. �7 Конгрес� бр. 3. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

560/2002.                                                                  (20162) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 555/2002 од 04.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009718?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за  вработување на инвалидни лица за 
производство, трговија и услуги Еуро М Заштита ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Гоце Делчев� бб, Штип. 
Се брише Митев Митре-управител на друштвото 

без ограничување. 
Се запишува Марјан Марков-управител на друш-

твото без ограничување. 
Пречистен текст: Марјан Марков-управител на 

друштвото без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

555/2002.                                                                  (20163) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 348/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008798?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ТИС-ентериер ДООЕЛ, увоз-извоз Кочани, ул. 
�Ристо Симеонов� бр. 19. 
Во врска со упис на промена на управител-законски 

застапник на друштвото се брише Илиев Миле-управи-
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тел со неограничени овластувања. Се запишува Евге-
нија Илиева од Кочани, ул. �Ристо Симеонов� бр. 19, 
управител-законски застапник на друштвото со неогра-
ничени овластувања во застапувањето на друштвото 
како во внатрешниот, така и во надворешнотрговскиот 
промет. 
Пречистен текст: Евгенија Илиева од Кочани, ул. 

�Ристо Симеонов� бр. 19, управител-законски застап-
ник на друштвото со неограничени овластувања во за-
стапувањето на друштвото како во внатрешниот, така и 
во надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

348/2002.                                                                  (20164) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 356/2002 од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005038?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, истапувањето и 
пристапувањето и промена на застапникот на Друш-
твото за производство, трговија и услуги Елми Елена 
Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз Зрновци. 
Промена на називот на фирмата. 
Се брише: Друштво за производство, трговија и ус-

луги Елми Вилма Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз-Зр-
новци. 
Се запишува: Друштво за производство, трговија и 

услуги Елми Елена Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз-Зр-
новци. 
Пречистен текст: Друштво за производство, тргови-

ја и услуги Елми Елена Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз-
Зрновци. 
Од друштвото истапуваат Вилма Здравкова од Зр-

новци и Снежанка Ангеловска од Зрновци. 
Во друштвото како наследници пристапуваат Елена 

Здравкова од Зрновци и Мики Здравков, преку закон-
скиот застапник Бранко Здравков од Зрновци. 
Се брише Вилма Здравкова-застапник без ограни-

чувања. 
Се запишува Елена Здравкова-застапник без огра-

ничувања. 
Пречистен текст: Елена Здравкова-застапник без 

ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

356/2002.                                                                  (20165) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег. 

зг. бр. 89/02 од 15.11.2002 година, во регистарот на 
здружениja на граѓани и фондации го запиша следново:  
Се одобрува упис во регистарот на здружениja на 

граѓани и фондации на Македонски центар за фарма-
цевтски дејности �ФАРКОН� седиште во Скопје ул. 
�Михаил Чаков� бр. 7.  
Цели и задачи на здружението се: застапување, за-

штита и одобрување на правата на правните и физички 
лица од областа на фармацијата, организација на конгре-
си, семинари, стручни предавања, приредби, учество во 
развојот и подобрување на здравствената култура и 
образование во земјата и надвор од неа, изработка на 
различен едукативен и репрезентативен материјал од об-
ласта на фармацијата за едукација на фармацевтскиот и 
здравствениот кадар и здравствена просветеност на по-
широката јавност во Македонија со давање на мобилен 
фармацевтски (здравствен) тим составен од дипломира-
ни фармацевти, фармацевтски техничари, студенти по 
фармација и др., здравствени работници, подобрување 
на професионална комуникација на релација фармаце-
вти-лекари, здравствено просветување на населението 
преку превентивно информирање за штетно влијание на 
опојните средства, дрогата, алкохолот, тутунот и др. ин-

формативни предавања за планирање на семејството 
преку примена на контрацептивни средства кои ги поз-
нава денешната фармација, воспоставување на 24 часо-
вен контакт со населението и здравствените институции, 
а со цел информирање за правилна примена на лековите 
во превентивното и стационарното лекување во болни-
ца. Изработка на сито карта за разнесеноста и застапено-
ста на лековитите самоникнати растенија на РМ, промо-
вирање хуманитарни идеи и фармацевтска здравствена 
етика меѓу фармацевтскиот кадар, создавање на страте-
гија за правилно и рационално препишување на лекови-
те, подобрување на фармацевтската нега на пациентите 
преку едукација и тренинзи, промовирање на болничка 
фармацевтска служба и клиничка фармација и нејзино 
целосно инкорпорирање во здравствениот систем, созда-
вање на современа фармацевтска библиотека и фарма-
цевтски музеј, дискусии на тема алтернативна и превен-
тивна медицина и нејзиното место во фармацијата и 
здравството. 
Со денот на запишување во регистарот на Здруже-

ние на граѓани и фондации Македонски центар за фар-
мацевтски дејности �ФАРМАКОН� се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.Рег.зг. бр. 

89/02.            (30568) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. 

Рег. зг. бр. 74/02 од 6.11.2002 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани �Диви-
ната на Македонија� со седиште во Скопје ул. �Јуриј 
Гагарин� бр. 55/5. 
Цели и задачи на здружението се: проучување и за-

штита на целокупниот биодиверзитет на Македонија, а 
посебно на загрозените видови, заштита на природните 
екосистеми и природното и културното наследство, из-
готвување предлог проекти и  елаборати за прогласува-
ње на одредени подрачја за заштитени во согласност со 
законите на РМ и меѓународните критериуми, учество 
во изработка на студии за оценка на влијанието на 
одредени инвестициони зафати врз природата, органи-
зирање на едукативни активности заради зголемување 
на интересот за заштита на природата и биодиверзите-
тот и промоција на работата на здружението, организи-
рање на едукативни, стручни и научни средби (триби-
ни, конгреси со работилници кампови) заради изнаоѓа-
ње и дефинирање на проблемите од областа на заштита 
на природата во Македонија. 
Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани 
�Дивината на Македонија� се стекнува со својство на 
правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.Рег.зг. бр. 

74/02.            (30561) 
___________ 

 
Се запишува во регистарот на Здружениja на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 6/2002, Здружение на гра-
ѓани со име Одгледувачи на свињи �БЕКОН� - Радо-
виш кое е основано заради развој и унапредување на 
производството на свињи. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-

виш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа во 
Радовиш, на ул. �8-ми Септември� бр. 14. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 6/2002.  
                                                                            (30567) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 35/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Сојуз на инженери и техничари 
на Општина Охрид, �Про Инжинер� - Охрид. 
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Здружението на граѓани има за цел: да го развива 

јавното, научното и стручното мислење за сите инте-
ресни техничко-технолошки и економски цели и проб-
леми, за изградба и развој, како и за сите прашања од 
областа на техниката и технологијата; да се грижи за 
развојот, за воведување на современи технички и тех-
нолошки процеси во практиката, посебно компјутери-
зација за унапредување на организацијата на произ-
водството и работа на научни основи; да го следи со-
времениот развој на техниката и технологијата и да да-
ва стручни мислења за оптимални решенија при инве-
стициони и други зафати, да се залага за оптимално 
планирање на просторот, унапредување на изградбата, 
афирмирајки го посебно творештвото на инженерите и 
техничарите базирано на современи научни сознанија; 
како посебна цел, да го следи, промовира, и имплемен-
тира компјутерскиот развој, посебно развојот на совре-
мените стручни софтверски апликации, да во таа смис-
ла постави стандарди и образува кадри; да даде посе-
бен импулс на  заштитата на човековата околина, од 
технички аспект, имајќи  ја во обзир посебноста на 
БИО-опкружувањето на седиштето на организацијата - 
општина Охрид; на барање на државни органи, прет-
пријатија и други асоцијации, разгледува и дава струч-
ни мислења и експертизи за прописи, елаборати, анали-
зи на проекти, планови за развој, студии и слично; да ја 
следи работата на техничката регулатива и да дава 
стручни предлози до надлежни органи; да организира и 
издава стручни списанија; да ја развива етиката на ин-
женерско-техничкиот кадар согласно етичките принци-
пи со специфичноста на професијата, да се грижи за 
положбата, интересите и авторитетот на инженерите и 
техничарите; да развива соработка со соодветни држа-
ви, и меѓународни организации на инженери и техни-
чари; да развива соработка со универзитетите во држа-
вата; да организира и учествува на конгреси, советува-
ња, симпозиуми, тркалести маси, промоции и други на-
учни и стручни собири и изложби; да извршува и други 
задачи што произлегуваат од целите и задачите на СИТ 
на Општина Охрид - ПРО/И; изнајмува канцелариски 
машини и опрема, вклучувајќи и компјутери; консулта-
ции во врска со хардвер и софтвер; консултации и по-
нуда на софтвер; обработка на податоци; бази на пода-
тоци; други компјутерски активности; истражување и 
развој; истражување и развој во природните науки; 
просторно и урбанистичко планирање; проектирање; 
инженеринг; технички испитувања и анализа; реклама 
и пропаганда; преведувачки активности; изработување 
на програми и проекти за унапредување на еколошката 
средина; изведување на научни публикации; репродук-
ција на компјутерски медиуми; печатење на техничка 
документација. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Сла-

веј Планина� бр. 37, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е Ла-

зароски Милчо од Охрид, ул. �Славеј Планина� бр. 37. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 35/2002. 
            (30699) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 37/2002 од 18.11.2002 год., се за-
пишува здружението на граѓани под име: Скијачки 
клуб �ТОМОРОС� Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: Развој на ски-

јачкиот спорт на подрачјето на Општина Охрид, отпоч-
нување со активности за користење на терените на �Га-
личица� Охрид; отпочнување со активности за можна 
изградба на основна инфраструктура потребна за раз-
војот и унапредувањето на скијачкиот спорт; поврзува-
ње на младите на подрачјето на Општина Охрид со цел 
развивање на спортскиот и друг живот и слично; разви-
вање на културните вредности на младите; афирмација 
на градот Охрид; зголемување на траењето на тури-

стичкото работење и живеење на Општината Охрид; 
настапување на разни натпревари кои ќе се одржуваат 
во Охрид, Република Македонија, настапување на ме-
ѓународни натпревари и слично. Поврзување на млади-
те на подрачјето на Општината Охрид и Република Ма-
кедонија; развивање на спортските и други способно-
сти на младите; соработка со младите од соседните др-
жави; размена на луѓе, воспоставување на лични врски 
меѓу младите со цел подобрување на економскиот, кул-
турниот и спортскиот развој. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Св. 

Климент Охридски� бб, - комплекс �Летница� каде и 
дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Илијоски Славе од Охрид, ул. �Момчило Јорданоски� 
бр. 169. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 37/2002. 
            (30700) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 

зг. бр. 76/02 од 10.10.2002 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на здружението под името �Авто-
мото друштво� Автоцентар од Скопје со скратено име 
на здружението АМД �Авто-центар� Скопје со седиште 
на здружението во Скопје на ул. �Антон Попов� бб. 
Основние цели и задачи на здружението АМД 

�Автоцентар� од Скопје се: да ги собира автомобили-
стите, моторциклистите и другите граѓани во членство-
то на АМД, ги застапува интересите на членовите како 
потрошувачи и корисници на услуга во автомобилиз-
мот, осигурувањето и туризмот, да ги застапува инте-
ресите на членовите кај надлежните државни органи 
при донесување на прописите кои се од интерес на чле-
новите, да развива и негува меѓусебна солидарност по-
меѓу членовите и другите учесници во сообраќајот, да 
ги следи состојбите и проблемите во сообраќајот на па-
тиштата, и предлага на надлежните органи преземање 
на превентивни и други мерки во областа на безбедно-
ста на сообраќајот, самостојно и во соработка со 
АМСМ да ја шири сообраќајно-техничката култура, да 
организира сообраќајно воспитно образование на деца 
и младината и се грижи за ширење на техничката кул-
тура да развива активности за унапредување на обуката 
на сите категории возачи на моторни возила, да орга-
низира за членовите прва помош и заштита да го разви-
ва автомотото и кампинг туризмот, да го развива и уна-
предува автомотото и картинг спортот, да организира 
натпревари за државниот шампионат во автомобили-
зам и мотоциклизам, да развива активности за заштита 
на животна средина, да соработува со надлежните ор-
гани и организации на хомологација, атестирање и 
стандардизација на моторните возила, нивните делови 
и опрема како и на стандардизацијата на патиштата, 
патната опрема и сообраќајната сигнализација. 
Со денот на запишување во регистарот здружение-

то на граѓани АМД �Авто-центар� од Скопје се стекну-
ва со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. зг. бр. 

76/02.            (30701) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 

Рег. зг. бр. 66/02 од 1.11.2002 год., во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на ДОМ НА ПРОСВЕТНИ РА-
БОТНИЦИ - СКОПЈЕ со седиште во Скопје на ул. �Ан-
гел Димов� бр. 4. 
Основни цели и задачи на здружението се: да пружа 

стручна помош и организира разновидни облици за раз-
мена на искуства на наставно, воспитниот кадар од сите 
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степени на образование; јубилејни и други прослави, ге-
нерациски средби, манифестации и одбележувања на 
значајни личности и настани; културно-уметнички про-
грами, литературни средби, промоции, изложби, спорт-
ска рекреација и разни видови забави; да врши админи-
стративно технички, книговодствени и други организа-
циони услуги на воспитно-образовните, научните и дру-
ги асоцијации на просветните работници; да оствари со-
работка со домовите на просветните работници во дру-
гите земји, кои цели здружението ќе ги остварува преку 
клубски забави, стручни предавања, трибини и педаго-
шки чествувања, симпозиуми, курсеви, научни екскур-
зии, студиски патувања, културно уметнички и спорт-
ско-рекреативни активности и други содржини. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации здружението ДОМ НА 
ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. зг. бр. 

66/02.            (30679) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. 

бр. 620/99 од 25.11.2002 година го дава следниот оглас: 
1. Барањето на предлагачот Сојуз за превентива од 

алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Маке-
донија, за негово усогласување со одредбите на Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува 
како основано. 

2. Се утврдува дека Програмата  и Статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз за превентива од алкохолизмот, 
никотинизмот и наркоманиите на Македонија, со својство 
на правно лице од 03.03.1958 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

3. Барањето на предлагачот Сојузот за превентива 
од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на 
Македонија за промена на име во Сојуз за превентива 
од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на 
Македонија - Скопје, се уважува. 

4. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 
1401 се запишува здружението на граѓани Сојуз за пре-
вентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркомании-
те на Македонија - Скопје, со скратено име СПАННМ-
Скопје, со седиште во Скопје, на ул. �11-ти Октомври� 
број 42-а, Дом на Социјално - хуманитарните организа-
ции �Даре Џамбаз�. 
Од Основниот  суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

620/99.                                                                      (31146) 
_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет, 
со решение Ст.бр.24/00-1 од 24.10.2002 година, отвора 
стечајна постапка над должникот ДОО �Живинопром� 
од Охрид со седиште на ул. �Железничка� бр. 16, со 
жиро-сметка бр. 41000-601-46007, што се води во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје - ПЕ - Охрид, чија 
основна дејност е живинарство. 
За стечаен управник се одредува м-р Спиро Тодоро-

ски, дипломиран економист од Охрид. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по 

објавувањето на ова решение во �Службен весник на 
РМ�, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 
Се повикуваат доверителите во истиот рок да му ги 

пријават своите разлачни права на подвижните предме-
ти и правата на должникот, како и разлачните права на 
недвижностите на должникот што не се запишани во 
јавните книги (катастарот), односно разлачните права 
на недвижностите што се запишани во јавните книги 
(катастарот). 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Се закажува рочиште за собирот на доверителите 

на кои ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените при-
јавувања (испитно рочиште) како и собрание на дове-
рители на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник ќе се одлучува за натамошниот тек на стечај-
ната постапка (извештајно рочиште), за ден 26.12.2002 
година со почеток во 8:00 часот во зградата на Основ-
ниот суд во Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид.         (30572) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст.бр.61/2002 
година од 29.10.2002 година, поведе претходна постап-
ка на постапката за утврдување на причините за отво-
рање на стечајна постапка над самиот должник ТЕТО-
ВО ТАБАК АД за производство и обработка на тутун 
Тетово ул. �М.Тито� бр. 47, со жиро-сметка бр. 41500-
601-42, при Агенцијата за блокирани сметки. 
За стечаен судија се определува Томислав Бошков-

ски - судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

лог за отворање на стечајна постапка на ден 13.12.2002 
година во 10:00 часот во сала 1/1 на овој суд. 
Се определуваат следни мерки за обезбедување: за 

привремен стечаен управник се определува Ѓоко Стој-
ковски од Тетово, ул. �Т.Ц. Мерџан� бр. 7/9. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Од Основниот суд во Тетово.          (30573) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 145/02 од 24.10.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја и услуги "Дуки-комерц" ДООЕЛ од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-37277 што се води при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки во Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 
на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд 
до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

 Од Основниот суд во Струмица.                         (30693) 
____________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 143/02 од 28.10.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПТУ "Софче-д" 
ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 210-
0501269401-40 што се води при Тутунска банка, АД, 
Скопје, Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 
на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд 
до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                         (30694) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 284/02 од 

15.11.02 над Трговско друштво Роберт Лазаревски "Лазар" 
Трег. бр. 0100-9623?-8-01-000 со дејност трговија и жиро 
сметка 500-0000000591-79 при Стопанска банка, Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                               (30696) 
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Основниот суд во Кичево објавува дека со решение Ст. 
бр. 58/02 од 18.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ТП за трговија на мало со мешовити стоки 
Павлески Владо Стефка од М. Брод, ул. "11-ти Октомври" 
бр. 23 и истата не се спроведува поради немање на средства 
за стечајна маса. Се заклучува стечајната постапка над 
должникот согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (30698) 
____________ 

 
Се поведува претходна постапка за утврдување на 

причините за отворање на стечајна постапка над должни-
кот АД Фабрика за леани производи Битола, со жиро 
сметка 40300-601-000-0104488 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки. 

За стечаен судија се определува м-р Симеон Цвета-
новски, судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање стечајна постапка на ден 17.12.2002 годи-
на во 1230 часот, судница 31. 

За привремен стечаен управник се определува Андреа 
Поповски од Битола ул. "К. Охридски" бр.54, со телефонс-
ки број 047-222-201 и мобилен телефон 070-208-758. 

Се повикуваат должниците на должникот со своите 
обврски должниковите солидарни должници или гаранти 
без одлагање да ги исполнат кон должникот. 

Огласот на огласната табла на судот е истакнат на ден 
14.11.2002 година. 

Од Основниот суд во Битола.                              (30709) 
____________ 

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

шение I Ст. бр. 395/02 година од 28.10.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка  над  должникот Друштво за 
проектирање и инжинеринг АВС СТУДИО ДООЕЛ експо-
рт-импорт, Скопје со седиште на ул. "Софиска" бр. 33-б, и 
жиро сметка 300000000025547 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за проектирање и инжинеринг АВС СТУДИО ДООЕЛ 
експорт импорт Скопје, на ул. "Софиска" бр. 33-б и жиро 
сметка 300000000025547 се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (30656) 
____________ 

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

шение на овој суд II Ст. бр. 416/02 од 06.11.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство и промет "УНИКОС" увоз извоз ц.о. 
Скопје, со седиште на бул. "Илинденска" бр. 41/2 и жиро 
сметка 40100-601-244154 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, 
па истата не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го 
води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (30645) 
____________ 

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

шение на овој суд II Ст. бр. 492/02 од 13.11.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Авто такси 
ТП "ФОКУС" Јетула Назми Исмаиљи, Скопје, со седиште 
на ул. 172 бр. 66, со жиро сметка 40100-601-395375 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет на РМ, па истата не се спроведува и 
се заклучува. 

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го 
води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                   (30624) 
____________ 

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

шение I Ст. бр. 471/02 од 11.11.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешен и 
надворешен промет "ЛАКШМИ" Коста ДООЕЛ Скопје, 

со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 7-37, и жиро 
сметка 40100-601-209623 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за внатрешен и надворешен промет "ЛАКШМИ" Коста 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" 
бр. 7-37 и жиро сметка 40100-601-209623 се заклучува. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (30623) 
____________ 

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

шение I Ст. бр. 493/02 од 13.11.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги "АУРА 2002"ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
на ул. "Партизански одреди" бр. 119-2/7, и жиро сметка 
210-0563311701-38 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и услуги "АУРА 2002" ДОО увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 119-2/7 и жи-
ро сметка 210-0563311701-38, се заклучува. 

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот.  

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (30622) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 253/02 од 07.11.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Заштитно претпријатие 
за графички машини и графички услуги "ГРАФОМОНТ" 
ЦО експорт импорт Скопје, со седиште во с. Горно Лиси-
че, ул. "Горно Лисиче" бр. 9, со жиро сметка 40100-603-
14487 и регистарска влошка 1-9397-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Заштит-
но претпријатие за графички машини и графички услуги 
"ГРАФОМОНТ" ЦО експорт импорт од Скопје се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30605) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV Ст. бр. 374/02 од 13.11.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Занаетчиско услужно 
друштво "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ" Фезјо ДООЕЛ увоз-извоз 
со седиште на ул. "Дижонска 9" бр. 13-А, со жиро сметка 
300000001247747 и регистарска влошка 020096?-8-09-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Занает-
чиско услужно друштво "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ" Фезјо ДО-
ОЕЛ увоз-извоз се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30548)    
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 299/02 од 21.11.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Новинско издавачко 
претпријатие �ЛЕОН ПИНК� ДОО - Скопје, ул. �Љуба 
Ивановиќ� бр. 50/61, со жиро сметка 40100-603-234225 и  
регистарска влошка 1-65344-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Но-
винско издавачко претпријатие �ЛЕОН ПИНК� ДОО 
од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (30687) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 406/02 од 22.11.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, градежништво и услуги �ЕВРО РАД� 
Ратко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �4-ти Јули� бр. 
45/2-15, со жиро сметка 40120-601-114257 и  регистар-
ска влошка 02021936?-8-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, градежништво и услуги �ЕВРО 
РАД� Ратко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (30726) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 508/02 од 20.11.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги на големо и мало ЕС ТРА-
ДЕ Енвер и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на  ул. �Хелсинки� бр. 35, Скопје и жиро сметка 
број 280-05-00000041-86 Алфа банка АД Скопје и иста-
та  не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (30761) 

___________ 
 
Стечајниот совет на Основниот суд во Струга во со-

став од судиите Никола Спасески- претседател, Мими 
Нанушеска и Светлана Попоска - членови, постапувај-
ќи по стечајната постапка према ТФ �Стружанка� од 
Струга, свикуваат рочиште за 16.12.2002 година во 
13,30 часот во Основниот суд во Струга, на кое ќе се 
разгледува предложениот стечаен план од страна на 
стечајниот управник Чавкоски Стојче. 
Се повикуваат сите доверители чии побарувања се 

утврдени да се јават на закажаното рочиште. 
Предложениот стечаен план е достапен за увид на 

учесниците во судскиот регистар при Основниот суд 
во Струга. 
Од Основниот суд во Струга.                          (30799) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 45/2002 година од 20.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Угостителско про-
метно претпријатие �ЛОКИ КОМЕРЦ� ц.о. - Тетово со 
жиро сметка бр. 41500-601-10932, што се води при 
ЗПП - Тетово, запишана во регистарска влошка 1-
12066-0-0-0 под С. рег. бр. 5854/91 од 13.11.1991 годи-
на при Окружниот стопански суд во Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30782) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 53/2002 година од 20.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Градежно претприја-
тие �ХАЗИР� Ц.О.- Тетово со жиро сметка бр. 41500-
601-49521, што се води при ЗПП филијала Тетово, за-
пишана во регистарска влошка 1-20540-0-0-0 под Т. 
рег. бр. 6640/92 од 16.06.1992 година на Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30783) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 41/2002 година од 18.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Приватна здравствена 
организација АПТЕКА �ВИОЛА ФАРМ� ц.о. - Тетово, 
ул. �Илинденска� бр. 53, со жиро сметка бр. 540000-
000151772, што се води при Тетовска банка АД - Тетово, 
запишана во регистарска влошка бр. 1-65530-0-0-0 под 
С. рег. бр. 12798/95 од 11.12.1995 година  на Окружниот 
стопански суд во Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30784) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 43/2002 година од 18.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП Колонијал КРИ-
СТАЛ Намикќемалселимрешад Селими од  Тетово, ул. 
�Јордан Златановски� бр. 23,  со жиро сметка бр. 41500-
601-78310, што се води при ЗПП - филијала Тетово, за-
пишана во регистарска влошка бр. 0202008-6-01-000,  
под Т. рег. бр. 13411/99 од 21.10.1999 година при Окру-
жниот стопански суд во Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30785) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 49/2002 година од 25.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско транспорт-
но претпријатие  ТРЕФ ПРОМ увоз-извоз ДОО -Тетово 
со жиро сметка бр. 41500-601-52394, што се води при 
ЗПП-Тетово, запишана во регистарска влошка 1-31047-
0-0-0 под С. рег. бр. 19535/92 од 28.12.1992 година на 
Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30786) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 51/2002 година од 18.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот СУПЕР МАРКЕТ ТП 
Музафер Исљами Трговија на мало, ул. �Благоја Тоска� 
бр. 44, Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-80534, што се 
води при ЗПП филијала Тетово, запишана во регистарска 
влошка 02018208-6-01-000 под Т. рег бр. 7302/99 од 
01.09.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30787) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 27/2002 од 20.09.2002 година е отворена стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за производс-
тво и трговија на големо и мало �КАТЕРИНЕ� АРЛЕЈ 
експорт-импорт -Тетово, ул. �Јане Сандански� бр. 69, 
со жиро сметка бр. 41500-601-38893, што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ-Тетово, 
запишано при Окружниот стопански суд во Скопје, 
под С.рег. бр. 4125/94 и регистарска влошка бр. 1-
49214 од 04.04.1994 година.   
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
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По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на претпријатија што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (30788) 

__________________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 

4556/02 од 8.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02007963?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар бри-
шењето на Трговското друштво за градежништво, произ-
водство, трговија и услуги ИДЕАЛ - ИНЖЕНЕРИНГ Зоран 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 44, Скопје. 
Се запишува бришење на трговско друштво од тр-

говскиот регистар по спроведена ликвидација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29067) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 

бр. 4905/02 од 21.10.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02022789?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
престанокот со работа и запишување на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕО Тодор 
и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Кнез Хацон� бр. 1-а. 
Запишување на ликвидатор и престанокот со работа на 

Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕО Тодор 
и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Кнез Хацон� бр. 1-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29053) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 

4751/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 
02036116?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запи-
шувањето на ликвидатор на Друштвото за градежништво, 
производство, услуги и трговија КОВИНА ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. �Боро Менков� бр. 2/1-4, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Мирко 

Петрески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29072) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4892/2002 од 15.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02005457?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, услуги и трговија ФИЛХ-
РИС Радован ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Бран-
ко Богдански� бр. 11. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Драган 

Тасевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.            (29073) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4895/2002 од 21.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022378?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
говското друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги ЕВРО КОМ Митре ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Раотинце, општина Јегуновце. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Трговско друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги ЕВРО КОМ Митре ДООЕЛ увоз-
извоз с. Раотинце, општина Јегуновце. 
За ликвидатор се запишува Глигур Симоски, дипл. 

економист. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29074) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4980/2002 од 14.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009573?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-

станок на Трговското друштво ГАФ-КОМЕРЦ Неџат 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Слатина, општина Теарце. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво ГАФ-КОМЕРЦ Неџат ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Слатина, општина Теарце. 
За ликвидатор се запишува Глигур Симоски, дипл. 

екон. Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29075) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4543/2002 од 17.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033223?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДООЕЛ на Tрговското друштво за 
промет и услуги ЈУ-МАК Горан ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. �Народен фронт� бр. 5/18, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Мирјана Димировска 

ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29076) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4578/2002 од 15.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02016156?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за вршење 
на услуги на дупчење и минирање на камен МИНА 
Ванчо ДООЕЛ Скопје, ул. �18� бр. 27а, с. Стајковци. 
За ликвидатор се запишува Ванчо Наков и се запи-

шува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29077) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4896/2002 од 16.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02017805?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЖА МЕ КОМЕРЦ Вера ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �АСНОМ� бр. 34/2-9. 
За ликвидатор се запишува Вера Ѓорчевска и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29078) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 

бр. 4953/2002 од 15.10.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02027459?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со 
работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ДИ-МА КОМЕРЦ Македонка ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �П. Ацев� бр. 15-2-10. 
За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29079) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 

бр. 4572/2002 од 13.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02034173?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидација на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги БИМ Оли-
вера ДООЕЛ увоз-извоз Сопиште, с. Сопиште. 
Бришење на: Трговското друштво за производство, 

трговија и услуги БИМ Оливера ДООЕЛ увоз-извоз 
Сопиште, с. Сопиште. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29080) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4893/2002 од 14.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002586?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
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говското друштво за градежништво и услуги АРС-
ГРАДБА Ррадомир и Антонио ДОО ул. �Октомвриска 
револуција� бр. 34, Куманово. 
Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски во Тр-

говското друштво за градежништво и услуги АРС-
ГРАДБА Радомир и Антонио ДОО ул. �Октомвриска 
револуција� бр. 34, Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29081) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. 

"АВНОЈ" бр. 72/2-а, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1524/01 од 18.06.2001 година, објавува дека Тргов-
ското друштво за превоз на патници, промет и услуги 
"ПРОЛЕТ" Димче и други ДОО, увоз-извоз Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-427569 отворена при Агенција 
за работа со блокирани сметки, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по   објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 90 дена од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (30609) 

____________ 
 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4778/02 од 26.09.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за транспорт и промет "ПРОМШ-
ПЕД КОМЕРЦ" Бахтијар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. "Локов" бр. 28-1-24 и жиро сметка 300 
000 000 491729 при Комерцијална банка АД Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по   објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од три месеци од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (30625) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 207/02 од 12.07.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги 
"АМОН 3000" ЦО експорт импорт-Скопје, ул. "Анѓел 
Димовски" бр. 8/3-2, со жиро сметка 40100-601-175253. 
За ликвидатор се определува лицето Ангелина Гогу-
шевска од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 58/1-24. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги приј-
ават своите побарувања во рок од 30 дена по   објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерка со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на   последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (30686) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 169/02 од 19.09.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжињеринг, проектирање, производс-
тво и промет "ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ" ЦО-Скопје, 
со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и ж-сме-
тка 40100-601-110221. 
За ликвидатор се определува лицето Анѓелина Гогу-
шевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-24. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.                  (30685)                  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I-Л. бр. 37/2002 донесено од овој суд на 
10.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо 
Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1011/02 
од 08.11.2002 година, објавува дека Друштвото за трго-
вија на големо и мало МН-Транс ДОО Штип, ул. "Ратко 
Јовановиќ" бр. 25 и жиро сметка бр. 200000018310973 
отворена при Стопанска банка АД Скопје, Филијала во 
Штип, е во ликвидација-прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по   објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (30759)  

__________ 
 
Ликвидаторот Наташа А. Бачоска од Тетово, ул. 

�Радован Цониќ� бр. 8, тел. бр. 044/333-204, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 4477/2002, во регистар-
ската влошка бр. 02042386?-8-03-000, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и угостителство 
и услуги И.Д.А. ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. 
�И.Р.Лола� бр. 109, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30659) 

__________ 
 
Ликвидаторот Ивица Ѓорѓиевски од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скоп-
је, со решение П. Трег. бр. 4315/2002 од 12.09.2002 годи-
на, објавува дека Друштвото за трговија, производство и 
услуги ТИЗ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Славејко Ар-
сов� бр. 10 и со број на жиро-сметка 40100-601-462929, 
отворена при ЗПП 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.          (30661) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I.Л. бр. 285/2002 од 14.11.2002 година, е 
отворена ликвидациона постапка над Новинско-издавач-
ко претпријатие �ГЛОБУС� ДОО - Скопје, ул. �Јани Лу-
каровски� бр. 14/30 и жиро-сметка 40110-603-18491. 
За ликвидатор на правното лице се определува ли-

цето Игне Касниовски од Скопје, ул. �Торонто� бр. 28. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објаву-
ва дека претпријатието е во ликвидација и со објавите 
ги повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања, во рок кој не може да биде подолг од три ме-
сеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30727) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.Л. бр. 62/96 од 12.12.1997 годи-
на, е заклучена ликвидациона постапка над должникот 
ПТП �ДиД треид� Ц.О увоз-извоз од Скопје, бул. 
�Октомвриска револуција� бр. 1/1-16. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30730) 

__________ 
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пријатието за транспорт и трговија �КАБАС� експорт-
импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. �Марко Оре-
шковиќ� бр. 68 и жиро-сметка 40100-601-224644, и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30731) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л. бр. 217/2002 од 29.07.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет и услуги 
�ЛОГИН СЕРВИСИ� ДОО извоз-увоз Скопје, ул. �Ни-
кола Русински� бр. 10-2/16, со жиро-сметка 40120-601-
364459. 
За ликвидатор се определува лицето Александар 

Трајковски од Скопје, со стан на ул. �Коце Металец� 
бр. 3/1-2. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30738) 

__________ 
 

Ликвидаторот Татјана Трајковска од Скопје, ул. �Ѓор-
ѓи Сугаре� бр. 8/5-2, запишана во трговскиот регистар на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 3704/2002 од 25.06.2002 година, објавува дека Друш-
твото за промет, услуги и интернет кафе ТА-МИ Тања 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ѓорѓи Су-
гаре� бр. 8/5-2, и со жиро сметка број 300000000659539 во 
Комерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република Македонија� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30746) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Л. бр. 93/2002 донесено од овој суд на 
28.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за трговија и услуги �СОНИ БАС� увоз-из-
воз ЦО Куманово, со седиште на ул. �Иво Лола Рибар� 
бр. 57 и жиро-сметка 40900-601-35449, и истото се бри-
ше од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30815) 

__________________________________________________  
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава земјоделско земјиште: нива на КП. бр. 

304/4 во м.в. �Азмак� класа 2 во површина од 1244 м2, 
заведена во Поседовен лист бр. 30 за КО Барешани, 
сопственост на Алексовска Зорица и Алексовски Дра-
гослав и двајцата од с. Барешани Битола, за цена од 
600.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите, кои граничат со погоре наведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                       (23541) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Петковски Стојан од Богомила, заведено во Поседовен 
лист бр. 496 за КО Богомила и тоа: култура нива, 5-та 

класа, со површина од 400 м2, на КП бр. 12, план 97, 
викано место �Ограѓе�, на кое земјиште постои објект - 
стара куќа (дива градба), како и недвижен имот во По-
седовен лист бр. 4 КО Капиново и тоа: култура нива, 
од 7-ма бонитетна класа со површина од 900 м2, култу-
ра нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 900 м2 
и култура шума од 4-та класа со површина од 250 м2 
сите на КП бр. 2/2, план 6, викано место �Локви�, кул-
тура нива од 5-тата бонитетна класа со површина од 50 
м2 на КП бр. 3/2, план 10, викано место �Градинче�, 
култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина 
од 200 м2, култура нива од 8-мата бонитетна класа со 
површина од 500 м2 и култура шума од 4-тата бонитет-
на класа со површина од 1000 м2, сите на КП бр. 3/2, 
план 14, викано место �Долно Рамниште�, култура па-
сиште од 6-тата бонитетна класа со површина од 400 
м2 и култура нива од 7-мата бонитетна класа со повр-
шина од 1550 м2 и двете на КП бр. 4/2, план 6, викано 
место �Локва�, култура нива од 8-мата бонитетна класа 
со површина од 8700 м2, на КП бр. 5, план 19, викано 
место �Свирче�, култура нива од 7-мата бонитетна кла-
са со површина од 800 м2, на КП бр. 6, план 5, викано 
место �Кај Воденица�, култура нива од 7-мата бонитет-
на класа со површина од 800 м2 на КП бр. 6, план 5, ви-
кано место �Кај Воденица�, култура нива од 8-мата бо-
нитетна класа со површина од 12000 м2, култура нива 
од 7-мата бонитетна класа со површина од 4700 м2 и 
култура ливада од 6-тата бонитетна класа со површина 
од 1800 м2, сите на КП бр. 6, план 6, викано место �Кај 
Змијарник�, култура нива од 6-тата бонитетна класа со 
површина од 800 м2, култура пасиште од 6-тата бони-
тетна класа со површина од 1600 м2 и култура пасиште 
од 5-та бонитетна класа со површина од 1500 м2, сите 
на КП бр. 6, план 5, викано место �Кај Воденица�, кул-
тура нива, 7-ма бонитетна класа со површина од 7000 
м2 на КП бр. 6, план 22, викано место �Аргатчиња�, 
култура пасиште од 5-тата бонитетна класа со површи-
на од 15 м2 на КП бр. 6/2, план 11, викано место �Се-
ло�, култура пасиште од 5-та бонитетна класа со повр-
шина од 2000 м2 и култура ливада од 7-ма бонитетна 
класа со површина од 900 м2 и двете на КП бр. 7, план 
14, викано место �Долно Рамниште�; култура нива од 
8-ма бонитетна класа со површина од 850 м2 на КП бр. 
8/2, план 16, викано место �Преслап�, култура нива од 
8-мата бонитетна класа со површина од 10600 м2, на 
КП бр. 9, план 19, викано место �Свирец�, култура па-
сиште, од 4-та бонитетна класа со површина од 650 м2 
на КП бр. 10/2, план 14, викано место �Долно Рамни-
ште�, култура шума од 4-та бонитетна класа со повр-
шина од 1500 м2, култура нива од 8-мата бонитетна 
класа со површина од 1100 м2 и култура нива од 7-мата 
бонитетна класа со површина од 1000 м2, сите на КП 
бр. 13, план 5, викано место �Коловоз�, култура шума 
од 4-та бонитетна класа со површина од 2700 м2, на КП 
бр. 16, план 7, викано место �Преку Дол�, култура шу-
ма од 5-тата бонитетна класа со површина од 450 м2, на 
КП бр. 16/1, план 6, викано место �Габер�, култура шу-
ма од 5-та бонитетна класа со површина од 450м2 и 
култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 
4200 м2 и двете на КП бр. 16/2, план 6, викано место 
�Габер�, култура под објект со површина од 2 м2, кул-
тура двор со површина од 400 м2, култура неплодно со 
површина од 100 м2 и култура нива од 6-та бонитетна 
класа со површина од 300 м2 сите на КП бр. 19, план 
11, викано место �Село�, култура нива од 5-та бонитет-
на класа со површина од 200 м2 на КП бр. 21/2, план 
10, викано место �Градинче�; култура неплодно со по-
вршина од 1400 м2 и култура нива од 8-ма бонитетна 
класа со површина 5700 м2 на КП бр. 22, план 5, викано 
место �Коловоз�, култура нива од 6-та бонитетна класа 
со површина од 1800 м2 и од 5-та бонитетна класа со 
површина од 2000 м2 и двете на КП бр. 23, план 11, ви-
кано место �Село�, култура шума од 5-та бонитетна 
класа со површина од 500 м2 и од 8-ма бонитетна класа 
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со површина од 900 м2 и двете на КП бр. 23, план 5, ви-
кано место �Локва�, култура ливада од 6-та бонитетна 
класа со површина од 400 м2 и култура шума од 4-та 
бонитетна класа со површина од 1200 м2 и двете на КП 
бр. 23, план 7, викано место �Преку Долон�, култура 
шума од 7-ма бонитетна класа со површина од 350 м2 и 
од 6-та бонитетна класа со површина од 300 м2 и двете 
на КП бр. 27/2, план 8, викано место �Рамен Камен�, 
култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 
150 м2 и култура пасиште од 5-та бонитетна класа со 
површина од 100 м2 и двете на КП бр. 28/1, план 1, ви-
кано место �На Река�, култура нива од 7-ма бонитетна 
класа со површина од 1850 м2, на КП бр. 29/1, план 7, 
викано место �Рамен Камен�, култура шума од 3-та бо-
нитетна класа со површина од 400 м2 и култура нива од 
7-ма бонитетна класа со површина од 3200 м2 и двете 
на КП бр. 32, план 15, викано место �Капачишта�, кул-
тура шума од 5-та бонитетна класа со површина од 
1400 м2, култура нива од 8-ма бонитетна класа со повр-
шина од 6600 м2 и култура нива од 7-ма бонитетна кла-
са со површина од 5000 м2 сите на КП бр. 34/1, план 7, 
викано место �Мало Рамниште�, култура под објект со 
површина од 8 м2, култура неплодно со површина од 
120 м2 култура двор со површина од 200 м2 и култура 
под објект со површина од 24 м2 сите на КП бр. 34/2, 
план 11, викано место �Село�, култура нива од 5-та бо-
нитетна класа со површина од 1200 м2 на КП бр. 36, 
план 10, викано место �Лозја�, култура шума од 4-та 
бонитетна класа со површина од 100 м2 и култура лива-
да од 8-ма бонитетна класа со површина од 250 м2, и 
двете на КП бр. 38/2, план 1, викано место �Попо Лива-
да�, култура пасиште од 5-та бонитетна класа со повр-
шина од 1000 м2, култура шума од 5-та бонитетна кла-
са со површина од 4100 м2 и култура шума од 4-та бо-
нитетна класа со површина од 1000 м2, сите на КП бр. 
40, план 7, викано место �Рамен Камен�, култура лива-
да од 6-та бонитетна класа со површина од 200 м2 на 
КП бр. 42, план 7, викано место �На Ливада�, култура 
нива од 5-та бонитетна класа со површина од 600 м2 и 
култура ливада од 5-та бонитетна класа со површина 
од 400 м2 и двете на КП бр. 43, план 10, викано место 
�Средна Нива�, култура нива од 7-ма бонитетна класа 
со површина од 250 м2 на КП бр. 44/1, план 11, викано 
место �Село�, култура нива од 7-ма бонитетна класа со 
површина од 2800 м2 на КП бр. 46, план 11, викано ме-
сто �Село�, култура нива од 7-ма бонитетна класа со 
површина од 650 м2 на КП бр. 46/2, план 15, викано ме-
сто �Опачиња�, култура ливада од 5-та бонитетна класа 
со површина од 450 м2 на КП бр. 56/2, план 15, скица 5, 
викано место �Опачиња�. 
Наведениот имот се продава за вкупна купопродаж-

на цена од 400.000,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.                                     (30585) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот 1/78 идеален дел од зем-

јоделско земјиште - нива на КП бр. 2887, дел 1, план 012 
скица 046, м.в. �Песоци� култура нива, класа 2, површи-
на од 26840 м2, КО Прилеп, сосопственост на Забрчанец 
Миланов Бошко од Прилеп, Габреска Спасија од При-
леп, Костоска Миланова Илка од Прилеп, Иваноска Ми-
ланова Блага од Скопје, Забрчанец Ицко од Прилеп и За-
брчанец Елена од Прилеп заведен во Имотен лист бр. 
13775 за КО Прилеп и тоа во делот на Забрчанец Ицко 
од Прилеп, ул. �Павел Шатев� бр. 41, по цена од 5 ЕУР 
противвредност во денари од метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
ње на огласот во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенствено. 
Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето 

на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, 
бул. �Гоце Делчев� зграда Македонија, локал 14. 

                                                                           (30569) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

4226/2 нива од 1 класа на м.в. �Руџаец� во површина 
1505 м2 запишана во ПЛ бр. 1098 за КО Гостивар сопс-
твеност на Ибраими Невзат Абдулмунип од с. Долна 
Бањица за купопродажба цена од 150.000,00 (сто педе-
сет илјади 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, сосопственици и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                           (30570) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

51/3-16 ливада од 5 класа на м.в. �Калапетровец� во по-
вршина од 848 м2, цела КП бр. 51/3-16 нива од 5 класа 
на м.в. �Калапетровец� во површина од 561 м2, цела 
КП бр. 51/6-16 нива од 5 класа на м.в. �Калапетровец� 
во површина од 525 м2, цела КП бр. 51/6-16 ливада од 5 
класа на м.в. �Калапетровец� во површина од 380 м2 и 
цела КП бр. 51/7-16 нива од 5 класа на м.в. �Калапетро-
вец� во површина од 525 м2 запишана во П.Л. бр. 1116 
за КО Зубовце (на лице место претставува една парце-
ла) сопственост  Емрулаи Ќаил Бедри од Гостивар за 
купопродажна цена од 80.000,00. 
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, сосопственици и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                       (30571) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште-

нива на К.П. бр. 159, м.в. �Виловица�, култура нива, 
класа 4, со површина од 5200 м2, заведена во поседовен 
лист бр. 93, за КО Големо Радобил, сопственост на Бо-
шеска Никола Милица од Прилеп, ул. �Душко Наумо-
ски� бр. 14. Купопродажната цена за предметниот имот 
изнесува 7.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето 

на депозитот во висина на износот на продажната цена, 
да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, 
бул. �Гоце Делчев�, зграда Македонија, локал 14. 
                                 (30681) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. бр. 2382/1, м.в. �Село� класа 3, со површина од 
2153 м2, за цена од 60.000,00 денари, заведена на Имо-
тен лист бр. 1212, КО Марена, сопственост на Благој 
Јованов од с. Марена, Кавадарци. 
Согласно член 14, од Законот за земјоделското зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. 
Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересира-

ни за купување.                                (30682) 
__________ 

 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, 

нива класа 3, на м.в. �Емина Чешма�, со површина од 
4676 м2, на К.П. бр. 634, за КО Лера и нива класа 3 на 
м.в. �Слогови� со површина од 4233 м2, на К.П. бр. 
1026, за КО Лера, запишани во ПЛ бр. 55, за КО Лера, 
за вкупна купопродажна цена од 45.000,00 денари, 
сопственост на Таневска Љубица од с. Лера. 
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 во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.                  (30684) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на К.П. бр. 
1247, м.в. �Попов Сад�, култура нива, класа 7, со повр-
шина од 1986 м2, и К.П. бр. 1251, м.в. �Попов Сад�, 
култура ливада, класа 5, со површина од 632 м2, КО Ра-
штак, сопственост на Стефковски Јосиф, за цена од 
150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и граничарите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот  на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 15/5-1, Скопје. 
                    (30606) 

__________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земји-
ште, на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопственикот Нуредини Арифе, им нуди на продажба ни-
ва, 6 класа, од вкупно 1899 м2, устроена на К.П. бр. 2110, 
план 8, скица 10, во м.в. �Бански Рид� запишана во ПЛ бр. 
51, за КО Вртекица, под следните услови:  
Недвижноста, продавачот ја нуди за вкупна цена од 

60.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот 
на заверката на договорот кај нотарот. Купувачот го 
плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на 
недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во 
рок од 30 дена, сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.                  (30597) 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1142786/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Даути Џемшит, с. Грачани, Скопје.            (30658) 
Пасош бр. 0130136 издаден од СВР-Скопје на име 
Сиљаноски Драгутин, ул. "С. Стојменов" бр. 10, Ско-
пје.                                                                    (30664) 
Пасош бр. 495867/94 издаден од СВР-Валандово на 
име Атанасова Мара, ул. "Д. Гунов" бр. 26 с. Јосифово, 
Валандово.                                              (30678) 
Пасош бр. 1081864/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Асани Мурат, с. Батинци, Скопје.         (30683) 
Пасош бр. 1582024 издаден од СВР-Скопје на име 
Тренчевски Златко, ул. "705" бр.18, нас. Илинден, 
Скопје.                                                                   (30689) 
Пасош бр. 1742188 издаден од СВР-Скопје на име 
Спасиќ Анита, ул. "С. Ковачевиќ" бр.196,Скопје. 

                                                                  (30704) 
Пасош бр. 1733972 на име Сретан Арсов, Кочани. 
                                                                   (30714) 
Пасош бр. 1146646 на име Александар Грозданов, 
Кочани.                                                                   (30715) 
Пасош бр. 1208926 на име Пеце Гроздановски, Би-
тола.                                                                   (30716) 
Пасош бр. 0531938 на име Абдиу Ментор, Дебар. 
                                                                    (30719) 
Пасош бр. 1359008 на име Абдиу Вјолца, Дебар. 
                                                                    (30720) 
Пасош бр. 541316/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Алији Муфид, ул. "Хо Ши Мин" бр.142-а, Скопје.  

                                                                  (30725) 
Пасош бр. 1113719 издаден од СВР-Куманово на име 
Фејзуловски Реџаиљ, ул." Ѓуро Ѓаковиќ" бр.53, 
Куманово.                                                    (30743) 
Пасош бр. 614946 издаден од УВР-Струга на име 
Нелкоска Ленче, с. Опејца, Охрид.         (30766) 
Пасош бр. 1339422 на име Џеват Усеиноски, с. Плас-
ница, Мак. Брод.                                    (30767) 
Пасош бр. 1694997 на име Јованов Славе, Радовиш.

                                                                    (30768) 
Пасош бр. 1558228 на име Ајрули Суад, ул. "Г. 
Делчев" бр. 52/18, Гостивар.                                  (30717) 
Пасош бр. 1107477/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Жута Лаура, ул. "Влае" бр. 21, Скопје.        (30772) 
Пасош бр. 1736393/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ракип Шаин, ул. "Виетнамска" бр. 83, Скопје.    (30805) 
Пасош бр. 1549576/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ракип Аете, ул. "Виетнамска" бр. 83, Скопје.      (30807) 
Пасош бр. 1762176/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Османи Дритон, ул. "Лифат Бурѓевиќ" бр. 59,  Скопје.
                                                                    (30819) 
Пасош бр. 1003819 издаден од СВР-Скопје на име 
Бубало Добрила, с. Огњанци, Скопје.       (30821) 
Пасош бр. 206790/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Мустафов, ул.  "Н. Малешевски" бр. 14/1-4, 
Скопје.                                                       (30901) 
Пасош бр. 1503204 на име Фејзули Севдаиљ, ул. 

"Трифун Ангеловски" бб, Куманово.       (30904) 
Пасош бр. 107068/93 издаден од СВР-Битола на име 
Алимовски Мамер, с. Будаково, Битола.       (30919) 
Пасош бр. 1648308/01 издаден од СВР-Битола на име 
Алимовска Ѓулдизар,с. Будаково,Битола.            (30920) 
Пасош бр. 1648291/01 издаден од СВР-Битола на име 
Алимовска Џансел, с. Будаково, Битола.             (30921) 
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Пасош бр. 775382 издаден од УВР-Струмица на име 
Мицев Васе, ул. "М. Х. Јасмин" бр. 15, Струмица.  

                                                                   (30954) 
Пасош бр. 1092913 на име Јанчовски Благојчо, ул. 

"Ванчо Прке" бр. 75, Делчево.                               (30764) 
Пасош бр. 1623654 на име Трајчевски Петар, ул. 

"Даме Груев" бр. 136, Битола.                               (30438) 
Пасош бр. 0372311 издаден од СВР-Струга на име 
Амзаи Рини, с. Франгово, Струга.                       (31054) 
Пасош бр. 032236/93 издаден од СВР-Скопје на име 
Видановски Гоце, ул. "Козле" бр. 74, Скопје.     (31064) 
Пасош бр. 718889/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Радојковиќ Радован, ул. "Шидска"  бр. 56, Скопје.  

                                                                   (31066) 
Пасош бр. 1429815/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Демири Али, с. Г. Речица, Тетово.             (31076) 
Пасош бр. 1344146 издаден од СВР-Куманово на име 
Кипријановски  Далибор, ул. "Трајко Јованов-ски" бр. 
41, Куманово.                                           (31087) 
Пасош бр. 1226956/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Рагми Белули, ул. "Б. Шабани" бр. 26-а, Куманово.
                                                                    (31088) 
Пасош бр. 1454547/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Реџепи Фадиљ, с. Крушопек, Скопје.           (31130) 
Пасош бр. 1710175 издаден од СВР-Скопје на име 
Фејзула Сабедин, ул. "А. Попов" бр.45,Скопје.   (31135) 
Пасош бр. 1214926 издаден од УВР-Струмица на име 
Георгиевски Сашо, ул. "Крушевска Република" бр. 42, 
Струмица.                                      (31180) 
Пасош бр. 1426500 на име Имери Вјолца, с. Сенокос, 
Гостивар.                                                     (31185) 
Пасош бр. 592184 на име Раде Бошковски, с. Чело-
пек, Тетово.                                                    (31186) 
Пасош бр. 1054486 на име Петровски Јовчо, ул. "Во-
денска" бр. 5, Гевгелија.                          (31188) 
Пасош бр. 472164 на име Кочевска Славица, ул. 

"Крсте Нале" бр. 1-8, Битола.              
Чек од тековна сметка со бр.0226000042027 на име 
Тодороски Пројко, ул. "Б. Шукуроски" бр. 2, Прилеп.
                                                                    (30755) 
Чекови од тековна сметка бр. 14873539 од бр. 6513-

442 до бр. 6513448 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Андоновска Марика, Скопје. 

                                                                    (30774) 
Чекови од тековна сметка бр. 14240444 од бр. 6205-

584 до бр. 6205593 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Цветковски Сашо,Скопје.      (30777) 
Чекови од тековна сметка бр. 13644828 од бр. 323919 
до бр. 323927 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Мојсовска Валентина, Скопје.      (30780) 
Чекови од тековна сметка бр. 73160/01 од бр. 615234 
до бр. 615243.издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јовески Раде, Скопје.       (31050) 
Чекови од тековна сметка бр. 13483093 со бр. 758465 
и бр. 758467 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Шулевска Мирјана, Скопје.          (31057) 
Работна книшка на име Тодоровски Левко, Крива Па-
ланка.                                                     (30662) 
Работна книшка на име Ацо Тошевски, с. Желувино, 
Куманово.                                                     (30668) 
Работна книшка на име Јовановски Звонимир, Велес.

                                                                    (30674) 
Работна книшка на име Бачевска Славица, ул. "Кочо 
Рацин" бр. 28, Охрид.                         (30710) 
Работна книшка на име Стојановски Весе, Куманово.

                                                                    (30711) 

Работна книшка на име Митевски Драган, Скопје. 
                                                                    (30729) 
Работна книшка на име Николче Стефановски, ул. "Г. 
Зековски" бр. 5, Битола.                         (30735) 
Работна книшка на име Јолеска Анита, с. Вардино, 
Демир Хисар.                                          (30737) 
Работна книшка на име Иваноски Душан, ул. "Борис 
Дамјановски" бр. 8, Кичево.            (30740) 
Работна книшка на име Серафимоски Видоје, с. Зу-
бовце, Гостивар.                                          (30741) 
Работна книшка на име Божиноска Тина, Гостивар.

                                                                    (30742) 
Работна книшка на име Симона Самандурова, Тето-
во.                                                                    (30745) 
Работна книшка на име Ристевски Моме, с. Лопате, 
Куманово.                                                     (30748) 
Работна книшка на име Неваип Реџепи, Скопје. 
                                                                   (30749) 
Работна книшка на име Ќамилоски Рамадан, с. Црни-
лиште, Прилеп.                                       (30756) 
Работна книшка на име Абиба Ќамилоска, с. Црни-
лиште, Прилеп.                                       (30757) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Борис, ул. "Ц. Ко-
њарец" бр. 90, Прилеп.                       (30758) 
Работна книшка на име Али Винца, с. Велешта, Ст-
руга.                                                                    (30760) 
Работна книшка на име Петровска Грозде, Скопје.  

                                                                   (30765) 
Работна книшка на име Сузана Алексова, Скопје. 
                                                                    (30775) 
Работна книшка на име Богдановска Лидија, Скопје.

                                                                    (30778) 
Работна книшка на име Вангеловски Гоце, Скопје.  

                                                                   (30779) 
Работна книшка на име Емил Јосев, с. Соколарци, 
Кочани.                                                                    (30803) 
Работна книшка на име Данев Емилчо, Кочани. 
                                                                    (30806) 
Работна книшка на име Тодоровски Дејан, с. Вол-
ково, ул. "37" бр. 12, Скопје.                      (30828) 
Работна книшка на име Рибарски Марјанче, ул. "К. 
Цветков" бр. 71, Велес.                         (30854) 
Воена книшка на име Вујичиќ Душан,Скопје.30734 
Свидетелство од 5 одделение на име Мирадиноска 
Садифе, Струга.                                                    (30660) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ардита Рама-
дани, с. Отља, Куманово.                         (30665) 
Свидетелство на име Арифе Бајрами, Куманово. 
                                                                   (30667) 
Свидетелство од 8 одделение на име Божиновски 
Станко, Куманово.                                     (30669) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојковска Ли-
дија, ул. "Скопска" бр. 8, Делчево.              (30672) 
Свидетелство на име Деспотовиќ Снежана, с. Само-
ков, Мак. Брод.                                       (30695) 
Свидетелство од 8 одделение на име Биљалаи Сафи-
је, с. Ѓермол, Тетово.                                     (30703) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бесник Мифта-
ри, с. Ѓермол, Тетово.                                     (30705) 
Свидетелство на име Иљчо Поцев,Радовиш.    (30706) 
Свидетелства на име Цветковска Ирена, с. Карпош, 
Куманово.                                                    (30712) 
Свидетелства на име Пауновска Емилија, с. Карпош 
бр. 49/18, Куманово.                        (30713) 
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Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ"Ли-
рија"-Скопје на име Мухамед Авдија, Скопје.    (30728) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од УСО "Никола Карев"-Скопје на име Оли-
вер Алексовски, Скопје.                         (30733) 
Свидетелство на име Игнатова Лидија, Кратово. 
                                                                   (30736) 
Свидетелство од 2 година на име Фатос Абдулај, с. 
Корошишта, Струга.                                     (30739) 
Свидетелство на име Назлије Абдулахи, с. Глоги, 
Тетово.                                                                   (30747) 
Свидетелство за основно образование на име Вели-
новски Стојан, Мак. Каменица.            (30750) 
Свидетелство на име Стојанов Александар, ул. "Ј. 
Сандански" бр. 47, Кочани.                      (30751) 
Свидетелство на име Милошевски Темелко, с. Омо-
рани, Велес.                                           (30752) 
Свидетелство на име Трајковска Славица, Кичево.    

                                                                 (30754) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Муха-
мет Синани, с. Г. Седларце, Тетово.       (30770) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Амина 
Кадрија, Скопје.                                       (30771) 
Свидетелство од 7 одделение на име Кормакоски Ба-
рија, Струга.                                                     (30802) 
Свидетелство  од 8 одделение на име Коцев Фиданчо, 
Подареш, Радовиш.                          (30814) 
Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено  од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име 
Мишевски Тони, Скопје.                        (30862) 
Свидетелство на име Бејтула Абази, с. Боговиње, Те-
тово.                                                                    (30870) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зидије Фазлии, 
с. Слатина, Тетово.                                     (30879) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
ГМЦ "Чеде Филиповски-Даме"-Скопје на име Санев 
Глигорче, Скопје.                                     (30900) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. Ме-
тоди"-Бучин на име Танаскоски Менде, с. Трновци, 
Битола.                                                       (30968) 
Индекс бр. 32869 издаден од Правен факултет-Скопје 
на име Николоски Никола, Охрид.           (30830) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" 
Скопје на име Јакимовски Бојков Миле,Скопје. (30666) 
Диплома на име Кафеџиски Звонко, Берово.    (30670) 
Диплома на име Антевска Билјана, ул. "Круме Вол-
нар" бр. 63, Прилеп.                                     (30677) 
Диплома за завршен 4-ти степен на име Ванчо Јова-
нов, с. Три Чешми, Штип.                          (30697) 
Диплома за завршен архитектонски техничар изда-
дена од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име 
Марковски Ѓоко, Скопје.                        (30827) 
Диплома на име Милошеска Гордана, Гостивар. 
                                                                   (30866) 
Здравствена книшка на име Тумбова Јулијана, Велес.

                                                                    (30673) 
Здравствена книшка на име Салиевска Селим, с. Бу-
залково, Велес.                                         (30675) 
Здравствена книшка на име Ибрахимовиќ Ханифа, с. 
Оризари, Велес.                                       (30676) 
Здравствена книшка на име Бахтијари Музафер, с. 
Караслари, Велес.                                     (30707) 

Здравствена книшка на име Стојковиќ Стојмен, нас. 
Превалец, Велес.                                       (30753) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Зоран, нас. 
Чашка, Велес.                                       (30851) 
Лична карта на име Кимовски Методија, ул. "Прохор 
Пчински" бр. 56, Велес.           (30708) 
Лична карта на име Идризи Сулејман, с. Урвич, 
Тетово.                                                                   (30744) 
Штедна книшка бр. 0521365.9 издадена од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Славица Буквиќ, Скопје.
                                                                    (30702) 
Девизна штедна книшка бр. 91290041 издадена од 
Тутунска банка  АД Скопје на име Котеска Мариета, 
Скопје.                                                       (30721) 
Девизна штедна книшка бр. 97000255 издадена од 
Тутунска банка АД Скопје на име Велији Беким, Ку-
маново.                                                       (30773) 
Девизна штедна книшка бр. 5030300101229 издадена 
од Експорт импорт банка АД Скопје на име 
Младеновски Благоја, Скопје.                      (30781) 
Даночна картичка бр. 4030994239733 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име АЛКИ  ДО-
ОЕЛ, Скопје.                                                     (30680) 
Даночна картичка бр. 0092636 издадена од Управа за 
приходи  на име ДПТУ "Л. Д " ДОО, Струмица. 

                                                                    (30724) 
Даночна картичка бр. 4030002445884 издадена од 
УЈП на име СТАТУС, Скопје.                      (30762) 
Даночна картичка бр. 4027991123164 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "Дијос-стан"стан-
бена задруга, Струмица.                                     (30769) 
Даночна картичка бр. 4030996116060 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Аква  дејон, 
Скопје.                                                                    (30811) 
Решение за работен однос на име Екрем Алити, 
Тетово.                                                                    (30957) 
_______________________________________________ 

 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, ул. �Орце Николов� бб - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/155 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

 
1. Предмет на барањето е набавка на: Автомобил-

цистерна за гориво од 7 тона, 2 парчиња. 
1.2. Техничките карактеристики на средството на-

ведени се во Спецификација бр. 1, која може да се по-
дигне секој ден, во просторијата број 705, од 12,00 до 
13,00 часот. 

 
2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена без пресметана царина, со посебно искажан 

ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудени средства според бараните 

технички карактеристики (потекло, проспект - каталог), 
- гарантен рок, 
- сервисирање, одржување и резервни делови, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака. 
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3. Придружна документација: 
Кон понудата, понудувачот е должен да достави 

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки - (пречистен текст), во оригинални примероци 
или заверени кај нотар: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација, 

- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми:  
- цена     80 поени, 
- квалитет     10 поени, 
- рок на испорака      5 поени, 
- рок на плаќање      5 поени. 
 
5. Начин и рок за доставување на понудата: 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рокот за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето на барањето. Јавното 
отворање ќе се одржи на ден 19-12-2002 година во МО 
во 10 часот.  
Понудите се доставуваат на адреса: Министерство 

за одбрана, ул. �Орце Николов� бб - Скопје, по пошта 
или преку архивата на Министерството. 

 
6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-

ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон: 02/ 28 23 41. 
                                             Министерство за одбрана  

___________ 
 
Врз основа на член 18 и член 45 од Законот за јавни 

набавки �Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисија-
та за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на РМ, ПЕ - 
Битола, достави 

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
Општи одредби 
Набавувач е ЈП за стопанисување со станбен и де-

ловен простор на РМ, ПЕ - Битола, ул. �Борис Кидрич� 
24-а, Битола. 

 
Предмет на набавката: 
- Набавка на гориво за Дирекцијата на ПЕ - Битола 

и Граничен премин Меџитлија за грејна сезона 2002-
2003 година. 
Право на учество имаат сите правни и физички ли-

ца на РМ. 
Постапката ќе се спроведи во согласност со ЗЈН 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02) член 45, 46 и 47. 
 
Вид и количина: 
- Набавка на 35.000 л. екстра лесно масло за горење 

за потребите за греење на Дирекцијата на ПЕ - Битола. 
- Набавка на 35.000 л. екстра лесно масло за горење 

за потребите за греење на граничниот премин на Ме-
џитлија. 

Содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена со сите давачки, 
- рок и место на испорака, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитет и стандард, 
- можност за поделба на набавката. 
Понудата се доставува во оригинален примерок пот-

пишан од страна на одговорно лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 

сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледување. 
Придружната документација се доставува согласно 

член 46 од ЗЈН: 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар - 

доказ дека не е отворена постапка за ликвидација или 
стечај - доказ од надлежни органи дека не ми е изрече-
на мерка на безбедност, забрането вршење на дејноста, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Доказите предвидени во член 46 од ЗЈН не смеат да 

бидат постари од 6 месеци. 
 
Критериуми за избор на најповолен понудувач сог-

ласно член 27 став 2 од ЗЈН: 
- цена со вклучен ДДВ - 70 бода, 
- спремност и способност на понудувачот да обез-

беди испорака до граничниот премин и Дирекцијата во 
секое време - 15 бода, 

- основ на плаќање - 15 бода. 
 
Начин и рок на доставување на понудите: 
- Рок за доставување е десет дена од рокот на обја-

вувањето во �Службен весник на РМ�. Понудите се ис-
праќаат согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН. 
Понудувачот своите понуди треба да ги достави на 

адреса ЈП за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на РМ, ПЕ - Битола, ул. �Борис Кидрич� бр. 24а, 
Битола, со назнака за �Комисија за јавни набавки�. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според пропози-
циите на ова барање, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во барањето, нема 
да се разгледуваат. 
Понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-

сијата за јавни набавки при ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ, ПЕ - Битола и за из-
вршениот избор ќе бидат писмено известени. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 20 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� број 21/02), 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб - Скопје, објавува 

 
И З В Е С Т У В А Њ Е   БР. 16/3-63/151 
НА ТЕРМИНИ ЗА ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

НА ПОНУДИ 
 
Ги известуваме заинтересираните учесници, дека на 

ден 10.12.2002 година во 10,00 часот, ќе се изврши јав-
но отворање по отворениот повик бр. 16/3-63/130 од 
01.11.2002 година (претходно закажан за 21.11.2002 го-
дина) и во 11,00 часот по отворениот повик бр. 16/3-
63/147 од 14.11.2002 година (претходно закажан за 
04.12.2002 година). 
Состанокот на Комисијата за јавни набавки ќе се 

одржи во просториите на Министерството за одбрана. 
Телефон за контакт: 28 23 41. 

Министерство за одбрана 
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4.5.2. Понудувачот односно производителот треба 
да достави технички карактеристики (цертификат) за 
производот што го нуди со кој го потврдува квалитетот 
и стандардот на производот. 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија� Скопје, објавува 

 4.5.3. Понудувачот односно производителот треба 
да достави доказ за техничка опременост: ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-132/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  - специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи, НА НАФТА Д1, БЕНЗИН МБ 98 И БМБ 95 

 - специјален складишен простор за држење поголе-
ми количини од овие производи а со цел континуирано 
и навремено снабдување на нарачателот. 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-132/2002 

е АД �Електростопанство на Македонија� - Скопје. 
4.6. Преставниците на понудувачите треба да дадат 

писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

1.2. Предметот на набавката се бели деривати за по-
требите на подружници на АД ЕСМ. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

4.7. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот, не по-
ста и од 6 месеци.  1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-

рен повик согласно Законот за јавни набавки. 
р
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 5.1. Цена       70 поени, 2. ОБЕМ И РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ 5.2. Начин и рок на плаќање     30 поени.                 
  

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Ред. 
бр. 

Име на 
производство 

Един. 
мерка 

Рек
Битола 

Рек
Осломеј 

Ел.дистр.
Скопје 

ХЕЦ 
Маврово Вкупно 

1 Нафта Д1 литри 2.000.000 6.000.000         75.000 60.000  
2 Бензин 

МБ 98 литри 170.000 44.000 100.000 42.000 
 

3 Бензин 
БМБ 95 литри 

  
60.000 

  

 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и на производителот 
на дериватите. 6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 3.2. Понудата треба да ја содржи единечната и 
вкупната цена на целата понуда, (со сите давачки сог-
ласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство).  

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 3.3. Понудата да се однесува на паритет ДДП-краен 

корисник-магацин на Подружница, изразена во МКД, со 
сите давачки и вклучен ДДВ и со посебно искажан ДДВ. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� - Скопје, Комисија за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.12.2002 год., во 11 часот, во просториите на Дирек-
ција-Скопје, во салата за состаноци во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3.8. Понудата мора да се однесува за целокупниот 
обем и количина на набавката.   Комисија за јавни набавки 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА  4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

С О Д Р Ж И Н А 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки (само за 
домашни понудувачи). 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (само за домаш-
ни понудувачи). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вкупната вредност на понуда-
та (со вкалкулиран ДДВ). 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

4.5.1. Понудувачот односно производителот треба 
да достави список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години (референтна листа). 
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