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1328. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за буџети 

("Службен весник на Република Македонија" бр.79/ 
93,3/94^и 71/96)и член 46 став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (" Службен весник на 
СРМ " бр.38/90 и "Службен весник на РМ " бр.63/ 
94); Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 26.10.1998 година, донесе 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.67/97), се вршат следниве измени на распоредот 
на средствата во посебниот дел: 

А) Се вршат намалувања во следните раздели за 
износ од 416.045.000 денари: 

1. Во раздел 020.01, Собрание на Република Ма-
кедонија потставка 401021 Основни плати-работни-
ци, износот 20.535.000 се заменува со износот 
17.905.000 

2. Во раздел 040.01, Влада на Република Македо-
нија потставка 466093 Други постројки,опрема и 
машинерија износот 11.200.000 се заменува со 
износот 9.700.000 

3. Во раздел 050.01, Министерство за одбрана пот-
ставка 401021 Основни плати-работници, износа 
1.593.000.000 се заменува со износот 1.584.400.000; и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз до и од 
работно место, износот 53.385.000 се заменува со 
износот 51.385.000 

4. Во раздел 060.01, Министерство за внатрешни 
работи потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 2.266.000.000 се заменува со износот 
2.241.200.000 

5. Во раздел 060.02, ЦОК-БОС потставка 401021 
Основни плати-работници, износот 33.546.000 се 
заменува со износот 31.546.000 

6. Во раздел 070.01, Министерство За правда 
потставка 402010 Надомест за превоз до и од 
работно место, износот 5.335.000 се заменува со 
износот 4.735.000 

7. Во раздел 090.01, Министерство за финансии 
потставка 401021 Основни плати-работници, износот 
308.000.000 се заменува со износот 300.139.000; и во: 

- потставка 463051 Опремување на информацио-
ниот систем на УЈП, износот 30.000.000 се заменува 
со износот О 

8. Во раздел 090.02, Министерство за финансии-
Функција на државата потставка 444081 Преземени 
обврски по основ на девизни штедни влогови, 
износот 870.000.000 се заменува со износот 
837.200.000; 

- потставка 444154 Санација на банките, износот 
1.039^000.000 се заменува со износот 1.032.000.000; и 
ВО' 

потставка 444200 Програма за потикнување на 
нови вработувања, износот 1.800.000.000 се заменува 
со износот 1.593.628.000; 

- потставка 444197 Други трансфери по основ на 
субвенции, износот 268.000.000 се заменува со изно-
сот 253.000.000; 

9. Во раздел 120.01, Министерство за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина 
потставка 402010 Надомест за превоз до и од работ-
но место, износот 3.243.000 се заменува со износот 
2.543.000 

10. Во раздел 150.10, Општествена заштита на 
деца, потставка 402010 Надомест за превоз до и од 
работно место, износот 16.094.000 се заменува со 
износот 13.694.000; 

11. Во раздел 160.03, Центар за стручно образо-
вание,оспособување и развој, потставка 426105 
Закупнина за недвижности, износот 202.000 се 
заменува со износот 78.000; . 

12. Во раздел 160.30, Финансирање на основното 
и средното образование потставка 401021 Основни 
плати-работници, износот 4.702.268.000 се заменува 
со износот 4.657.968.000; и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз до и од 
работно место, износот 159.411.000 се заменува со 
износот 156.811.000 

13. Во раздел 170.10, Научни институти потставка 
401021 Основни плати-работници, износот 
116.207.000 се заменува со износот 108.207.000 

14. Во раздел 180.10, Финансирање на дејностите 
од областа на културата потставка 401021 Основни 
плати-работници, износот 512.834.000 се заменува 
со износот 498.834.000; 

15. Во раздел 190.01, Министерство за здравство 
потставка 401021 Основни плати-работници, изно-
сот 33.000.000 се заменува со износот 31.000.000; 



Стр. 2882-,Бр. 52 

16. Во раздел 230.01, Републички хидрометероло-
шки завод потставка 402010 Надомест за превоз до 
и од работно место, износот 2.800.000 се заменува 
со износот 2.042.000; 

В) Се вршат зголемувања цо следните раздели 
за износ од 416.045.000 денари:^ 

1. Во раздел 010.01 Претседател на Република 
Македонија, потставка 401021 Основни плати-
работници, износот 3.380.000 се заменува со износот 
4.452.000; 

2. Во раздел 010.02 Агенција за разузнавање, пот-
ставка 401021 Основни плати-работници, износот 
10.000.000 се заменува со износот 51.700.000; 

- потставка 402010 Надомест за превоз до и од 
работно место, износот 792.000 се заменува со изно-
сот 1.435.000; и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
2.213.000 се заменува со износот 3.395.000; 

3. Во раздел 020.01 Собрание на Република Маке-
донија, потставка 402010 Надомест за превоз до и 
од работно место, износот 1.405.000 се заменува со 
износот 1.479.000; и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
3.550.000 се заменува со износот 4.913.000; 

4. Во раздел 030.01 Уставен суд на Република Ма-
кедонија, потставка 401013 Основни плати-функ-
ционери, износот 10.660.000 се заменува со износот 
10.814.000; и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
600.000 се заменува со износот 628.000; 

5. Во раздел 040.01 Влада на Република Македо-
нија;потставка 401013, Основни плати-функционери 
износот 30.867.000се заменува со износот 31.660.000 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
2.137.000 се заменува со износот 2.181.000; 

- потставка 423033, Копирање,печатење и изда-
вање износот 100.000се заменува со износот 200.000; 

- потставка 4^6130, Надоместоци за надворешни 
соработници износот 1.500.000се заменува со изно-
сот 1.900.000; и во: 

- потставка 427195, Останати оперативни трошо-
ци износот 396.000се заменува со износот 1.396.000 

6. Во раздел 040.02 Служба за заеднички работи 
при Владата на Република Македонија, потставка 
402010 Надомест за превоз до и од работно место, 
износот 5.874.000 се заменува со износот 6.472.000; 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
18.787.000 се заменува со износот 21.139.000; 

- потставка 426105 Закупнини за недвижности, 
износот 13.000.000 се заменува со износот 21.500.000; 
и во: 

- потставка 468096 Останати плаќања за основно 
и специјално одржување, износот 38.000.000 се 
заменува со износот 41.000.000; 

7. Во раздел 040.03 Секретаријат за законо-
давство, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 295.000 се заменува со износот 302.000; 

8. Во раздел 040.04, Секретаријат за информации, 
потставка 401013 Основни плати-функционери, 
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износот 2.282.000 се заменува со износот 3.912.000, 
иво: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 3.108.000 се заменува со износот 4.070.000; 
иво: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
520.000 се заменува со износот 565.000; 

9. Во раздел 040.05 Македонска информативна 
агенција-МИА, потставка 402010 Надоместок за 
превоз до и од работно место, износот 15.000 се заме-
нува со износот 20.000; , 

10. Во раздел 040.06 Јавно правобранителство на 
Македонија, потставка 401013 Основни плати-
функционери, износот 7.091.000 се заменува со изно-
сот 11.542.000;и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.832.000 се заменува со износот 2.038.000; 

11. Во раздел 050.01 Министество за одбрана, 
потставка 401013 Основни плати-функционер^, 
износот 9.528.000 се заменува со износот 10.063.000, 
и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
97.300.000 се заменува со износот 105.537.000; 

12. Во раздел 060.01 Министерство за внатрешни 
работи, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 176.000.000 се заменува со износот 
193.981.000; и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 48.852.000 се заменува со 
износот 53.891.000; 

13. Во раздел 060.02 ЦОК БОС, потставка 401013 
Основни плати-функционери, износот 625.000 се 
заменува со износот 949.000; 

14. Во раздел 070.01 Министерство за правда, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
17.220.000 се заменува со износот 18.812.000; и во: 

- потставка 427039 Изборни активности, износот 
3.000.000 се заменува со износот 15.500.000; 

15. Во раздел 080.01 Министерство за надво-
решни'работи, потставка 401021 Основни плати-
работници, износот 43.000.000 се заменува со изно-
сот 43.500.000; 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 1.500.000 се заменува со 
износот 1 .̂737.000; и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
3.500.000 се заменува со износот 4.107.000; 

16. Во раздел 090.01 Министерство за финансии, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
28.242.000 се заменува со износот 32.107.000; 

17. Во раздел 090.02 Министерство за финансии-
Функција на државата, потставка 427039 Изборни 
активности, износот 85.000.000 се заменува со 
износот 106.000.000; 

- потставка 462039 Откуп на канцелариски 
згради и деловни простории, износот 65.000.000 се 
заменува со износот 95.000.000; 
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- потставка 427195 Останати оперативни трошо-
ци, износот 0 се заменува со износот 60.000.000; и 
во: 

- потставка 485020 Учество во изградба на же-
лезницата, износот 400.000.000 се заменува со из-
носот 409.000.000; 

18. Во раздел 090.03 Царинска управа, потставка 
401021 Основни плати-работници износот 
139.843.000 се заменува со износот 142.383.000; 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 4.070.000 се заменува со 
износот 4.570.000; и во: 

- потставка 402028 Надоместок за храна износот 
10.859.000 се заменува со износот 12.397.000; 

19. Во раздел 100.01Министерство за стопанство, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
6.877.000 се заменува со износот 7.745.000; и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 10.376.000 се заменува со износот 12.672.000; 

20. Во раздел 100.02 Дирекција за републички 
стокови резерви, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 703.000 се заменува со износот 
716.000; 

21. Во раздел 110.01 Министерство за развој, 
потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 5.231.000 се заменува со износот 5.931.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 4.627.000 се заменува со износот 4.664.000; 
и во; 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 362.000 се заменува со 
износот 374.000; 

22. Во раздел 110.02 Завод за заштита на индус-
триска сопственост, потставка 402028 Надоместок 
за храна, износот 406.000 се заменува со износот 
568.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.495.000 се заменува со износот 1.634.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 3.616.000 се заменува со износот 4.387.000;и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 159.000 се заменува со 
износот 218.000; 

23. Во раздел 120.01 Министерство за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
10.176.000 се заменува со износот 10.350.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 6.021.000 се заменува со износот 7.321.000; 

24. Во раздел 120.03 Сеизмолошка опсерваторија, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
295.000 се заменува со износот 336.000; 

25. Во раздел 130.01 Министерство за сообраќај 
и врски, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 1.858.000 се заменува со износот 2.151.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.977.000 се заменува со износот 3.447.000; и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 591.000 се заменува со из-
носот 688.000; 

26. Во раздел 130.02 Дирекција за цивилна - воз-
душна пловидба, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 3.402.000 се заменува со износот 
4.784.000; и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 426.000 се заменува со 
износот 848.000; 

27. Во раздел 140.01 Министерство за земјоде-. 
лие,шумарство и водостопанство, потставка 402028 
Надоместок за храна, износот 9.053.000 се заменува 
со износот 10.156.000; 

28. Во раздел 150.01 Министерство за труд и 
социјална политика, потставка 402028 Надоместок 
за храна, износот 8.389.000 се заменува со износот 
9.284.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 6.695.000 се заменува со износот 6.762.000; 

- потставка - 401021 Основни плати-
работници, износот 77.275.000 се заменува со изно-
сот 78.295.000; и во: 

- потставка 402010 Надоместок за 
превоз до и од работно место, износот 1.835.000 се 
заменува со износот 2.004.000; 

29. Во раздел 150.10 Општествена заштита на 
деца, потставка 402028 Надоместок за храна, изно-
сот 69.965.000 се заменува со износот 79.069.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 538.680.000 се заменува со износот 
541.900.000; 

30. Во раздел 150.20 Социјална заштита, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
18.233.000 се заменува со износот 20.488.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 148.656.000 се заменува со износот 
151.904.000; и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 4.250.000 се заменува со 
износот 4.541.000; 

31. Во раздел 160.01 Министерство за образо-
вание и физичка култура, потставка 402028 
Надоместок за храна, износот 4.535.000 се заменува 
со износот 4.987.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 8.945.000 се заменува со износот 9.071.000;и 
во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 42.846.000 се заменува со износот 44.426.000; 

32. Во раздел 160.02 Педагошки завод на Маке-
донија, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 3.650.000 се заменува со износот 4.040.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 3.467.000 се заменува со износот 3.655.000; 
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- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 43.365.000 се заменува со износот 44.000.000; 
и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од .работно место, износот 925.000 се заменува со 
износот 1.009.000; 

33. Во раздел 160.03 Центар за стручно образо-
вание-Битола, потставка 402028 Надоместок за хра-
на, износот 270.000 се заменува со износот 271.000; 
и во: 

- потставка 425010 Згради, износот 548.000 се 
заменува со износот 672.000; 

34. Во раздел 160.20 Финансирање на дејностите 
од физичката култура, .потставка 402028 Надомес-
ток за храна, износот 6.785:000 се заменува со изно-
сот 7.192.000; 

35. Во раздел 160.30 Финансирање на дејностите 
од основното и средното образование , потставка 
402028 Надоместок за храна, износот 483.241.000 се 
заменува со износот 540.957.000; 

36. Во раздел 160.40, Финансирање на дејностите 
од високото образование потставка 402028 
Надоместок за храна, износот 58.637,000 се заменува 
со износот 63.070.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 972.173.000 се заменува со износот 974.813.000; 

37. Во раздел 170.01 Министерство за наука, потс-
тавка 402028 Надоместок за храна, износот 867.000 
се заменува со износот 996.000, 

- потставка 401013 Основна плати-функционери, 
износот 4.064.000 се заменува со износот 5.390.000;и во: 

- потставка 402010 Надоместок за превоз до и 
од работно место, износот 390.000 се заменува со 
износот 428.000; 

38. Во раздел 170.10 Научни институти, потставка 
402028 Надоместок за храна, износот 9.698.000 се 
заменува со износот 9.832.000; 

39. Во раздел 180.01 Министерство за култура, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.050.000 се заменува со износот 1.146.000; и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 4.684.000 се заменува со износот 5.862.000; 

40. Во раздел 180.10 Финансирање на дејностите 
од областа на културата, потставка 402028 
Надоместок за храна, износот 51.900.000 се заменува 
со износот 59.295.000; 

41. Во раздел 190.01 Министерство за здравство, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
2.637.000 се заменува со износот 2.796.000; 

42. Во раздел 200.01 Републичка комисија за 
односи со верските заедници, потставка 402028 
Надоместок за храна, износот 93.000 се заменува со 
износот 105.000; 

43. Во раздел 210.01 Републичка геодетска упра-
ва, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
17.128.000 се заменува со износот 19.778.000; и во: 

-потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 140.678.000 се заменува со износот 
141.048.000; 

44. Во раздел 220.01 Завод за статистика, потстав-
ка 402028 Надоместок за храна, износот 3.664.000 
се заменува ро износот 3.842.000; и во: 

- потставка 427039 Изборни активности, износот 
5.000.000 се заменува со износот 7.000.000; 

45. Во раздел 230.01 Републички хидромете-
ролошки завод, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 4,538.000 се заменува со износот 
4.709.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 34.700.000 се заменува со износот 35.185.000; 

46. Во раздел 240.01 Архив на Македонија, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
4.006.000 се заменува со износот 4.812.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот38.786.000 се заменува со износот 38.893.000; 

47. Во раздел 250.01 Републички завод за судски 
вештачења потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 456.000 се заменува со износов 583.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 6.646.000 се заменува со износот 6.842.000;и 
во: 

потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 188.000 се заменува со 
износот 203.000; 

48. Во раздел 260.01 Македонска академија на 
науките и уметностите, потставка 402028 
Надоместок за храна, износот 1.069.000 се заменува 
со износот 1.194.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 460.000 се заменува со износот 463.000; и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 385,000 се заменува со 
износот 502.000; 

49. Во раздел 270.01 Матица на иселениците, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 295.000 
се заменува со износот 328.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 2.243.000 се заменува со износот 2.404.000; 

50.,Во раздел 280.01 Агенција за стопански недо-
волно развиени подрачја потставка 402028 Надо-
месток за храна, износот 184.000 се заменува со 
износот 209.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници 
износот 570.000 се заменува со износот 706.000; 

51. Во раздел 290.01 Републички судски совет, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
310.000 се заменува со износот 317.000; 

52. Во раздел 300.01 Врховен суд на Македонија, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.380.000 се заменува со износот1.532.000; и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 652.000 се заменува со 
износот 712.000; 

53. Во раздел 310.01 Јавно обвинителство на 
Македонија 402028 Надоместок за храна, износот 
350.000 се заменува со износот 416.000; 

54. Во раздел 311.01 Народен правобранител, 
потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.262.000 се заменува со износот 5.535.000; 
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- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 1.800.000 се заменува со износот 2.263.000;и 
во: 

- потставка 426105 Закупнини за недвижности, 
износот 3.900.000 се заменува со износот 7.900,000; 

55. Во раздел 330.01 Апелационен суд-Битола, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.514.000 се заменува со износот 1.735.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 11.583.000 се заменува со износот 11.699.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници 
износот 8.926.000 се заменува со износот 9.278.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место износот 69.000 се заменува со изно-
сот 86.000; 

56. Во раздел 330.02 Апелационен суд-Скопје, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
2.840.000 се заменува со износот 2.971.000; 

57. Во раздел 330.03 Управа на судска зграда, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
676.000 се заменува со износот 765.000; и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 352.000 се заменува со 
износот 375.000; 

58. Во раздел 330.04 Апелационен суд-Штип, 
потставка 402028 Надоместок' за храна, износот 
848.000 се заменува со износот 924.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 4.262.000 се заменува со износот 4.428.000; 

59. Во раздел 340.01, Вишо јавно обвинителство-
Битола потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 287.000 се заменува со износот 392.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 1.788.000 се заменува со износот 1.842.000; 
и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 36.000 се заменува со 
износот 76.000 

60. Во раздел 340.02, Вишо јавно обвинителство-
Скопје потставка.402028 Надоместок за храна, изно-
сот 609.000 се заменува со износот 643.000; и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 6.944.000 се заменува со износот 7.322.000; 

61. Во раздел 340.03, Вишо јавно обвинителство-
Штип потставка 402028 Надоместок за храна, изно-
сот 204.000 се заменува со износот 232.000;и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.552.000 се заменува со износот 2.000.000; 

62. Во раздел 350.01 Основен суд-Берово, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 498.000 
се заменува со износот 566.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.395.000 се заменува со износот 2.397.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот2.463.000 се заменува со износот 2.771.000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 11.000 се заменува со изно-
сот 20.000; 

63. Во раздел 350.02 Основен суд-Битола, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
2.360.000 се заменува со износот 2.848.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 13.395.000 се заменува со износот 13.450.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 15.480.000 се заменува со износот 16.211.000; 
и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 159.000 се заменува со 
износот 242.000; 

64. Во раздел 350.03 Основен суд-Гевгелија, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.069.000 се заменува со износот 1.191.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 5.560.000 се заменува со износот 5.748.000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 90.000 се заменува со 
износот 125.000; 

65. Во раздел 350.04 Основен суд-Гостивар, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.530.000 се заменува со износот 1.766.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 7.957.000 се заменува со износот 8.119.000; 
и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 8.394.000 се заменува со износот 8.972.000; 

66. Во раздел 350.05 Основен суд-Дебар, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 517.000 
се заменува со износот 602.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 3.155.000 се заменува со износот 3.196.000; 

67. Во раздел 350.06 Основен суд-Делчево, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 553.000 
се заменува со износот 634.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.228.000 се заменува со износот 2.418.000; 
иво: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 3.315.000 се заменува со износот 3.385.000; 

68. Во раздел 350.07 Основен суд-Кавадарци, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 959.000 
се заменува со износот 1.089.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 6.519.000 се заменува со износот 7.661.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 4.343.000 се заменува со износот 4.444.000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 50.000 се заменува со изно-
сот 54.000; 

69. Во раздел 350.08 Основен суд-Кичево, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.056.000 се заменува со износот 1.220.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 5.810.000 се заменувало износот 5.928.000;и 
во: 
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- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 60.000 се заменува со изно-
сот 66.000; 

70. Во раздел 350.09 Основен суд-Кочани, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.045.000 се заменува со износот 1.250.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 6.963.000 се заменува со износот 7.544.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 5.400.000 се заменува со износот 5.791.000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 85.000 се заменува со 
износот 93.000; 

71. Во раздел 350.10 Основен суд-Кратово, пот-
ставка 402028 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 406.000 се заменува со износот 452.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 2.169.000 се заменува со износот 2.255.000; 
и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 22.000 се заменува со изно-
сот 29.000; 

72. Во раздел 350.11 Основен суд-Крива Паланка, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
701.000 се заменува со износот 817.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 4.056.000 се заменува со износот 4.505.000; 

73. Во раздел 350.12 Основен суд-Крушево, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 457.000 
се заменува со износот 503.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 10.000 се заменува со 
износот 12.000; 

74. Во раздел 350.13 Основен суд-Куманово, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.918.000 се заменува со износот 2.181.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од И ДО 
работното место, износот 235.000 се заменува со 
износот 256.000; 

75. Вараздел 350.14 Основен суд-Неготино, пот-
ставка 40202Ѕ Надоместок за храна, износот 572.000 
се заменува со износот 585.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.957.000 се заменува со износот 2.966.000; 

- потставка 401021 Основни плати:работници, . 
износот 2.524.000 се заменува со износот 2.561,000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 50.000 се заменува со изно-
сот 57.000; 

76. Во раздел 350.15 Основен суд-Охрид, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.460.000 се заменува со износот 1.682.000; 

77. Во раздел 350.16 Основен суд-Прилеп, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.899.000 се заменува со износот 2.143.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 6.512.000 се заменува со износот 10.500.000; 

78. Во раздел 350.17 Основен суд-Радовиш, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 746.000 
се заменува со износот 879.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 4.455.000 се заменува со износот 4.961.000; 
и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 3.902.000 се заменува со износот 4.309.000; 

79. Во раздел 350.18 Основен суд-Ресен, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 517.000 
се заменува со износот 584.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.879.000 се заменува со износот 2.172.000;и 
во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 2.617.000 се заменува со износот 3.198.000; 

80. Во раздел 350.19 Основен суд-Свети Николе, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
452.000 се заменува со износот 563.000 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.970.000 се заменува со износот 2.321.000; 
и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници. 
износот 2.816.000 се заменува со износот 2.854.000 

81. Во раздел 350.20 Основен суд-Струга, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.144.000 се заменува со износот 1.289.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 6.400.000 се заменува со износот 6.592.000; 

82. Во раздел 350.21 Основен суд-Струмица, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.800.000 се заменува со износот 2.121.000;и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 11.225.000 се заменува со износот 11.600.000; 

83. Во раздел 350.22 Основен суд-Тетово, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
2.189.000 се заменува со износот 2.536.000;и во; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот13.445.000 се заменува со износот 13.618.000; 

84. Во раздел 350.23 Основен суд-Велес, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.383.000 се заменува со износот 1.553.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.225.000 се заменува со износот 8.332.000;и 
во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 7.200.000 се заменува со износот 7.496.000; 

85. Во раздел 350.24 Основен суд-Штип, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 
1.670.000 се заменува со износот 1.982.000; 

-потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 7.630.000 се заменува со износот 10.086.000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 253.000 се заменува со 
износот 266.000; 

86. Во раздел 350.25 Основен суд-Скопје1, пот-
ставка 402028 Надоместок: за храна, износот 
5.717.000 се заменува со износот 6.519.000; 
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- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 30.533.000 се заменува со износот 33.430.000; 
и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 31.146.000 се заменува со износот 33.863.000; 

87.Во раздел 350.25 Основен су.д-Скопје2, 
потставка 402028 Надоместок за храна, износот 
4.857.000 се заменува со износот 5.654.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 28.000.000 се заменува со износот 28.546.000; 

88. Во раздел 350.27 Основен суд-Виница, пот-
ставка 402028 Надоместок за храна, износот 406.000 
се заменува со износот 441.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 1.930.000 се заменува со износот 2.301.000; 

89. Во раздел 360.01 Основно јавно обвинителсгво-
Берово, потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 119.000 се заменува со износот 136.000; 

90. Во раздел 360.02 Основно јавно обвини-
телство- Битола, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 369.000 се заменува со износот 410.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 3.768.000 се заменува со износот 4.084.000;и 
во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 1.639.000 се заменува со износот 1.805.000; 

91. Во раздел 360.03 Основно јавно обвинителсгво-
Гевгелија, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 111.000 се заменува со износот 123.000; 

92. Во раздел 360.04 Основно јавно обвини-
телство- Гостивар, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 229.000 се заменува со износот 
255.000; и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.488.000 се заменува со износот 2.562.000; 

93. Во раздел 360.05 Основно јавно обвини-
телство- Дебар, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 56.000 се заменува со износот 77.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 505.000 се заменува со износот 730.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 425.000 се заменува со износот 430.000; 

94. Во раздел 360.06 Основно јавно обвини-
телство- Делчево, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 60.000 се заменува со износот 74.000;и 
во: 

- потставка, 401021 Основни плати-работници 
износот 166.000 се заменува со износот 238.000; 

95. Во раздел 360.07 Основно јавно обвини-
телство- Кавадарци, потставка 401013 Основни 
плати-функционери, износот 2.165.000 се заменува 
со износот 2.417.000; 
- 46. Во раздел 360.08 Основно јавно обвини-
телство- Кичево, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 93.000 се заменува со износот 133.000; 
и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.154.000 се заменува со износот 1.206.000; 

97. Во раздел 360.09 Основно јавно обвини-
телство- Кочани, потставка 402010 Надомест за 
превоз од и до работното место, износот 10.000 се 
заменува со износот 11.000; 

98. Во раздел 360.10 Основно јавно обвинител-
ство - Крива Паланка, потставка 402028 Надомес-
ток за храна, износот 130.000 се заменува со износот 
149.000; 

. - потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 0 се заменува со износот 448.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 814.000 се заменува со износот 1.270.000 

99. Во раздел 360.11 Основно јавно обвини-, 
телство- Куманово, потставка 402028 Надоместок 
за храна, износот 242.000 се заменува со износот 
260.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 8.000 се заменува со 
износот 10.000; 

100. Во раздел 360.12 Основно јавно обвини-
телство- Охрид, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 176.000 се заменува со износот 
208.000; 

-потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.530.000 се заменува со износот 2.147.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 790.000 се заменува со износот 791.000; 

101. Во раздел 360.13 Основно јавно обвини-
телство- Прилеп, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 214.000 се заменува со износот 266.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот2.789.000 се заменува со износот 3.122.000;и 
во* 

потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 866.000 се заменува со износот 883.000; 

102. Во раздел 360.14 Основно јавно обвини-
телство- Радовиш, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 56.000 се заменува со износот 106.000; 

103. Во раздел 360.16 Основно јавно обвини-
телство- Свети Николе, потставка 402028 Надо-
месток за храна, износот 56.000 се заменува со изно-
сот 77.000; 

104. Во раздел 360.17 Основно јавно обвини-
телство- Скопје, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 1.603.000 се заменува со износот 
1.774.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 16.482.000 се заменува со износот 20.252.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 5.960.000 се заменува со износот 6.090.000;и 
во: 

- потставка 426105 Закупнини,недвижнини, изно-
сот 0 се заменува со износот 2.000.000; 

105. Во раздел 360.18 Основно јавно обвинител-
ство- Струга, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 148.000 се заменува со износот 168.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.600.000 се заменува со износот 1.746.000;и 
во: < * ; 
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- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 650.000 се заменува со износот 654.000; 

106. Во раздел 360.19 Основно јавно обвини-
телство- Струмица, потставка 402028 Надоместок 
за храна, износот 148.000 се заменува со износот 
167.000;и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.909.000 се заменува со износот 1.912.000; 

107. Во раздел 360.20 Основно јавно обвини-
телство- Тетово,, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 295.000 се заменува со износот 
311.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 2.999.000 се заменува со износот 3.411.000;и 
во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното^ место, износот 21.000 се заменува со 
износот 24.000; 

108. Во раздел 360.21 Основно јавно обвини-
телство- Велес, потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 203.000 се заменува со износот 
257.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.151.000 се заменува со износот 1.829.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 1.313.000 се заменува со износот 1.337.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 10.000 се заменува со 
износот 11.000; 

109. Во раздел 360.22 Основно јавно обвини-
телство - Штип, потставка 402028 Надоместок за хра-
на, износот 148.000 се заменува со износот 218.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.418.000 се заменува со износот 1.929.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 589.000 се заменува со износот 874.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното - место, износот 10.000 се заменува со 
износот 11.000; 

110. Во раздел 380.01 Казнено поправна установа-
Идризово, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 2.866.000 се заменува со износот 3.298.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 555.000 се заменува со износот 558.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 569.000 се заменува со 
износот 708.000; 

111. Во раздел 380.02 Воспитно поправен дом-
Тетово, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 707.000 се заменува со износот 803.000; 

-потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 513.000 се заменува со износот 514.000; 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 282.000 се заменува со 
износот 297.000;и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 7.452.000 се заменува со износот.7.630.000; 

112. Во раздел 380.03 Казнено поправна установа-
Битола, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 793.000 се заменува со износот 899.000;и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.277.000 се заменува со износот 1.284.000; 

113. Во раздел 380.04, Казнено поправна установа 
-Гевгелија потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 305.000 се заменува со износот 323.000;и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 455.000 се заменува со износот 456.000; 

114. Во раздел 380.05 Казнено поправна установа-
Охрид, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 443.000 се заменува со износот 503.000;и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до 
работното место, износот 50.000 се заменува со 
износот 77.000; 

115. Во раздел 380.06, Казнено попразна уста-
нова-Тетово потставка 402028 Надоместок за 
храна, износот 314.000 се заменува со износот 
357.000;и во: 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 447.000 се заменува со износот 450.000; ' 

116. Во раздел 380.07, Казнено поправна уста-
нова-Скопје потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 1.585.000 се заменува со износот 1.739.000; 

- потставка 401013 Основни плати-функционери, 
износот 1.370.000 се заменува со износот 1.372.000; 

- потставка 401021 Основни плати-работници 
износот 13.600.000 се заменува со износот 13.604.000; 
и во: 

- потставка 402010 Надомест за превоз од и до ра-
ботното место износот 676.000 се заменува со износот 
810.000; 

117. Во раздел 380.08 Казнено поправна установа-
Струга, потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 222.000 се заменува со износот 251.000; 

118. Во раздел 380.09 Казнено поправна уста-
нова-Штип потставка 402028 Надоместок за храна, 
износот 649.000 се заменува со износот 733.000; и во: 

- потставка 401021 Основни плати-работници, 
износот 5.686.000 се заменува со износот 5.821.000; 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Број 23-2636/1 
26 октомври 1998 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1329. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за бу-

џети ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.79/93,3/94, и 71/96)и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на СРМ" бр.38/90 и "Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА З А ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА 
СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН 
СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за измена на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Ре-
публика Македонија за 1998 година (" Службен 
весник на Република Македонија" број 44/98), во член 
1, под Б, точката 6 се менува и гласи: „Надомест за 
годишен одмор, во вкупен износ од 360.000.000 денари 
се распоредува на следните корисници: 

- Во раздел 010.01 Претседател на Република 
Македонија, потставка 402036 Надоместок за годи-
шен одмор, износот 0 се заменува со износот 173.000; 

- Во раздел 010.02 Агенција за разузнавање, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 1.183.000; 

- Во раздел 020.01 Собрание на Република Маке-
донија, потставка 402036 Надоместок1 за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 1.296.000; 

- Во раздел 030.01 Уставен суд на Република 
Македонија, потставка 402036 Надоместок за годи-
шен одмор, износот 0 се заменува со износот 168.000; 

- Во раздел 040.01 Влада на Република Маке-
донија, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 632.000; 

- Во раздел 040.02 Служба за заеднички работи 
при Владата на Република Македонија, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 5.778.000; 

- Во раздел 040.03 Секретаријат за законо-
давство, потставка 402036 Надоместок, за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 81.000; 

- Во раздел 040.04 Секретаријат за информации, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 157.000; 

- Во раздел 040.06 Јавно правобранителство на 
Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 481.000; 

- Во раздел 050.01 Министерство за одбрана, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 34.966.000; 

- Во раздел 060.01 Министерство за внатрешни 
работи, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 51.543.000; 

- Во раздел 060.02 ЦОК БОС, потставка 402036 
Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заме-
нува со износот 789.000; 

- Во раздел 070.01 Министерство за правда, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 5.006.000; 

- Во раздел 080.01 Министерство за надворешни 
работи, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 1.102.000; 

- Во раздел 090.01 Министерство за финансии, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 8.262.000; 

- Во раздел 090.03 Царинска управа, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 3.386.000; 

- Во раздел 100.01 Министерство за стопанство 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 2.069.000; 

- Во раздел 100.02 Дирекција за републички сто-
кови резерви, потставка 402036 Надоместок за годи-
шен одмор, износот 0 се заменува со износот 195.000; 

- Во раздел 110.01 Министерство за развој, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 206.000; 

- Во раздел 110.02 Завод за заштита на индустриска 
сопственост, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, изнрсот 0 се заменува со износот 146.000; 

- Во раздел 120.01 Министерство за урбанизам 
градежништво и заштита на животната средина, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, из-
носот 0 се заменува со износот 2.738.000; 

- Во раздел 120.03 Сеизмолошка опсерваторија, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 87.000; 

- Во раздел 130.01 Министерство за сообраќај и 
врски, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 594.000; 

- Во раздел 130.02 Дирекција за цивилна - воз-
душна пловидба, потставка 402036 Надоместок за 
годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
1.296.000; 

- Во раздел 140.01 Министерство за земјоделие, 
шумарство и водостопанство, потставка 402036 
Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заме-
нува со износот 2.754.000; 

- Во раздел 150.01 Министерство за труд и социјална 
политика, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 2.414.000; 

- Во раздел 150.10 Општествена заштита на деца, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 20.682.000; 

- Во раздел 150.20 Социјална заштита, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 5.368.000; 

- Во раздел 160.01 Министерство за образование 
и физичка култура, потставка 402036 Надоместок 
за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
1.329.000; 
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- Во раздел 160.02 Педагошки завод на Маке-
донија, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 1.080.000; 

- Во раздел 160.03 Центар за стручно образова-
ние-Битола, потставка 402036 Надоместок за годи-
шен одмор, износот 0 се заменува со износот 76.000; 

- Во раздел 160.20 Финансирање на дејностите 
од физичката култура, потставка 402036 Надомес-
ток за годишен одмор, износот 0 се заменува со изно-
сот 1.858.000; 

- Во раздел 160.30 Финансирање на дејностите 
од основното к средното образование, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 143.281.000; 

- Во раздел 160.40, Финансирање на дејностите 
од високото образование потставка 402036 Надо-
месток за годишен одмор, износот 0 се заменува со 
износот 11.500.000; 

- Во раздел 170.01 Министерство за наука, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 276.000; 

- Во раздел 170.02 Републички завод за меѓу-
народно техничка соработка, потставка 402036 На-
доместок за годишен одмор, износот 0 се заменува 
со износот 33.000; 

, - Во раздел 170.10 Научни институти, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 2.841.000; 

- Во раздел 180.01 Министерство за култура, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 308.000; 

- Во раздел 180.10 Финансирање на дејностите 
од областа на културата, потставка 402036 Надомес-
ток за годишен одмор, износо»т 0 се заменува со 
износот 15.443.000; 

- Во раздел 190.01 Министерство за здравство, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 746.000; 

- Во раздел 200.01 Републичка комисија за 
односи со верските заедници, потставка 402036 
Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 27.000; 

- Во раздел 210.01 Републичка геодетска управа, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 5.357.000; 

- Во раздел 220.01 Завод за статистика, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 1.059.000; 

- Во раздел 230.01 Републички хидромете-
ролошки завод, потставка 402036 Надоместок за 
годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
1.296.000; 

- Во раздел 240.01 Архив на Македонија , пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 1.248.000; 

- Во раздел 250.01 Републички завод за судски 
вештачења потставка 402036 Надоместок за годи-_ 
шен одмор, износот 0 се заменува со износот 168.000; 

- Во раздел 260.01 Македонска академија на нау-
ките и уметностите, потставка 402036 Надоместок 
за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
308.000; 

- Во раздел 270.01 Матица на иселениците, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 87.000; 

- Во раздел 280.01 Агенција за стопански недо-
волно развиени подрачја потставка 402036 Надо-
месток за годишен одмор, износот 0 се заменува со 
износот 54.000; 

- Во раздел 290.01 Републички судски совет, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 76.000; 

- Во раздел 300.01 Врховен суд на Македонија, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 400.000; 

- Во раздел 310.01 Јавно обвинителство на Маке-
донија 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 108.000; 

- Во раздел 311.01 Народен правобранител, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 179.000; 

- Во раздел 330.01 Апелационен суд-Битола, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 470.000; 

- Во раздел 330.02 Апелационен суд-Скопје, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 805.000; 

- Во раздел 330.03 Управа на судска зграда, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 200.000; 

- Во раздел 330.04 Апелационен суд-Штип, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 243.000; 

- Во раздел 340.01, Вишо јавнр обвинителство-
Битола потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 103.000; 

- Во раздел 340.02, Вишо јавно обвинителство-
Скопје потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 168.000; 

- Во раздел 340.03, Вишо јавно обвинителство-
Штип потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 60.000; 

- Во раздел 350.01 Основен суд-Берово, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 146.000; 

- Во раздел 350.02 Основен суд-Битола, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 746.000; 

- Во раздел 350.03 Основен суд-Гевгелија пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 314.000; 

- Во раздел 350.04 Основен суд-Гостивар, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 470.000; 

, - Во раздел 350.05 Основен суд-Дебар, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 162.000; 
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- Во раздел 350.06 Основен суд-Делчево, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 162.000; 

- Во раздел 350.07 Основен суд-Кавадарци, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 281.000; 

- Во раздел 350.08 Основен суд-Кичево, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 319.000; 

- Во раздел 350.09 Основен суд-Кочани, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 324.000; 

- Во раздел 350.10 Основен суд-Кратово, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 119.000; 

- Во раздел 350.11. Основен суд-Крива Паланка, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 222.000; 

- Во раздел 350.12 Основен суд-Крушево, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 130.000; 

- Во раздел 350.13 Основен суд-Куманово, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 567.000; 

- Во раздел 350.14 Основен суд-Неготино, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 157.000; 

- Во раздел 350.15 Основен суд-Охрид, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 443.000; 

- Во раздел 350.16 Основен суд-Прилеп, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 567.000; 

- Во раздел 350.17 Основен суд-Радовиш, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 227.000; 

- Во раздел 350.18 Основен суд-Ресен, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 152.000; 

- Во раздел 350.19 Основен суд-Свети Николе, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 155.000; 

- Во раздел 350.20 Основен суд-Струга, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 335.000; 

- Во раздел 350.21 Основен суд-Струмица, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 573.000; 

- Во раздел 350.22 Основен суд-Тетово, 
потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, 
износот 0 се заменува со износот 670.000; 

- Во раздел 350.23 Основен суд-Велес, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 400.000; 

-Во раздел 350.24 Основен суд-Штип, потставка 
402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се 
заменува со износот 519.000; 

- Во раздел 350.25 Основен суд-Скопје1, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 1.718.000; 

- Во раздел 350.26 Основен суд-Скопје2, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 1.485.000; 

- Во раздел 350.27 Основен суд-Виница, пот-
ставка 402036 Надоместок за годишен одмор, изно-
сот 0 се заменува со износот 114.000; 

- Во раздел 360.01 Основно јавно обвинителство-
Берово, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 11.000; 

- Во раздел 360.02 Основно јавно обвинителство-
Битола, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износрт 108.000; 

- Во раздел 360.03 Основно јавно обвинителство-
Гевгелија, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 33.000; 

- В о раздел 360.04 Основно јавно обвинителство-
Гостивар, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 65.000; 

- Во раздел 360.05 Основно јавно обвинителство-
Дебар, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 22.000; 

- Во раздел 360.06 Основно јавно обвинителство-
Делчево, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 22.000; 

- Во раздел 360.07 Основно јавно обвинителство-
Кавадарци, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 54.000; 

- Во раздел 360.08 Основно јавно обвинителство-
Кичево, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 38.000; 

- Во раздел 360.09 Основно јавно обвинителство-
Кочани, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 44.000; 4 

- Во раздел 360.10 Основно јавно обвинителство-
Крива Паланка, потставка 402036 Надоместок за 
годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
40.000; 

- Во раздел 360.11 Основно јавно обвинителство-
Куманово, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 71.000; 

- Во раздел 360.12 Основно јавно обвинителство-
Охрид, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 54.000; 

-Во раздел 360.13 Основно јавно обвинителство-
Прилеп, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 71.000; 

- Во раздел 360.14 Основно јавно обвинителство-
Радовиш, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 33.000; 

- Во раздел 360.15 Основно јавно обвинителство-
Ресен, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 11.000; 

- Во раздел 360.16 Основно јавно обвинителство-
Свети Николе, потставка 402036 Надоместок за 
годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
22.000; 
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- Во раздел 360.17 Основно јавно обвинителство-
Скопје, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 465.000; 

- Во раздел 360.18 Основно јавно обвинителство-
Струга, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 44.000; 

- Во раздел 360.19 Основно јавно обвинителство-
Струмица, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 44.000; 

- Во раздел 360.20 Основно јавно обвинителство-
Тетово, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 81.000; 

- Во раздел 360.21 Основно јавно рбвинителство-
Велес, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 71.000; 

- Во раздел 360.22 Основно јавно обвинителство 
- Штип, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 60.000; 

- Во раздел 380.01 Казнено поправна устанва-
Идризово, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 864.000; 

- Во раздел 380.02 Воспитно поправен дом-
Тетово, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 211.000; 

- Во раздел 380.03 Казнено поправна установа-
Битола, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 233.000; 

- Во раздел 380.04, Казнено поправна установа-
Гевгелија потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 87.000; 

- Во раздел 380.05 Казнено поправна установа-
Охрид, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 130.000; 

- Во раздел 380.06, Казнено поправна установа-
Тетово потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 92.000; 

- Во раздел 380.07 Казнено поправна установа-
Скопје потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 449.000; 

- Во раздел 380.08 Казнено поправна установа-
Струга, потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 65.000; 

- Во раздел 380.09Казнено поправна установа-
Штип потставка 402036 Надоместок за годишен 
одмор, износот 0 се заменува со износот 189.000. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

1330. 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното 

образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96 
и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО 

ДЕБАР 

Член 1 
Со оваа одлука се основа основно училиште со се-

диште во Дебар. 
Член 2 

Основното училиште ги опфаќа училишните обврз-
ници од подрачјето на општина Дебар. 

Во составот на училиштето работат подрачните учи-
лишта во населените места: с. Селокуќа и с. Хаме. 

Член 3 
Дејноста на основното училиште е организирање и 

остварување на основното образование. 
Член 4 

Средствата за основање (објекти, опремата, наглед-
ните средства и слично), се обезбедуваат од постојното 
Основно училиште „Братство-Единство" - Дебар, утвр-
дени со билансот врз основа на пописот што ќе го 
изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука. 

Член 5 
Наставниците, стручните работници, администра-

тивно-техничките работници се преземаат од Основ-
ното училиште од член 4 на оваа одлука. 

Покрај работниците од претходниот став, училиш-
тето има потреба од ново вработување на три работ-
ници (директор, секретар и стручен работник). 

Член 6 
За извршување на подготовките за почеток со ра-

бота на училиштето, се формира Комисија во состав: 
1. Саре Ошавковски - раководител на Организаци-

оната единица на Министерството за образование и фи-
зичка култура - Дебар; 

2. Митре Шумановски - Републички просветен ин-
спектор во Струга; 

3. Петрит Марку - директор на ОУ „Братство-Един-
ство" - Дебар. 

Член 7 
Формирањето на училишниот одбор, донесувањето 

на Статутот и именувањето директор на основното учи-
лиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на уписот на основното училиште во Судскиот 
регистар. 

Член 8 
Уписот на Основното училиште во Дебар во Суд-

скиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 23-2635/1 
26 октомври 1998 година 

Скопје 
Бр. 23-2181/1 

18 мај 1998 година Скопје 
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1331. 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното 

образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96 
и 35/97) и член 46» став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/04), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО с. 

ЧАЈЛЕ 

Член 1 
Подрачното училиште на Основното училиште 

„Гоце Делчев" - Гостивар се основа како основно учи-
лиште со седиште во с. Чајле. 

Член 2 
Основното училиште ги опфаќа училишните обврз-

ници од подрачјето на с. Чајле. 
Член 3 

Дејноста на основното училиште е организирање и 
остварување на основното образование. 

Член 4 
Средствата за основање (објекти, опремата, наглед-

ните средства и слично), се обезбедуваат од постојното 
Основно училиште „Гоце Делчев" - Гостивар, утврдени 
со билансот врз основа на пописот што ќе го изврши 
Комисијата од член 6 на оваа одлука. 

Член 5 
Наставниците, стручните работници, администра-

тиви-•техничките работници се преземаат од Основ-
ното училиште од член 4 на оваа одлука, 

Покрај работниците од претходниот став, училиш-
тето има потреба од ново вработување на три работ-
ник (директор, секретар и стручен работник). 

Член 6 
За извршување на подготовките за прчеток со ра-

бота на училиштето, се формира Комисија во состав: 
1. Ефто Ѓурчиновски - раководител на Организаци-

оната единица на Министерството за образование и фи-
зичка култура -Гостивар; 

2. Хамити Рецеп - Републички просветен инспектор 
во Гостивар; 

3. Даут Влези - професор по албански јазик во ОУ 
„Гоце Делчев" - Гостивар, ПУ с. Чајле. 

Член 7 
Формирањето на училишниот одбор, донесувањето 

на Статутот и именувањето директор на основното учи-
лиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на уписот на основното училиште во Судскиот 
регистар, 

Член 8 
Уписот на Основното училиште во с. Чајле во Суд-

скиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма» 
кодонија, 

Бр, 23-2182/1 
18 мај 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с,р, 

1332. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за основање 

Агенција за поттикнување на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 3/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на-СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 15 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВО-

ЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Агенцијата за поттикнување на 
развојот во земјоделството - Битола, донесен од Управ-
ниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 15 
јули 1998 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-327/9 Претседател на Владата 
15 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1333. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање 
на Македонска банка за поддршка на развојот („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 24/98) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ДРЖАВ-
НИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 
МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА 

РАЗВОЈОТ 
1. За претставник на државниот капитал на Репу-

блика Македонија во Собранието на акционерите на 
Македонската банка за поддршка на развојот се име-
нува Бошко Стефановски, директор на Управата за 
јавни приходи при Министерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2270/2 Претседател на Владата 
19 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1334 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ" бр. 38/96) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр, 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), а во врска со Одлу-
ката за основање на Македонска информативна аген-
ција - МИА („Службен весник на РМ бр. 10/92), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА ИНФОРМАТИВНА 

АГЕНЦИЈА - МИА 

1, За членови на Управниот одбор на Македрнската 
информативна агенција - МИА од редот на вработе-
ните се именуваат: 
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- Златко Шумковски, новинар-репортер 
- Даниела Синадиновска, систем инженер 

, - Марија Манинска, организатор-планер 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2593/1 
19 октомври 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1335. 
Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од 

Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 24/98), а согласно член 16 став 2 од Зако-
нот, Државната изборна комисија, на седницата одр-
жана на 15 октомври 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
I. Од функцијата претседател на Изборната коми-

сија на Изборната единица број 54 се разрешува по 
нејзино барање: 

Васка Трпеска - досегашен претседател на Избор-
ната комисија на Изборната единица број 54. 

II. За претседател на Изборната комисија на Избор-
ната единица број 54 се именува: 

- Наташа Стефановска - досегашен заменик на 
претседателот на Изборната комисија на Изборната 
единица број 54. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр 33-92/2 Зам. претседател 
15 октомври 1998 година на Државната изборна комисија, 

Скопје Јосиф Луковски, с.р. 

1336. 
Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од 

Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 24/98), а согласно член~16 став 2 од Зако-
нот, Државната изборна комисија, на седницата одр-
жана на 15 октомври 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИ-
НИЦА БРОЈ 54 ВО ОПШТИНИТЕ ГОСТИВАР -

ДЕЛ И ДОЛНА БАЊИЦА 

I. За заменик претседател на Изборната комисија на 
Изборната единица број 54 се именува: 

- Хабил Илази - судија на Основниот суд во Гости-
вар. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 33-92/3 
25 октомври 1998 година Зам. претседател 

Скопје наДржавната изборна комисија, 
Јосиф Луковски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е 

тужба за нарушено владение од тужителот Петрушев 
Димитрија од Скопје, против тужените Сашо Кукоски 
од Скопје и Голуба, Вукајловиќ од Скопје, сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува Голуба Вукајловиќ да се јави во 
Основниот суд Скопје I - Скопје во рок од 15 дена по 
распишувањето на огласот или да одреди полно-
мошник кој пред судот ќе ги штити нејзините инте-
реси. 

Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден 
привремен застапник од Меѓуопштинскиот центар за 
социјални работи на општините на град Скопје, кој ќе 
ја застапува пред судот до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,ХII П.бр. 
3676/95. (18759) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е 

извршна постапка за долг, иницирана од доверителот 
Љубо Арсов од Скопје, против должникот Пешевски 
Дамир од Скопје, сега со непозната адреса на живее-
ње. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, до денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот или на 
судот му ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги 
застапува привремен старател, кој ќе го одреди Меѓу-
општинскиот центар за старателство на општините на 
град Скопје, се додека должникот не ќе се појави пред 
судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, И.бр, 2883/93. 
(18184) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителката Цвета Димовска од Скопје, ул. 
"Рилски конгрес" бр. 118, против тужените Атанас 
Атанасов, Мица Атанасова и Ѓорѓи Атанасот од 
Скопје, сега со непознато место на живеење. 

Се повикуваат тужените Атанас Атанасов, Маца 
Атанасова и Ѓорѓи Атанасов да се јават во Основниот 
суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да достават своја адреса или по-
стават полномошник.Во спротивно,да им биде одреден 
привремен старател кој ќе ги штити нивните права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје,IП.бр. 2021/98. 
(17002) 

Тужителот Ибуш Рамадан од Скопје, ул."Шуто 
Оризари" бр. 88, до Основниот суд Скопје П - Скопје, 
поднесе тужба за развод на брак против тужената 
Фатима Рамадан, со непознато место на живеење. 

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје, со реше-
ние бр. 3020-634 ОД-05.Х.1998 година како привремен 
старател на тужената го постави Стојан Спасовски -
адвокат од Скоппје, ул."Партизанска" бр. 83/2-7, кој 
ќе ги застапува нејзините интереси во постапката. 

Се повикува тужената по објавувањето на овој 
оглас да се јави во судот. Во спротивно, нејзините 
интереси во постапката ќе ги застапува привремено 
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поставениот старател до правосилното окончување на 
спорот или се додека таа лично не се јави во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII П.бр. 
2048/98. (16999) 

Пред овој суд во тек постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Кумрија Амет од Скопје, 
против тужениот Амет Кадри'од Скопје, државјанин 
на РМ со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд 
Скопје II - Скопје или во тој рок да достави своја адре-
са или престојувалиште, или да назначи полномош-
ник. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
неговите интересново постапката ќе ги штити при-
времен застапник поставен од Меѓуопштински центар 
за социјални работи на општините на Град Скопје се 
додека тужениот лично или преку негов полномошник 
не се појави во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П.бр. 
2199/98. ' (18666) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред овој суд е заведен предмет П.бр.296/97 за 

иселување од стан по тужбата на тужителот ЈП за 
становање со стамбен и деловен простор на РМ -
Скопје - ПЕ Гевгелија против тужениот Пеов Пепи од 
Гевгелија, тужениот нема полномошник во Република 
Македонија, се наоѓа во странство и доставувањето не 
може да се изврши. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, или во истиот 
рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење. 

Воколку тужениот не се јави во определениот рок 
од 30 дена на истиот ќе му биде определен привремен 
застапник во смисла на чл. 78 ст.1 т.5 и чл.79 од ЗПП, 
кој ќе го застапува по предметот се до правосилното 
завршување на постапката, односно се додека туже-
ниот не се јави во судот или додека Центарот за соци-
јална работа не постави негов старател. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 296/97. 
(18057) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и 

владение на недвижен имот стекнат во текот на 
брачната заедница, по тужбата на тужителката Ха-
мити Феиме од с. Беловиште - Гостиварско, против 
тужените Хамити Абдулхамит, Хамити Алије, Имери 
Садри, Османи Абедин, Даути Џеврије, Даути Неџби, 
Емини Абдураим, Џеладини Ферат сите од с,. Него-
тино, Даути Хусеин од с. Врапчиште и Џеладини 
Далип од с. Неготино, со непозната адреса на 
живеење во Република Швајцарија, како и Османи 
Ибраим, Џеладини Нафи и Рецепи Иљаз од с. 
Неготино. Вредност на спорот 1.000.000,00 денари. 

Согласно чл. 78, ст.2, т. 4од ЗПП, на тужениот му 
се одредува привремен застапник, Душица Димитри-
еска, стручен соработник при овој суд, која ќе ги 
застапува интересите на тужениот во оваа постапка, 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1218/95. (17991) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е заведена по-

стапка за надомест на штета по тужба на тужителката 
Мирвет Заир од Куманово, со стан на ул."Димитрие 
Туцовик'' бр. 12, како полномошник ја застапува Дра-
гица Тодоровиќ, адвокат од Куманово, против ту-
жениот Мустафа Шерифали од Куманово со стан на 
ул."Х.Т. Карпош" бр. 42, сега на привремена работа во 
странство со непозната адреса. Вредност на спорот 
1.450.000 денари. 

На тужениот Мустафа Шерифали од Куманово 
му се поставува приврмен застапник Јадранка Јовано-
вска, стручен соработник во Основниот суд во Кума-
ново кој ќе го застапува во правната работа на тужи-
телката се до правосилното окончување на постап-
ката или до негово јавување во судот, или не се јави 
негов полномошник, односно додека орган на 
старателство не го извести судот на тужениот да му 
достави старател. 

Од Основниот суд во Куманово, ПШ.бр. 09-1709/97. 
(18056) 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителот Јашари Рами од с. 
Романовце - Куманово, против тужената Егли Јашари 
Вероника од Дуга Реса - Хрватска, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 2.000,00 денари. 

На тужената и се поставува привремен застапник 
што ќе ги застапува нејзините интересите на тужената 
до нејзино правосилно окончување односно додека не 
се јави пред суд тужената или нејзин полномошник 
или, пак, додека Центарот за социјална работа не го 
извести судот дека назначил старател, а за привремен 
застапник се поставува адвокат Тони Цветковски, ад-
вокат од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1746/98. 
(18400) 

Пред. овој суд е повдеена бракоразводна постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Зенели 
Решат од с. Опае - Куманово, против тужената 
Кристине Решат од Сојузна Република Германија со 
непознато место на живеење. 

На тужената и се поставува привремен застапник 
што ќе ја застапува до правосилното окончување на 
постапката се додека тужената или нејзин полномош-
ник не се појави пред суд, односно додека Центарот за 
социјална работа не го известил судот дека назначил 
старател.Се поставува за привремен застапник Звонко 
Богдан, адвокат од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 2026/98. 
(18579) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 

за утврдување на етапна службеност на пат по туж-
бата на тужителите Кадри Абди, Назми Зибери, Аб-
дул баки Авди и Зулфи Абди, сите од с. Стримница, 
против тужените Бајрами вд.Рефет Кадиме, с. Стрим-
нмица, Бајрами Јусуф, с. Стримница, Бајрами Ќерим, 
с. Стримница сега на привремена работа во Швајца-
рија со непозната адреса, Бајрам Сеадин, с. Стрим-
ница сега на привремена работа во Италија со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Бајрами Ќерим, Бајрами 
Сеадин и Бајрами Осман да се јават во рок од 30 дена 
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сметано од денот на објавувањето на огласот пред 
судот, ја дадат својата точна адреса или одредат нивни 
полномошници кои ќе ги застапуваат пред судот до 
правосилно завршување на постапката по овој 
предмет. 

Во спротивно, по .истекот на овој рок судот преку 
ЦСР-Тетово ќе бара поставување на привремен 
старател за нив кој ќе ги застапува нивните права и 
интереси до правосилното окончување на постапката 
по овој предмет. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр. 921/98. (18542) 

Пред овој суд во тек е граѓанска' парница за соп-

ственост по тужбата на тужителот Бељуљи Ајдар 

Феим од с. Боговиње, против тужениот Мустафи 

Ќамил Гарип од с. Боговиње, сега со непозната адреса 

во СР Југославија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавување на огласот во "Службен весник на РМ", да 
се јави во Основниот суд во Тетово, или, пак, постави 

свој полномошник. Во спротивно, судот преку Цента-

рот за социјална работа во Тетово, ќе му постави 

привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 

интереси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1011/98. (18913) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации, со решение бр.З.Г.15/98, 
здружението со следните податоци: 

1.Се утврдува дека Програмата и Статутот на 
здружението на граѓани " Српска заедница во 
Македонија" со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 24.06.1991 година, се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

П Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд Скопје I- Скопје, под 
рег.бр.З се запишува Здружението на граѓани 
"СРПСКА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНИЈА" со 
седиште во Скопје, на ул "27 Март" број 11 кое го 
застапува неговиот претседател Небојша Томовиќ. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (18010) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 176/97 од 7.Х.1998 година се закажува 
рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите спрема должникот ТИП "Лам-брос" од 
Ресен, ул."Јосиф Јосифовски" бр. 218, за ден 5.XI.1998 
година, во 10 часот, во Основниот суд во Битола, соба 
број 41. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 
8.Х. 1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (18057) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
194/98 од 9.Х.1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено се заклучува над 
стечајниот должник ПТУП "Елена-93" - Кавадарци, 
ул."Прилепска" бр. 26. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18058) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.874/96 од 2.VI. 1998 година заклучена 
е стечајна постапка над стечајниот должник Претпри-
јатие за производство, трговија на големо и мало 
"Астибо" увоз-извоз од Скопје, ул."Катлановска" бр. 
16 со жиро сметка бр. 40100-601-180827. 

По правосилноста на ова решение стечајниот долж-
ник дз се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (18300) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1097/96 од 24.IV.1996 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУТ 
"Ботос" увоз-извоз од Скопје, ул. "Методи Митевски" 
бр. 10/3-4. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Арминовски Мито 
од Скопје,ул."Патар Манџуков" бр.236, телефон 263-
992. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 03.ХI.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (18535) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.334/97 од 2.II.1998 година е от•ворена 
стечајна постапка над должникот ПТУП "Дра - Ком" 
од Тетово, ул. "180" Кула Ш бр. 1. 

За стечаен судија е Одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово,ул."Благоја Тоска" бр.222. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.ХI.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (18540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 661/97 од 05.Х.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие за угостителство и туризам увоз извоз "Унико" -
Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 3 и жиро смет-
ка 40100-601-106963. 
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По правосилноста на решението должникот ќе се 
избтише, од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 300/96 од 05.Х.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Пела Турс" ДОО -
Скопје, ул. Влез Стара скопска чаршија и жиро смет-
ка 40100-601-87701. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на. претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18578) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Ст.бр. 1034/96 од 11.ХП.1996 година објавува дека 
отвори стечајна постапка над Претпријатието за 
производство внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало "Ибро-Пром" - с. Бојане - Скопско и 
жиро-сметка 40120-601-178437, но истата не се 
спроведува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник претпријатие за производство внатрешна и 
наворешна трговија на големо и мало "Ибро-Пром" -
с. Бојане - Скопско. Се задолжува Заводот за платен 
промет Да изврши гаснење на жиро-сметката на 
должникот 40120-601-178437 по правосилноста на 
решението. Стечајниот должник по правосилноста на 
решението да се брише од регистарот на претприја-
тија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18797) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
14/97 од 09.Х.1998 година даде согласност на одлуката 
за трансформација бр. 03-18/2 од 10.IV.1998 година 
донесена од УП при ДОО "Златара" - Крушево, со 
која е предвидено должникот да се организира како 
Друштво со ограничена одговорност "Златара" - Кру-
шево. 

Стечајната постапка према должникот ДОО "Зла-
ара" - Крушево се запира. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18914) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
ието Ст.бр.84/96 од 19.Х.1998 година по предлог на 
стечајниот управник се отвора постапка за присилно 
порамнување во стечај помеѓу должникот ПП "Еуро-
комерц" од Тетово, ул ."А. 3 др авковски" бр. 11 со 
жиро-сметка 41500-601-3161 при ЗПП на РМ - Фили-
јала Тетово и неговите доверители на начин што 
стечајниот должник обврските спрема своите довери-
тели е должен да ги исплати во 100% износ утврден во 
текот на постапката без камата во рок од 6 месеци 
(шест месеци) по правосилноста на решението за 
одобреното присилно порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува 
за 26.Х1.1998 година во 10 часот, соба 7/1, на кое се 
повикуваат доверителите за склучување на присил-
ното порамнување. 

Од Основниот суд во Тетово. (18915) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 51/97 од 14.Х.1998 година го одобри 
присилното порамнување на должникот ТП "Агро-
промет-Тиквешанка" АД - во стечај - Кавадарци, ул. 

"Индустриска" бб и неговите доверители со следната 
содржина: 

Должникот ТП "Агропромет-Тиквешанка" АД 
Кавадарци, должен е да ги исплати обврските према 
доверителите 100% со рок на исплата од три годиници 
сметано од денот на одобрувањето на присилното 
порамнување, со камата согласно Законот за висината 
на стапката на затезна камата - сметано од денот на 
склучувањето на присилното порамнување до испла-
тата. Ова порамнување има правно дејство и према 
доверителите чии побарувања стасале за наплата до . 
14:Х.1998 година иако не учествувале во постапката за 
присилно порамнување како и према доверителите 
кои учествувале во постапката за присилно порамну-
вање, а нивните побарувања се оспорени доколку 
дополнително истите бидат утврдени. Извршните 
исправи и други одлуки кои имаат својство на 
извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања 
према должникот можат да се извршат само под услов 
на ова порам•нување. 

Ова решение има сила на извршна постапка. 
Се запира стечајната постапка над стечајниот 

должник ТП "Агропромет-Тиквешанка" АД Кавадар-
ци, поведена по пријава на Завод за платен промет на 
РМ експозитура - Кавадарци со решение Ст.бр. 51/97 
од 04.IХ.1997 година. 

За ВД генерален директор на ТП "Агропромет-. 
Тиквешанка" АД - Кавадарци се назначува лицето 
Ристо Димитров, дипл.економист. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18916) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 13/97 
од 30.IV.1998 година над ПП "Сканорама"-Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ка 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18917) 
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 

141/95 и 360/95 од 03.IХ.1998 година стечајната постап-
ка над ПП "Него Пром" од Битола ја заклучи поради 
немање на имот. 

Од Основниот суд во Битола. (18918) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
740/96 од 16.Х.1998 година го одобри предлогот за 
присилно порамнување склучен помеѓу доверителите 
и должникот ПП "Кола - Комерц" - Битола и сте-
чајната постапка ја запре. 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе 
им се исплатат побарувањата во рок од една година со 
каматна стапка од 6%. 

Од Основниот суд во Битола. (18919) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 225/97 од 14.Х.1998 година привремено* 
се запира стечајната постапка над АД "8-ми Ноември" 
- Неготино за период од 12 месеци од правосилноста 
на решението. 

АД "8-ми Ноември" - Неготино продолжува со 
работа. 

Одборот на доверители веднаш да формира Упра-
вен одбор, како орган на управување на претпри-
јатието и да ги определи лицата на кои им го дове-
рува организирањето и застапувањето на претприја-
тието-должник. 
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Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе про-
грама зафинансиска и сопственичка трансформација 
и ја достави до судот за определување на рочиште за 
прифаќање на програмата. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18247) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст.бр.74/96 од 19.Х.1998 година по предлог на 
стечајниот управник се отвора постапка за присилно 
порамнување во стечај помеѓу должникот ПТП 
"Чарли" од Тетово, ул ."Илинденска" бр. 175 и него-
вите доверители, на начин што стечајниот должник 
обврските спрема своите доверители е должен да ги 
плати во 100% износ утврден во текот на постапката 
без камата во рок од 6 (шест) месеци по правосил-
носта на решението за одобреното присилно порам-
нување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува 
за ден 26.ХI.1998 година во 9,30 часот, соба 7/1 на кое 
се повикуваат доверителите за склучување на присил-
ното порамнување. 

Од Основниот суд во Тетово. (18920) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
268/98 од 19.Х.1998 година, над ПП "Еделвајс" - Би-
тола, ул."Прилепска" бр. 64/10,дејност трговија на 
мало, со жиро сметка 40300-601-27962 што се води при 
ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот, суд во Битола. (18923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 15/96 од 31.Ш.1997 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ППТ "ТКБ"' 
увоз-извоз - Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр. 29 и жиро 
сметка 40100-601 -64709. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19008) 

Во огласот за стечај бр. 17663, објавен во "Служ-
бен весник на РМ" бр. 51 од 17 октомври 1998 година 
на страна 2871, во вториот ред наместо: "Струга 
промет" треба да стои: "Струга проект". 

Во огласот бр. 13654, објавен •во "Службен весник 
на РМ" бр. 41 од 14 август 1998 година, на страна 2227, 
во првиот став, наместо зборовите: "е отворена 
стечајна постапка над должникот" треба да стои: 
"поведе претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка". 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат сите доверители на должникот ПОС 
„ТИКВЕШ" - во стечај, Неготино дека на ден 06.11.1998 
година во 12 часот во седиштето на должникот ќе се одржи 
СОБРАНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ со следниот Дневен ред: 

1. Донесување на Одлука за потврдување на Одлуката 
за формирање Одбор на доверители образуван од страна 
на Стечајниот совет. 

2. Разгледување на Извештајот на Стечајниот управ-
ник. 

3. Донесување на насоки и задолженија за Стечајниот 
управник за подготвување на Стечаен план. 

4. Разно. 
ПОС „ТИКВЕШ" - во стечај, Неготино 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 69/98 ОД-15.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за производство, инжиниеринг, изведување, промет на 
големо и мало "Процесор" увоз-извоз ц.о. од Скопје, 
бул."Јане Сандански" бр. 116-5/4 со жиро сметка 
40100-601-3139. 

За ликвидационен управник се определува Стеван 
Димитриевски од Скопје,ул."Ѓорче Петров" бр. 1-1/43. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 67/98 од 15.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за транспорт, промет и услуги "Елзона-Компани" екс-
порт-импорт - д:о.о. од Скопје, ул."50-та Дивизија" бр. 
20 со жиро сметка 40100-601-343637. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Великовски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10 
и телефон 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават «своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 66/98 од 16.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало "Аида - Комерц" - д.о.о. 
извоз-увоз од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 72/1-33 
со жиро сметка 40100-601-155028. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје,ул ."Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во.рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 

последното објавување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18374) 
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Основниот суд Скопје I -• Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 30/98 од 24.IX.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за промет на стоки на големо и мало и 
над. Трговија 'Тамил-Комерц" ц.о. од Скопје, бул. 
"Партизански одреди" бр. 27а/22 со жиро сметка 
40100-601-26539. 

За ликвидационен управник се определува Георги-
евски Зоран од СкопЈе;ул."Пресека" бр. 39. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18347) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.147/98 од 22.Х.1998 година се за-
клучува ликвидационата постапка над Претприја-
тието за промет, туристичко посредување и деловни 
услуги "Торес" од Скопје, експорт-импорт, ул."Јужно 
Моравски Бригади" бр. 14-а со жиро-сметка 40110-
601-53456. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатие 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19091) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 2771/97 од 16.Х.1998 година се за-
клучува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
д.о.о. "Нате" од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 3-4-7 
со жиро сметка 40100-601-122586. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатие при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје., (19090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 46/98 IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Агровет" ц.о. од 
Скопје, ул."Баница" бр., 26 со жиро сметка 40100-601-
72322. 

За ликвидационен управник се определува Ацев-
ски Зоран од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 2/4-21. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидацијата, во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 19/98 од 18.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија "Кобра-Г" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул."Чаирчани" бр., 16-а 
локал бр. 057, со жиро сметка 40100-601-271232. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
.пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месени од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месени од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 49/98 од 29.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
застапување, услуги и трговија на големо и мало 
"Симпекс" д.о.о. од4 Скопје увоз-извоз, ул."Беровска" 
бр., 2-2/15 со жиро сметка 40100-601-158579. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци .од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 21/98 од 23.1Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
"Инвлат-Комерц" Претпријатие за производство, 
услуги и внатрешен промет на големо и мало д.о.о. од 
Скопје, ул."Александар Македонски" бр. 13 со жиро-
сметка 40120-601-62532. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Колевски од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 
73/2/1 и телефон 431-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18573) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр, 51/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
угостителство и трговија на големо и мало "Алексан-
дар" од Скопје, ул."Славеј Планина" бр. 4-6 со жиро 
сметка 40100-601-247436. 

За Ликвидационен управник се определува Алек-
совски Крсто од Скопје, ул. "Славеј Планина" бр. 4-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во'"Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во, рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л,бр, 34/98 од 14.IX.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет и услуги "ДМ-Мебел" д,о,о, од 
Скопје, ул "Ратко Митровиќ" бб, со жиро-сметка 
40100-601-363649. 

За Ликвидационен управник се определува Петров-
ски Милан о д Скопје, ул , "Ратко Митровиќ" бб. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два' примероци* со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување, 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 меоеци од денот на 
последното објавување, 

Од Основниот суд Скопје I • Скопје, (18979) 

Во огласот за ликвидација бр, 17664, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр, 51 од 17 октомври 1998 
година, на едрана 2171, во осмиот ред наместо: "Од 
Основниот суд Скопје I • Скопје11 треба да стон* "Од 
Основниот суд во Куманово11, 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги навестува сосопствениците, заедни-
чките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелите КП бр, 132, КО Ѕродец во ме* 
сто викано Гнојно дека сопственикот на наведената 
парцела господин Шиковски Драган од село Ѕелим* 
багоао, населба Илинден ја предава наведената пар* 
целасо вкупно површина од 60S метри квадратни по 
ц»на од 11,726,00 денари, или по 64 денари за еден 
метар квадратен* 

Доколку сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и сопствениците на граничните парцели сакаат 
да го користат предимственото право за купување 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште, по-
требно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас 

да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 

депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач. 

Нотар Панчевска Ленка, општина Чаир - Скопје. 
(18007) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП број 929, место викано "Дрвеница", класа 4, со 
површина од 690 метри квадратни, во КО Арачиново, 
сопственост на Синани Исен Имер од Скопје, с. 
Арачиново, ул."25" бр. 2, за цена од 103.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
,објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на побудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул,"Беласица" 66, Скопски 
саем, Скопје. (18206) 

Се продава земјоделско земјиште-парцела КП. бр. 
797 • нива класа трета во површина од 3.250 метри 
квадратни на место викано "Габабара", завњедена во 
Посебен лист број 237 за КО Могила, сопственост на 
лицето Трајан Кочишки од село Крклино, за цена од 
10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонка" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудите да е© достават 
до сопственикот Трајан Кочишки - село Крклино, или 
нотар Веселинка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5, 
битола, (18234) 

Се продава земјоделско земјиште • нива посвоена 
на К П број 416/2, место викано "Млака", класа I, со 
површина од 1044 метри квадратни, во КО Милетино -
Тетово, сопственост на Селмани Арун Мусо од село 
Милетино, Тетово, за цена од 13,000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен ветиќ на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, Во спротивно,го губат правото 
на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Тодор Бошковски,ул,"ЈНА" број 61 * Тетово, 

(11236) 
Се продава земјоделско земјиште - нива посвоена 

на КП број 675/1, план 7, скица 13, место викано 
"Мургач", класа 3, со површина од 242Ѕ метри квад* 
ратни, во КО Сараќино * Тетово, сопственост на Сади* 
ки Азбија Нуредин од село Палатица, Тетово, за цена 
од 100,000,00 денари, 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосон* 
етвениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудатг да' се достават 
до нотар Тодор Бошковски, улица ЈНА" број 61, 
Тетово. (18238) 

Се разменува земјоделско земјиште-нива постро-
ено на КП број 281, скица УП бр. 1201/932, место 
викано "Прибрежок", класа 4, со површина од 3440 
метри квадратни, во К О Тетово, опишано по ПЛ бр/ 
281 сопственост на Елези Исљамов Иљаз, со недви-
жниот имот сопственост на Мурсели Недије и Мур-
сели Мурсељ кој се наоѓа на КПО бр. 245/3 на м.в. 
"Прибежок" под објект во површина од 204 метри 
квадратни, двор во површина од 436 метри квадратни 
пат во површина од 1123 метри квадратни, опишано 
по ПЛ бр. 267 на КО~Шемшево. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 во 
Тетово. (18240) 

Се продава земјиште - ливада построена на КП бр. 
28 дел 4, место викано "Внешта сара", класа 5, со по-
вршина од 800 метри квадратни, на КО М.Речица, 
опишана по ПЛ бр. 249 сопственост на Јусуфи Та-
џедин, за цена од 217.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок рд 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно то губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул.Борче Кочовски" бр. 46 во 
Тетово. (18242) 

Се продава земјоделско земјиште-нива поставена 
на К.П.бр.705 место викано "Друм" со вкупна повр-
шина од 88,21 ари, класа 2 во К.О. Добрејци општина 
Струмица, сопственост на Таќе Киро Дробаров од 
Добрејци, по цена од 2.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Соња Божинкочева, ул."Сандо Масев" бр. 
1 воСтрумица. (18543) 

Се продава земјоделско земјиште-пасиште, постро-
ено на КП бр. 639, дел 4 план 005, скица 008 во место 
викано "Долна Гнојна", класа 4, во површина од 347 
метри квадратни, во КО Бродец, сопственост на Спа-
совски Крсто Драган од Скопје за цена од 21.514,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 

Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотар Светлана Лазаревиќ, општина Чаир,ул."Кос-
турска" бр. 18-5/1-Скопје. (17000) 

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедни-
чките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелите КП бр. 660 КО Побожје дека 
соственикот на наведената парцела господин Ѓаков-
ски Светозар Кирил од село Мралино поради три 
деветини идеален дел од парцелата која е со вкупна 
површина од 639 метри квадратни по цена од 130 
денари за еден метар квадратен; една третина идеален 
дел од парцелата КП 2406 КО Побожје со вкупна 
површина од 5310 метри квадратни по цена од 70 
денари по еден метар квадратен; три дваесетчетвр-
тини идеален дел од парцелата КП бр. 730 КО 
Побожје со вкупна површина од 581 метар квадатен 
по цена од 70 денари за 1 метар квадрател; парцела 
КП бр. 677 пасиште со површина од 81 метар квадра-
тен и 20 метри квадратни под помошна зграда по цена 
од 3000 денари; КП бр. 2194 КО Побожје во површина 
од 1022 метри квадратни по цена од 70 денари по еден 
метар квадратен. 

Доколку сосопствениците, заедничките -сопстве-
ници и сопствениците на граничните парцели сакаат 
да го користат предимственото право , за купување 
предвидено во Законот за замјоделско земјиште, п о -
требно е во рок од 30 дена од објавување на овој ог-
лас, да ја депонираат купопродажната цена во нотар-
ски депоџит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде 
на друг купувач. 

Нотар Панчевска Ленка, општина Чаир-Скопје. 
(16978) 

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, 
построено на КП бр. 37/4, дел 4, план 1, скица 2, во 
место викано "Калуѓерова Глава", класа 5, во повр-
шина од 821 метар квадратен, во КО Радишани, 
сопственост на Стефанов Младен Миливоје од Скопје 
за цена од 180.620,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотар, Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр. 18-5/1, Скопје. (18455) 

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедни-
чките сопственици и сопственисите на граничните 
парцели со парцелите КП бр. 487, КО Кучково во ме-
сто викано "Селски Забел“ дека сопственикот на наве-
дената парцела господин Стојановски Михајло од 
Скопје, ул."Маршал 'Тито" бр. 16, ја продава наведена-
та парцела со вкупно;'површина' од 500 метри/квад-
ратни по цена од 60,00 денари за еден метар квад-
ратен. 
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Доколку сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и сопствениците на граничните парцели сакаат 
да го користат предимственото право за купување 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште, по-
требно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас 
да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач. 

Нотар Панчевска Ленка, општина Чаир - Скопје. 
08526) . 

Се продава земјодеско земјиште-нива, построена 
на КП број 47/2, плац 2, скица 4, место викано 
"Ограда", класа 4, со површина од 1060 метри 
квадратни во КО Бунаруик, сопственост на Телевска 
Радица од скопје, ул."Карл Либнехт" бр. 1/1-6, за цена 
од 63.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски 
Саем, Скопје. — (18556) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено 
на КП бр.295/2, план 1, скица 3, во место викано "Па-
дарница",нива класа 5,во површина од 1323 метри 
квадратни, во КО Радишани, сопственост на Стефа-
нов Младен Миливоје од Скопје, за цена од 300.000,00 
де•нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од дбнот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотар Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр. 18-5/1, Скопје. (18569) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 7155, во место викано "Ќосејол", овошна 
градина, класа 2, 'со површина од 2843 метри квад-
ратни, во КО Тетово, сопственост на Михајловски 
Ќирко Душан, од Тетово, ул."132" број 4, за цена од 
280.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се.изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Тодор Бошковски, ул."ЈНА" број 61,Тетово., 

(18572) 

Се продава 2/5 идеален дел од земјоделско зем-
јиште овошна градина, построена на КП број 69/12, 
план 5, скица 21, место викано "Брест", класа 4, со 
површина од 1138 метри квадратни, во КО Катланово, 
сопственост на Младеновски Драги од Скопје, ул. 
"Павле Илиќ" бр. 11/1-6, за цена од 61.425,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул."Белесила" бб, Скопски 
саем, Скопје. (18588) 

Се продава земјоделско земјиште-ливади постро-
ено на КП број 1583 и 1584, план 6, скица 14, место 
викано "Мртвица", класа 3 со површина 258 и 230 
метри квадратни, во КО Доброшани сопственост 'на 
Петревски Стојан од Орашец и Точевски Лазо од с. 
Стајковци, за цена од 5 ДМ по 1 мета квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави 
до нотар Јорданка Митевска, плоштад "Маршал Тито" 
бр. 35-1/2 во Куманово. (18921) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 1021/5, план 16, скица 40, место викано 
"Село", класа 5 со површина од 517 метри квадратни 
во КО Маврово, сопственост на Пецоски Ѓоре, за 
цена од 245.675,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Весна Василеска, ул."Браќа Ѓиноски" бб, во 
Гостивар. (18924) 

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, 
построена на КП 352,план 2,скица 3 на место викано 
"Ограде", 4 класа со површина од 523 метри квад-
ратни, во КО Џепчиште, сопственост кг Крстевски 
Милев Благоја, за цена од 78.450,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
вуваат до нотар Тодор Бошковски од Тетово, ул. 
"ЈНА" бр. 61. (18925) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП број 109; план 3, скица 3, на место викано 
"Село", 5 класа со површина од 340 метри квадратни, 
во КО Јадоарце, сопственост на Павловска Боризова 
Донка, за цена од 17.000, 00 денари 

Се продава земјоделско земјиште-шума, постро-
ена на КП 110, план 2, скица 2, на место викано "Тер-



зиино", 3 класа, со површина од 2538 метри квадратни, 
на КО Јадоарце сопственост на Павловска Борзова 
Донка, за цена од 177.660,00 денари . 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП 110, план 2, скица 2, на место викано "Тер-
зиино"; 5 класа, со површина од 3000 метри квадратни, 
на КО Јадоарце, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-" 
вениците 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Бошковски Тодор од Тетово, ул“ЈНА" број 
61. (18926) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП број 1800/10, план 4, скица 6, место викано 
"Габрешки дол", класа 7, со површина од 1500 метри 
квадратни во КО Добри Дол, сопственост на Ѓорѓи 
Динески од скопје, ул."Вера Јоциќ" бр. 23/1-9, за цена 
од 150.ООО,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето ипо се продава во рок од 30 дена од денот на 
обавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (19087) 

М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.207551/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Цветковски Никола, ул."М. Орешковиќ" бр.»Скопје. 

Пасош бр.955755/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Нафи Туша, с. Блаце,Скопје. (18166) 

Пасош бр. 124017/93 »издаден од УВР - Скопје на име 
Анчевски Игор, ул."Речипгге" бр.11,Скопје. (18180) 

Пасош бр.1043260/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Никчевски Зоран Вучидол, ул."8Ј" бр.7,Скопје. 

Пасош бр. 13"!816/93издаден од УВР - Скопје на име 
Рогачи Мелита, ул."Влае" бр.59-а,Скопје. (18187) 

Пасош бр. 149068/94,издаден од УВР - Велес на име 
Гладе Соња,ул. "Игманска" бр. 13,Велес. (18194) 

Пасош бр. 1020270/97,издаден од УВР- Скопје на име 
Сулејмани Шукрие, ул."Ј.Михајловиќ" бр.2-а,Скопје. 

Пасош бр.1142061/98, издаден од УВР-Скопје на име 
Сулејмани Сокол,ул. "Ј. Михајловиќ" бр2-а,Скопје. 

Пасош бр.1142080/98, издаден од УВР-Скопје на име 
Сулејмани Емире,ул. "Ј.Михајловиќ" бр.2-а,Скопје. 

Пасош бр. 1069893, издаден од УВР - СкопЈе на име 
Стафа Себахат, бул."Макед. Кос. Бриг." бр.6,Скопје. , 

Пасош бр.0431614/94,Издаден од УВР - Скопје на име 
Бејтула Рамадани,ул."Божин Николов" бр.50,Скопје. 

Пасош бр.351283/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Сљамов Мусли, с. Сарај, ул."3" бр.5,Скопје. (18207) 

Пасош бр.1030883/97,издаден од УВР- Скопје на име 
Живко Карев, ул."Маџари" бр.30/2-15,Скопје. (18208) 

Пасош бр.0537041/94, издаден од УВР-Скопје на Име 
Зоран Николевски, ул."Б. Менков" бр.3/4-5,Скопје. 

Пасош бр.555823/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Амет Селими, ул."7" бр.45, с. Синѓелиќ,Скопје. (18213) 

Пасош бр.0174977 на име Јахјаја Намик, с. Горна 
Бањица, Гостивар. (18237) 

Пасош бр. 145623 на име Салији Мехмет, с. Врап-
чиште,Гостивар. (18239) 

Пасош на име Даим Мехмеди, с.Непроштено,'Тетово. 
Пасош бр.0928057,издаден од УВР - Виница на име 

Цонев Станко, с. Градец,Виница. (18243) 
Пасош бр.1076920 на име Кочоски Сотир, ул."Душко 

Наумоски" бр. 16,Прилеп. ' (18244) 
Пасош бр.0347759, издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име КамберовШабедин, ул."Единство" бр.25, Крива 
Паланка. 1 (18245)» 

Огласот објавен во Службен весник на РМ“ бр.51/98 
за пасош бр.896151/96 на име Дарко Славков, бул."В. 
С. Бато" бр.77/1-1 »Скопје, се сторнира. (18353) 

Пасош бр.208617/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Зеќири Шабан, с.Глумово,Скопје. (18382) 

Пасош бр.0252659,издаден од УВР - Гостивар на име 
Шабани Фети, с. Врапчиште,Гостивар. (18433) 

Пасош бр.0975577/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Попова Доротеа, бул."Маркс и Енѓел с" бр 1/4-9, 
Скопје. ^ (18440) 

Пасош бр.031556/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Ајрадини Беса, ул."К. Мисирков" бр.9/1,Скопје. 

Пасош бр.835160/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Јусуф Рецепи, с. Крушопек,Скопје. (18456) 

Пасош бр.0306288/94,издаден од УВР - Гостивар на 
име Џафери Африм, с. Форино,Гостивар. (18463) 

Пасош бр.540110,издаден од УВР - Скопје на име 
Шериф Шерифи, с. Арачиново,Скопје. (18465) 

Пасош бр.131066/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Керим Шенол, ул. "Љ. Ивановиќ" бр.2/?-9,Скопје. 

Пасош бр.0678608/95, издаден од УВР-Скопје на име 
Никола Ташевски. ул. ^Ленинова" бр.72/1-14, Скопје. 

Пасош бр.450336/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Усмедин Саит, ул."152 а- бис" бр.7,Скопје. (18529) 

Пасош бр.360917/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Наим Динарица, ул."Сев'астополска" бр.52,Скопје. 

Пасош бр. 153405/93, издаден од УВР •? Скопје на име 
Аље Динарица, ул. "Свастополска" бр.52,Скопје. 

Пасош бр.386149/94,издаден од УВР -ј Скопје на име 
Христов Душан,ул."Хо Ши Мин"бр.168 а,Скопје. 

Пасош бр.267187/94,издаден од УВР Ѓ Куманово на 
име Камбери Џезми, с. Липково,Куманово. (18567) 

Пасош бр.727287/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Поповска Тала, ул. "П. Тољати" бр. 106та,Скопје. 

Пасош бр.058124/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Дафинка Смокварска,бул."В.С.-Бато"бр.25/3-5,Скопје. 

Пасош бр. 1067871/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Џеват Зенели, с. Опае,Куманово. (.18582) 

Пасош бр. 131861/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Ивановски Синиша, бул."В. С.-Бато" бр.87/1-8,Скопје. 

Пасош бр.0174201, издаден од УВР - Гостивар на име 
Салахи Мурат, с. Беловиште,Гостивар. (18669) 

Пасош бр.914645, на име Кузмановска Ивона, ул. 
"Матија Губец" бр. 72,Битола. (18670) 

Пасош бр.914646 на име, Кузмановски Благој ул. 
"Матија Губец" бр. 72,Битола. 1 (18673) 

Пасош бр. 371623/94,издаден од ОВР - Струга ка 
име Исмајлоски Џеват,с.Подгорци,Струга. (18693) 

Пасош бр. 418666,издаден од УВР - Куманово на име 
Сел>ами Адеми, с. Отља,Куманово. (18695) 

Пасош бр.944231, издаден од УВР - Кочани на име 
Ступар Гордана, ул. "Раде Кратовче" бр] 75,Кочани. 
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Пасош бр.0364715 на име Екрем Рифат, ул."Даме 
Груев" бр.262 ,Охрид. (18701) 

Пасош бр.527335/95,издаден од ОВР - Струга на име 
Кожески Душан, ул."Ристо Крле" бр.2/3/11,Струга. 

Пасош бр. 1131402/98,издаден од УВР - Тетово на 
име Јанкулоска Слаѓана, с. Брвеница,Тетово. (18795) 

Пасош бр.736032/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Фикрет Џемали, с.Нереште,Тетово. (18796) 

Пасош бр.251139,издаден од УВР - Гостивар на име 
Ибиши Тефик, с. Чајле,Гостивар. " (18805) 

Пасош бр.931043/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Вели Ремзи, с.Трубарево, ул. "М. Ацев" бр.5,Скопје. 

Пасош бр.475171/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Штерјова Славица, ул. ''Социјалистичка Зора" бр.5/15, 
Скопје. ' (118826) 

Пасош бр. 130^91/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Штерјов Кољо,ул /'Социјалистичка Зора" бр.5/1-5, 
Скопје". (18831) 

Пасош бр. 1123738/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Штерјов Саше,ул."Социјалистичка Зора" бр.5/1-5, 
Скопје. ' (18851) 

Пасош бр. 1122889/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Штерјов Аце, ул. "Социјалистичка Зора"бр.5/1-5, 
Скопје. (18859) 

Пасош бр.01010376/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Поповски Иван, ул."Ј. Гаргарин" бр.71-а,Скопје. 

Пасош бр.0856423 на име Самокоски Благоја, ул. 
"Ѓоре Ѓорески"бр.9,Прилеп. " (18930) 

Пасош бр.0966593,издаден од УВР - Прилеп на име 
Амзоска Ерзихана, ул."Борис Кидрич"бр. 109,Прилеп. 

Пасош бр.268295/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Ајвазовиќ Ремзије, с. Опае,Куманово. (18932) 

Пасош 0р.4О6723 на име Хусејни Османфари,с. Врап-
чиште,Гостивар. (18933) 

Пасош бр. 1054681,издаден од УВР - Гевгелија на 
име Савиќ Божидар, бул. "Гевгелија" бр л 2/22, Гев-
гелија. (18945) 

Пасош бр.0551259 на име Темелковски Тони, с. Сир-
ково, Кавадарци. (18970) 

Пасош бр.093749 на име Рамадани Амиде, с. Срби-
ново, Гостивар. (18971) 

Пасош бр.407422/94 на име Исени Зулќуфли, с. Шип-
ковица,Тетово. (18972) 

Пасош на име Бешири Лирије, ул."Вл.Пат" бр.56, 
Кичево. (18973) 

Пасош бр.0.56677,издаден од УВР - Прилеп на име 
Дамески Љубе, ул."Јоска Јорданоски" бр. 162,Прилеп. 

Пасош на име Иванова Верица,ул."Караман Атанас", 
Струмица. (19011) 

Пасош бр. 1099297/98,издаден од УВР- Скопје на име 
Ѓорѓи Симоноски бул. АСНОМ бр 16/1-23,Скопје. 

Пасош бр.770094, издаден од УВР - Охрид на име 
Стојковиќ Ана, ул."Сатеска" бр. 40-3/7,Охрид. (19013) 

Пасош бр. И26637,издаден од УВР - Охрид на име 
Димзовски Илија, ул. "Ј. Сандански" бр.59 а,Охрид. 

Пасош бр.252478 на име Зеќири Џемо, с. Симница, 
Гостивар. (19034) 

Пасош бр.0515088/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Адеми Бесник, с. Д.Палчиште,Тетово. (19035) 

Пасош бр. 1036170/97,издаден од ОВР - Ресен на име 
Миле Спасе, с. Туминец - Р. Ал банија ,Ресен. (19036) 

Пасош бр.0992152,издаден од УВР - Скопје на име 
Исеин Фадиљ, ул."А. Авдовиќ" бр.28/17, с. Сингелиќ, 
Скопје. ' (19082) 

Пасош бр.791718/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Асаноска Сузана, ул. "Злетовска" бр.34,Скопје. 
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Пасош бр. 132154, издаден од УВР - Скопје на име 
Мурати Февзи, ул."Менделеева" бр.69,Скопје. (19092) 

Пасош бр.451428/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ваков Александар, ул. "Маџари" бр. 30/1-16,Скопје. 

Пасош бр. 170149/93,издаден од УВР-Куманово на 
име Видановиќ Нинослав, ул."Ленинова" бр.20, Кума-
ново. (19094) 

Пасош бр Л 33 773/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Бошњакоски Нинослав, ул. "Хо Ши Мин" бр. 1606, 
Скопје. (19095) 

Пасош бр. 1004665/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Рафет Фета,с.Синѓелиќ, ул."3" бр.124 б,Скопје. 

Пасош бр.640384/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Кимовска Верица, ул."Разлошка" бр.7/1-3,Скопје. 

Пасош бр.517631,издаден од УВР - Тетово на име 
Ибрахим Салији, с. Д. Палчиште ,Тетово. (19117) 

Пасош бр. 133010/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Станковски Миливоје, ул. "Б.Миладиновци" бр.84, 
Скопје. (19123) 

Пасош бр. 163362/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Рушити Неџади, с. Стримница,Тетово. (19126) 

Пасош бр.7675/96 на име Алијоски Азем, с. Стрелци, 
Кичево. (19131) 
. Пасош бр.0579524/95,издаден од ОВР - Делчево на 

име Стојковски Дејан, с. Габрово ,Делчево. (19134) 
Пасош бр.697763, издаден од ОВР - Струмица на име 

Танчева Љилјана, ул."Младинска" бр. 94/1-18, Стру-
мица. (19138) 

Пасош бр.1051210, издаден од УВР- Струмица на име 
Христов Влатко, ул."Јонко Цветинов"бр.50-1/4, Стру-
мица. ' (19140) 

Пасош бр. 1097780 на име Спасов Борис ул. "Брад-
ство Единство" бр. 48/11,Струмица. (19142) 

Пасош бр.649095 на име Спасова Ката, ул "Братство 
Единство" бр.48/11,Струмица. (19143) 

Пасош бр.0926118/96,издаден од УВР - Тетово на 
име Беќири Шакир, с. Чифлик,Тетово. (19146) 

Пасош бр.544683, издаден од УВР - Струмица на име 
Ивановски Зоран, с. Турново бр. 29, Струмица. (19147) 

Пасош бр.1095912, издаден од УВР- Куманово на име 
И бр ахим Алији, ул."Никола Тесла"бр.87,Куманово. 

Пасош бр. 118857, издаден од УВР - Ретово на име 
Бафчари Ајрула, с. Седларце,Тетово. (19164) 

Пасош бр.230444 на име Абази Шефти,с.Врапчиигге, 
Гостивар. (19166) 

Пасош бр.799477, издаден од УВР - Куманово на име 
Сељами Ферати, с. Черкеско Село, Куманово. (19178) 

Пасош бр.529000/95, издаден од ОВР - Струга на име 
Винца Наим, с. Велешта,Струг а. (19182) 

Пасош бр.929228, издаден од УВР - Струмица на име 
Митрев Митко, с. Ново Коњарево бр. 141,Струмица. 

Чекови од бр.3393616 до 3393620 и 4113309, од те-
ковна сметка бр. 122391-29,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Лилјана Јовановска,Скопје. 

Чековите бр.28247 и 28248, од тековна сметка бр. 
24167-13, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Илинче Митева,Скопје. (18186) 

Чекови од бр.4269489 до 4269503, од тековна сметка 
бр Л 09933-45, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Симовска Душанка, Скопје. (18210) 

Чек бр.32846086, од тековна сметка бр.212674931, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Гру-
евска Цветанка,Скопје. (18375) 

Чекови од бр.3989739 до 3989743,од тековна сметка 
бр.68600-94, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Мерџановска Слободанка,Скопје.(18448) 
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Чекови од бр.4020950 до 4020959, од тековна сметка 
бр. 118224-20, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Давковска Александра,Скопје. (18451) 

Чек бр.2003261,од тековна сметка бр.6597139-00, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Здр авкова Катерина,Скопје. (18535) 

Чекови од бр.302777 до 302782, од тековна сметка бр. 
61391-у,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Наџакова Цвета,Скопје. (18544) 

Чекови бр.3136294, 3136296, 3136298, 1722622 и 
1722623, од тековна сметка бр.7634013,' издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје' на име Елизабета 
Атанасова,Скопје. (18562) 

Чекови од бр.3372381 до 3372384, од тековна сметка 
бр.6226696,издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Антоновски Ристо,Скопје. (18583) 

Чекови од бр.17449271 до 17449273,од тековна смет-
ка бр.108756/11,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Стево Крума,ул."Фрањо Клуз"бр.8/90, 
Скопје. (18592) 

Чек бр.3925260, од тековна сметка бр.84729-86, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Иван 
Најчески,Скопје. (18734) 

Чек бр.80003311003, од тековна сметка бр.12705944, 
издаден од Комерцијална Банка АД Скопје на име 
Николовска Жаклина,Скопје. (18928) 

Чекови бр.3864527, 3864528 и 3864529, од тековна 
сметка бр.0200485910,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Бајкова Вергина,Охрид. (19078) 

Избирачка легитимација бр. 12453876-01-01,издадена 
од Скопје на име Спасовски Бранко,ул."14" бр5 Инџи-
ково,Скопје. (19079) 

Избирачка Легитимација бр.12449879-01-01,издадена 
од Скопје на име Бисера Љотиќ,с. Инџиково,Скопје. 

Чекови од тековна сметка, издадени од Босанска 
Крупа - Б и X на име Остојиќ Жељко,Скопје. (19098) 

Чекови од бр. 4146719 до 4146735, од тековна сметка 
бр. 125152-18, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Марија Цветановска,Скопје. (19106) 

Чекови од бр.32798 до 32804; од бр. 35640 до 35649; 
од бр. 941312 до 941321; од бр. 942041 до 942050 и од 
бр.943161 до 943164,од тековна сметка бр.478,издадени 
од Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Струга 
на име Милошеска Роза, ул. "Петре Ѓончски-Ѓиле" бр. 
1/19,Струга. (19137) 

Работна книшка на име Павле Стојановски,Скопје. 
Работна книшка издаден од Тутин - Југославија на 

име Хасковиќ Садја, Скопје. (18204) 
Работна книшка на име Пепќ Рамиза,Скопје. (18209) 

Работна книшка на име Цветковска Данијела, с. Дол-
но Којнаре,Куманово. (18270) 

Работна книшка на име Деспотовска Виолета, ул. 
"Др. Стопаров" бр. 43,Куманово. (18280) 

Работна книшка на име Ленче Денковска, ул."4-ти 
Јули" бр. 20,Свети Николе. (18281) 

Работна книшка на име Зизовска Симка,Скопје. 
Работна книшка на име Бранко Крстевски, ул."Боге 

Велјаноски" бр.24,Гостивар. (18292) 
Работна книшка на Име Јован Трајовски,нас. Кар-

пош бр. 120/45,Куманово. (18299) 
Работна книшка на име Љубе Јанев, с. Лесковица, 

Штип. (18302) 
Работна книшка на име Ратка Ристеска,Скопје. 
Работна книшка на име ЏевџетКуртиши,с.Студени-

чани,Скопје. ч , (18450) 
.Работна, книшка на име Мемед Назифа,Скопје. 

Работна книшка на име Секуловска Сузана,Скопје. 
Работна книшка на име Баки Хамдија,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓула Шериф,Скопје. (18564) 
Работна книшка на име Дуда Асан,Скопје; (18565) 
Работна книшка На Име Стефанија Филиповска, 

Скопје. (18566) 
Работна книшка на име Демир Јана,Скопје. (18586) 

Работна книшка на име Ставревска Наташа, с. Пое-
шево, Битола. (18641) 

Работна книшка на име Милевска Жаклина, с. До-
броште,Тетово. (18643) 

Работна книшка име Петровска Валентина, ул. 
"Врпоље" бр. 10,Битола. (18715) 

Работна книшка на Име Циуновски Гоце,с.Ивањевци, 
Битола., ' (18716) 

Работеа книшка на име Цветковски Гоце с. Ивањев-
ци,Битола. (18717) 

Работна книшка на име Постолов Мишо, с. Лешки, 
Кочани. (18727) 

Работна книшка на име Михаилова Жаклина, с.Тра-
ботивиигге, Делчево. (18729) 

Работна книшка на име Трајчески Игор ул. 
ковачка" бр. 34,Охрид. (18731) 

Работна книшка на име Незири Шпреза,Гостивар. ' 
Работна книшка на име Колева Наташа ул. "Ка-

раорман" бр. 8,Велес. (18733) 
Работна книшка на име Марков Томе,Гевгелија. 

Работна книшка на име Ѓанев Ѓорѓе, с. Мрзенци, Гев- , 
гелија. (18736) 

Работна книшка на име Марија Карапуцева, ул. 
"Лазар Колишевсќи"бр.56,Гевгелија. (18737) 

Работна книшка бр. 129608 на име Муслиу Менсур, с. 
Здуње,Гостивар. (18738) 

Работна книшка на име Усеин Куртев,ул. "Бетове-
нова" бр.75,Струмица. (18741) 

Работна книшка на име Божиноски Блаже,с. Рос-
туше,Гостивар. . (18742) 

Работна книшка на име Неџат Ибраимоски с. Лажа-
ни,Прилеп. (18743) 

Работна книшка на име Анѓелова Искра,Скопје. 
Работна книшка на име Боцевска Лепосава,Скопје. 
Работна книшка на име Ферати Исуф, с. Колари, 

Кичево. (18991) 
Работна книшка на име Хусеиновски Шабан Неџат, 

Ресен. (18992) 
Работна книшка на име Колевска Лилјана, ул. 

"Стрчин" бр. 27,Битола. (18993) 
Работна книшка на име Велевски Марјанчо, с. Дра-

гоево,Штип. (18994) 
Работна книшка на име Кузманова Љубинка нас. 

Калниште,Пробиштип. (18995) 
Работна книшка на име Ѓозева Ленче, ул."Бел Ка-

мен" бр. 25,Радовиш. (18997) 
Работна книшка на име Костадиновски Горан,с.Мож-

дивњак,Крива Паланка. (18999) 
Работна книшка на име Љатифи Али, ул.иТрст'' бр. 

19А, Куманово. (19000) 
Работна книшка на име Стојанова Каролина, с. Ба-

шино Село,Велес. (19019) 
Работна книшка на име Дамеска (Костоска) Гру-

шенка,ул."Кукушка" бр. 9,Прилеп. (19020) 
Работна книшка на име Станкоски Славчо, с. Бела 

Црква,Прилеп. (19021) 
Работна книшка на име Наумовска Снежана,Скопје. 

_ Работна книшка име Хамди Мемеди, с.Горна Ба-
џила,Гостивар. (19068) 
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Работна книшка на име Басов Каме,Гевгелија. 
Работна книшка,издаден од Мостар - Б и X на име 

Иваноска Сенада,Скопје. (19077) 
Работна книшка на име Давитков Кирил,Скопје. 

Работна книшка на име Куртиши Абдулаким,Скопје. 
Работна книшка на име Софрониевски Слободан, 

Скопје. (19116) 
Работна книшка на име Божиновски Владимир, с. 

Драчево,Скопје. (19159) 
Работна книшка на име Драгица Џепаровска,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Симо Вели-

новски,Скопје. (18864) 
Воена книшка бр. Д 039561 на име Данев Мијалче 

Емилчо, ул."П.Бригади" бр.19,Кочани (19026) 
Чековна картичка на име Бисерка Спасовска,Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Николовски 

Стојан Илија, с.Двориште,Берово. (18282) 
Свидетелство,издадено одУЦСО "Љупчо Сантов" -

Кочани на име Томевска Анита, ул."Лазар Андонов" 
бр. 8, Кочани. (18285) 

Свидетелство за III одделение,издадено од ОУ "Груп-
чин" на име Шабани Рукије, с. Ларце,Тетово. (18286) 

Свидетелство за V одделение на име Салимевска 
Силвија,ул."Х.Карпош" бр. 31/13,Крива Паланка. 

Свидетелство на име Јакимовски Венцо,с.Иванковци, 
Велес. (18288) 

Свидетелство на име Мурати Наим, с.Шум,Струга. 
Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ 

"Тодор Јанев",нас. Чашка на име Павловски Б; Пепи, 
нас. Чашка,Велес. (18290) 

Свидетелство од Ш година, издадено од УСО "Перо 
Наков" - Куманово на име Стоиковска Жаклина,с. 
Стрезовце,Куманово. (18301) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ"Цве-
тан Димов" - Скопје на име Дрпљанин Алма,Скопје. 

Свидетелство за одделение на име Алиоски Исеин, 
с. Пласница,Македонски Брод. (18617) 

Свидетелство за VIII одделение на име Реџепоски 
Нуртен, с. Пласница, Македонски Брод. (18618) 

Свидетелство на име Миланоска Елизабета,Скопје. 
Свидетелства од I до IV на име Елези .Блерта, с. Гло-

ги,Тетово. (18624) 
Свидетелство за завершено основно образование на 

име Низаќете Шабан Шабани,ул."Кумановска" бр.58, 
Тетово. (18626) 

Свидетелство за завршено основно образование на 
име Рецеп Хаки Азбие, ул."Иво Рибар Лола"бр.222, 
Тетово. (18628) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Антовски Едвард, с. Јегуновце,Тетово. (18631) 

Свидетелство на име Бечири Кес, Бл.82 Ц-Б 22, Те-
тово. (18632) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од од ОУ 
во с.Групчин на име Сејди Фари, с. Копачин дол,'Тетово. 

Свидетелство на име Кормакоски Демиш, с. Лабу-
ништа,Струга. (18746) 

Свидетелство за завршено средно образование на 
име Прашовиќ Екрем, с. Житоше,Прилеп. (18749) 

Свидетелство заVIII одделение на име Рашидова Ше-
кер зада, ул."Козјак Планина"бр.22,Штип. (18965) 

Свидетелство за ГУгодина електро на име Исајлоски 
Ивица,ул." Пар апу нов'' бр. 201, Гостивар. (18966) 

Свидетелство на име Сетку Силејману,с.Пирок, Те-
тово. (18968) 
" Свидетелство заVIII одделение на име Адеми Ружди 
Хиџет,ул."Ј.Рајчевиќ"бр.41,Тетово. (18969) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гозева Ленче, 
ул."Бел Камен" бр. 25,Радовиш. (19010) 

Свидетелства за I и II година, издадени од Средно 
медицинско на име Тасева Јулијана,ул."Б.Мучето" бр. 
2/7, Штип. (19014) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 16 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, а во соглас-
ност со член 264 од Законот за општо-управна по-
стапка, АД АК „Тиквеш" експрт-импорт Ц.О. - Кава-
дарци 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 22.09.1998 го-
дина донесе решение со кое од натамошната трансфор-
мација се изземаат: 

- Агропедолошка лабораторија „Македонка" 
- Хидромелиоративен систем „Црна река" поради 

преминување во сопственост на државата. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за набавки 
на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички 
планови - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 0 5 - 9 8 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И ПРЕВОЗНИ СРЕД-

СТВА 

1.1. Набавувач на опремата и превозните средства од 
Отворениот повик бр. 05 - 98, е Јавното претприја-
тие за просторни и урбанистички планови -
Скопје, со седиште на ул. „Димитар Чуповски" бр. 
2/4 кат. 

1.2. Предметот на набавката е: 

(1) КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 

1. Сервер 
Intel Pentium П min 233 MHz 
128 МБ Меморија 
Минимум 20 ГБ дисков простор (RAID 5) 
15" монитор 
Уред за архивирање ДАТ 12/24 ГБ 
Оперативен систем Windows NT Server 4.0 
Софтвер за архивирање Количина: 1 

2. Мрежа 
60 работни места 
Комуникациска опрема која дава можност за 
дефинирање 
на виртуелна LAN-ови 
10/100 Mb/s комуникациски уред 
FTP кабел со соодветно димензионирани 
мрежни компоненти 
Инсталација и конфигурација на мрежа, 
мрежни картички и останати мрежни компо-
ненти 
Сертификатна потврда дека мрежата ги 
исполнува критериумите на категорф 5 Количина: 1 
3. Графичка Станица - тип 1 
Intel Dual Pentium П 333 MHz (со два инста-
лирани процесора) 
512 МБ Меморија SDRAM 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
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Минимум 15 f Б дисков простор 
Мин 4 МЕ Графичка карта 
32 х CD Rom уред 
21" монитор 
Оперативен систем Windows NT или Windows 
95 (98) Количина: 5 

4. Графичка Станица - тап 2 
Intel Dual Pentium П 333 MHz (со еден инста-
лиран процесор) 
256 МЕ Меморија SDRAM 
Минимум 6 ГБ дисков простор 
Мин 4 МЕ Графичка карта 
32 х CD Rom уред 
21" монитор 
Оперативен систем Windows NT или Windows 
95 (98) Количина: 20 

5. Графичка Станица - тап 3 
Intel Pentium П 333 MHz 
128 МЕ Меморија SDRAM 
Минимум 6 ТЕ дисков простор 
Мин 4 МЕ Графичка карта 
32 х CD Rom уред 
17" монитор 
Оперативен систем Windows NT или Windows 
95 (98) Количина: 15 

6. Работна Станица 
Intel Pentium П 333 MHz 
128 МЕ Меморија SDRAM 
Минимум 6 ГБ дисков простор 
Мин 2 МЕ Графичка карта 
32 х CD Rom уред 
17" монитор 
Оперативен систем Windows NT или Windows 
95 (98) Количина: 10 

7. Уред за непрекинато напојување 
За 15 графички станици тип 1 Количина: 15 

8. Уред за непрекинато наиојува&е 
За Сервер од позиција 1 ^ Количина: 1 

9. Печатар во боја InkJet 
Формат: AO 
Мрежна картичка Количина: 1 

10. Ласерски Печатар 
Формат: А4 
Резолуција: 600 х 600 dpi 
Брзина: мин 6 страни во минута 
Меморија: минимум 1 МБ Количина: 15 

11. Лаеерскн Печатар 
Формат А4 
Резолуција: 600 х 600 dpi 
Брзина: мин 10 страни во минута 
Меморија: минимум 3 МБ Количина: 2 

12. Печатар во боја InkJet 
Формат: A3 
Резолуција: 1440 dpi Количина: 10 

13. Копир во боја 
Формат: A3 
Брзина: —- страни во минута Количина: 1 

14. Копир 
Формат: А0 Количина: 1 
15. Копнр црно/бел 
Формат: A3 
Брзина: 15 страни во минута Количина: 5 

16. Ласерски Печатар во боја 
Формат: АЈ 

Брзина: - страни во минута Количина: 1 

(2) СОФТВЕР 
1. Arc/info 7.2.1 (WinNT) Количина: 1 

2. Arc View 3.1 (Windows 95/NT) Количина: 3 

3. Arc View Network Analyst Количина: 1 

4. Arc View Spatial Analyst Количина: 1 

5. Arc View 3 D Analyst Количина: 1 

6. ArcPress Количина:! 
(3) ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
1. Патнички возила, марка Форд, 
тип Фиеста, односно Ескорт Количина: 12 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи поединечни цени на се-
која позиција на опремата, наведена во главата: (1) 
Компјутерска опрема, точките 1 - 16, (2) Софтвер, 
точките 1 - 6, и (3) Превозни средства, точката 1, како 
и вкупната цена на секоја позиција и збирната цена на 
секоја глава (1), (2) и (3). 
2.3. Сите цени на компјутерската опрема, софтверот и 
превозните средства треба да се дадат без царина и без 
данокот на промет. 
2.4. Понудата треба да содржи рок за доставување на 
понудената опрема и превозните средства. 
2.5. Понудата треба да содржи податоци за гарантните 
рокови, услови за монтирање на опремата, начин на 
сервисирање и одржување во гарантен и надвор од га-
рантен рок, можноста за над©градба и набавка на ре-
зервни делови. 
2.6. Понудувачите на превозните средства, треба да 
достават доказ за потекло на возилата и хомологација, 
како и докази за обезбеден сервис и резервните делови. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност, согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки. 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не 
се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 на 
член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудувачот треба да достави извод од регистраци-
јата на фирмата за вршење на дејноста. 
3.5. Претставниците на понудувачите треба да прило-
жат писмено овластување за учество во јавното отво-
рање на понудите. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Технички карактеристики, производител 40 поени 
4.2. Цена 30 поени 
4.3. Сервис, време на одзив, гаранција . . . . . 20 поени 
4.4. Техничка способност, референтна листа . 10 поенн 
4.5. Набавувачот задржува право, да изврши избор на 

најповолен понудувач за секоја поединечна пози-
ција дадена во главите (1) и (2), како и правото за 
избор на помала или поголема количина на опре-
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мата и превозните средства, заради усогласување 
со расположивите средства. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 5Фод 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок за доставување на понудата е: 

- 1 ден пред јавното отворање на понудите, кои се 
доставуваат со пошта или директно во архива на 
претпријатието; 

- до денот и часот на јавното отворање, до-
колку се доставува на лице место на комисијата. 

5.4. Понудите се доставуваат на следната адреса: Јавно 
претпријатие за просторни и урбанистички планови -
Скопје, со назнака „за Комисија за набавки", ул. „Ди-
м и т р а Чуновски" бр. 2/4, кат. 
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 10 ноември 
1998 година (вторник) во 11,00 часот, во просториите на 
Јавното претпријатие. 
5.6. Понудите кои не се доставени до утврдениот рок и 
кои не се изготвени согласно овој отворен повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за набавки 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на Република Македонија" бр. 26/ 
98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за стати-
стика на Република Македонија повторно доставува 

БАРАЊЕ БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди 
е Заводот за статистика на Република Македонија со 
седиште во Скопје, ул. „Даме Груев" бр. 4. 

1.2. Предмет на набавката е Дигитална опрема за 
комуникации. 

1.3. Вид и количество: 
- Интегрирани дигитални комуникациски јазли 

NODS - две единици; 
- Сервис модули за кодови - една единица; 
- Рутери со портови за Ethernet,Wan и ISDN - две, 

единици; 
- Модеми 64/128 Кb/ѕес синхрони - четири единици; 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица. 
1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе со-

гласно член 42 од Законот за јавни набавки. 
1.6. Рок на поднесување на понудите изнесува 7 

дена, сметано од наредниот ден од денот на објавува-
њето на повикот. 

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАБАВ-
КАТА 

2.1. Тендерската документација со техничките ка-
рактеристики може да се подигне во канцеларија бр. 71 
на Заводот за статистика секој работен ден од 09-14 
часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да содржи единечна цена по 
позиција и вкупна цена за сите позиции изразена во 
денари. 

3.2. Цената треба да биде франко локација на инста-
лацијата со вкалкулиран данок на промет. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде потпишан од страна на 
овластено лице на понудувачот. 

4.2. Понудите треба да се доставуваат препорачано 
по пошта или со непосредно предавање на архивата на 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт 
кој содржи два запечатени коверти. На предната страна 
од надворешниот коверт, во горниот лев агол треба да 
биде назначено „не отворај" и бројот на барањето, а во 
средината на ковертот треба да биде назначена адре-
сата на Заводот за статистика на Република Македо-
нија - „Даме Груев" бр. 4. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката „документација". 
Вториот внатрешен коверт ја содржи ознаката „пону-
да" која содржи финансиска документација. 

4.4. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават придружна документација и тоа: 

- извод на регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет и 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-

шана од одговојрното лице на понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Цена, начин и услови на плаќање, квалитет на опре-
мата, рок на испораката, гаранции, постпродажен сер-
вис и давање на стручна помош. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и 
оние кои не се изработени согласно барањето на нара-
чувачот, нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, а во врска со член 42 од 
Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното прет-
пријатие Електростопанство на Македонија - По-
дружница ХЕЦ Козјак - Скопје, објавува 

БАРАЊЕ 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 38 - 35/98 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на барањето бр. 38-35/98 е ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ 
Козјак - Скопје со седиште на ул. „11 Октомври" 
бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Изработка на Елаборат за 
утврдување и евидентирање на флористичкиот и 
фаунистичкиот диверзитет на подрачјето на ид-
ната акумулација Козјак. 

1.3. Барањето е јавно при што набавката ќе се спро-
веде со прибирање на понуди согласно со Законот 
за јавни набавки. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 



28 октомври 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 52 - Стр. 2883 

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки - ако набавката е од странство), 
изразена во германски марки. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
2.5. 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 Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката - услугата. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 43 од 
Законот за јавни набавки. 

3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Заводот за пла-

тен промет. Документот за бонитет треба да биде 
оригинал или заверена копија. 

3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорното лице на понудувачот. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки) 

4.1. Цена на чинење 
4.2. Квалитет 
4.3. Рок на изведување 
4.4. Начин на плаќање 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е 7 (седум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во јавно гласило. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки преку пошта или архивата на набавува-
чот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Коз-
јак ул. „11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и не се изработени според Барањето за 
прибирање на понуди, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во ова барање 
нема да се разгледуваат. 

5.5. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈЗО Здравствен .дом Крушево, обја-
вува 

ПОВТОРНО БАРАЊЕ 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 2 

1. ЈЗО Здравствен дом Крушево со седиште на ул. 
„Илинденска" бр. 13а од Крушево, известува дека има 
потреба од набавка на: 

- Едно патничко возило од средна класа со запрем-
ина од 1750-1998 см3 и соодветна сила на моторот. 

Во понудата да се наведат: 
- сите технички податоци за возилото, 
- сериската опрема и дополнителната опрема во во-

зилото (задолжително да има клима уред, АБС, АИР-
БАГ, радиокасетофон итн). 

2. Во понудите треба да бидат разработени следните 
критериуми: 

- цена на набавката, без данок на промет, но со 
износот на царинските и други давачки, 

- рок и место на испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- гаранција за квалитет и стандард, 
- оперативни трошоци. 
3. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 

сметаат за нецелосни и не ќе се земат ?а разгледување. 
Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 

на понудувачите. 
4. Рок за доставување на понудите е 7 дена од објаву-

вањето. 
5. Придружената, документација се доставува во со-

гласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод 
од регистрација, документ за бонитет и примена изјава 
на понудувачот дека не е под стечај). 
Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи 
два запечатени коверта. Надворешниот коверт во гор-
ниот лев агол треба да носи ознака „Не отворај". 
Првиот внатрешен коверт ја содржи придружената тех-
ничка документација и ја има ознаката „документаци-
ја". Вториот внатрешен коверт'ја содржи понудата и ја 
има ознаката „понуда", која содржи финансиска доку-
ментација. Понудата се доставува по пошта или со пре-
давање во архивата на набавувачот. Понудите да се 
достават на адреса: ЈЗО Здравствен дом Крушево, ул. 
„Илинденска" бр. 13а, Крушево. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-44/780 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СЕРВИСИ-
РАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на отворениот повик бр. 15-44/780 е 
Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката - услугата е прибирање на 
понуди за: 

1. Сервисирање и одржување на сите видови ра-
зладни фреонски уреди (Список бр. 1). 

2. Сервисирање и одржување на индустриски тер-
мички уреди и пропратни електрични уреди (Список 
бр. 2). 

3. Сервисирање и одржување на индустриска пе-
рална техника (Список бр. 3), 

4. Сервисирање и одржување на бела техника, пра-
восмукалки и други апарати за домаќинство (Список 
бр. 4). 

5. Сервисирање и поправка на ТВ приемници, ради-
окасетофони, радио апарати, магнетофони, грамо-
фони, видеорекордери и кино лроектори (Список бр. 
5). 

6. Сервисирање и одржување на системи за озвучу-
вање и разгласни уреди (Список бр. 6). 
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7. Сервисирање и одржување на радио телефонски 
и репетиторски уреди од типот на „Моторола" (Список 
бр. 7). 

8. Сервисирање и одржување на телефонски цен-
трали .и уреди (Список бр. 8). 

9. Сервисирање и одржување на фотокопир апа-
рати „Канон", „Оливети" и „Рикох" (Список бр. 9). 

10. Сервисирање и одржување на електронски и 
електро механички машини за пишување ИБМ (Список 
бр. 10). . 

11. Ремонт на опрема во лекара (Список бр. 11). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 15 од Законот за јавни набавки. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува на детална техничка специфика-
ција за бараната набавка - услуга (Список од 1 до 11). 

2. Тендерската документација (списоците) набавува-
чот на јавниот повик, им ја става на увид на заинтереси-
раните понудувачи во просториите на Министерството 
за одбрана, ул. „Орце Николов" бб Скопје, соба 711, 
каде што може и да се подигне, во работен ден од 09,00 
до 12,00 часот во време траењето на повикот после 
објавувањето во „Службен весник на РМ". 

Ш. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Средство за кое се доставува понуда по основ на 

добиениот Список. 
3. Норматив искажан низ норма часови за сервиси-

. рање и поправки за средство за кое се доставува понуда. 
4. Цена за норма час за средство за кое се лицитира. 
5. Начин и услови на плаќање. 
6. Референцна листа со аргументи (договори или 

потврден документ од страна на претпријатие кое се 
наведува во референцата листа). 

7. Рок на важноста на понудата 30 дена, рок на 
приемот е 15 дена од денот на објавување во последното 
јавно гласило. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ската состојба на купувачот (преку документ за бони-
тет кој го издава институција за платен промет), со-
гласно член 22 од Законот, во согласност со „Правил-
никот за содржината на документот за бонитет" 
(„Службен весник на РМ", бр. 32/98). 

2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност, согласно член 23 од Законот (ба-
рани во Списокот). 

3. Критериум за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот: 

а) Кадровска и техничка опременост на сервисот 
(барање специфицирано во Списокот). 

б) Цена искажана низ вкупна вредност. 
в) Начин и услови на плаќање. 
г) Квалитет на досегашно - поранешно извршување 

на услугите во единиците на АРМ. 
д) Референцна листа со аргументи (договори или 

потврден документ од страна на претпријатие кое се 
наведува во реферецната листа). 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 

Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден 
оригинален примерок, потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
„не отворај", како и бројот на јавниот повик - бр. на 
Список за кој се доставува понудата. Во средината на 
пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Во 
ковертот има уште два затворени коверти, во кои во 
едниот е содржана понудата со финансиските доку-
менти а другиот внатрешен коверт ја содржи технич-
ката документација и документ за бонитет и носи оз-
нака „документација" и точна адреса на понудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во јавно гласило кое последно објавува. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

назначен во Список за секое средство, во просториите 
на Министерството за одбрана, во присуство на понуду-
вачите. 

3. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација (Список), како и оние кои немаат 
доказ за финансискиот бонитет и за техничката оспосо-
беност, нема да се разгледуваат. 

4. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 21 69. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-21/1332 

1. Предмет на јавниот повик - Реконструкција на 
централна котларница со замена на еден високоприти-
сен парен котел во касарната „Чеде Филиповски - Да-
ме" Кичево. 

2. Во понудата да бидат дадени следните елементи: 
- Цена поединечно и збирно 
- Рок за изведување на работите 
- Рок и начин на плаќање 
- Фактор за дополнителни работи 
- Процент на манипулативни трошоци. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- Вкупната сума на понудата 
- Рок и услови на плаќање 
- Рок за изведување на работите 
- Техничката способност на понудувачот. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со „Правилникот за 
содржината на документот за бонитет" („Сл. весник на 
РМ" бр. 32/98) 

- Извод од регистрација на дејноста 
- Документ дека не е изречена мерка на безбедност -

забрана на вршење на дејност 
- Изјава дека понудувачот не е во стечај и во процес 

на ликвидација потпишана и заведена од одговорното 
лице на понудувачот 

- Доказ за техничка способност на понудувачот со-
гласно став 1, 3 и 4 од член 23 од Законот за јавни 
набавки. 

5. Посебни услови: 
- Понудувачите треба да се стручни и овластени 

организации за работа со садови под притисок, а при-
емот на работите ќе се врши во соработка со Републич-
ката инспекција за садови под притисок 
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- Инвестирањето на изведените работи ќе се врши 
50% во 1998 година, а останатите 50% во 1999 година. 

- Рокот за изведување на работите не може да биде 
подолг од 60 работни дена 

- Тендерската документација за предметните работи 
може да се подигне во просториите на бул. „Климент 
Охридски" бр.15, секој работен ден од 9,00 до 12,00 
часот со надомест од 500,00 денари на благајната на ВП 
1722 Скопје. 

6. Понудите треба да се достават на адреса бул. 
„Климент Охридски" бр.15 Скопје, согласно член 52,53 
и 54 од Законот за јавни набавки. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отварање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат 
предвид за разгледување. 

7. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изведе, во просториите на бул. „Кли-
мент Охридски" бр. 15 Скопје, со почеток во 10 часот 
петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија". Во 
случај петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, 
недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе 
се изврши наредниот работен ден. 

За подетални информации обратете се на тел. 223-
838 и 224-428/ лок. 117, 119 и 127. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26 од 12.06.1998 година), Коми-
сијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации „Македонски Телекомуникации" во 
државна сопственост Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 4/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА НАДГРАДБА НА ИНТЕРНЕТ СЕР-
ВИСОТ НА АД „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИИ" - СКОПЈЕ (со јавно отворање) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е: Акционерско Друштво за 

телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" во државна сопственост, ул. „Орце Николов" 
бб, Скопје 

1.2. Предмет: Опрема за надградба на ИНТЕРНЕТ 
сервисот на АД „Македонски Телекомуникации" -
Скопје 

1.3. Вид и количина: 
Дадено во Тендер документацијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач (со-
гласно член 25 од Законот за Јавни набавки): 
- Квалитет и технички карактеристики на опре-
мата 
- Техничко решение 
- Цени и понудени услови на плаќан>е 
- Рок на испорака 

Референтна листа за слични проекти 
- Бонитет на понудувачот 
- Кадровска екипираност и обученост на понудува-
чот. 

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.6. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од денот 
на објавувањето на овој отворен повик, односно до 
11.11.1998 година до 12.00 часот, кога и ќе се 
изврши јавно отворање на понудите. 

1.7. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ",бр.26 
од 12.06.1998 година) 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
набавката или за дел од набавката. 

2.3. Понудата треба да содржи единечни цени и вкупна 
цена на целата набавка (со сите давачки согласно 
член 54 став 3 од Законот за Јавни набавки ако 
набавката е од странство), изразени во ДЕМ. 

.2.4. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на 
понудата, согласно член 55 од Законот за Јавни 
набавки. 

2.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја до-
стават придружната документација предвидена во 
член 22 од Законот за јавни набавки, како доказ за 
неговата финансиска и економска спрсобност. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на него 
не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од членот 24 од Законот за јавни набавки, 
односно доказ дека не е во стечај, ликвидација и 
дека нема забрана за вршење на дејноста. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

3.3. Тендер документацијата може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" Скопје, во По-
дружница - Центар за МАКПАК/ ИНТЕРНЕТ -
Скопје на ул. „Маркс и Енгелс", бр. 3 (во зградата 
на „Агромеханика") во канцеларија број 28, секој 
работен ден од 10 до 12 часот. Износот на надоме-
стокот што треба да се плати при подигање на 
тендер документацијата е неповратен износ од 150 
ДЕМ во денарска противвредност пресметано по 
средниот курс на Народна банка и тоа на жиро-
-сметка 40100-601-409621 или на девизна жиро-
-сметка преку Комерцијална банка Скопје, 40100-
620-16-25730522-1950. 

3.6. Понудувачите кои ќе купат тендер документација 
ќе имаат право да поднесат понуди. 

3.7. Понудите треба да се достават во архивата на Ди-
рекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" 
ул. „Орце Николов" бб Скопје. 

3.8. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набаву-
вачот да предадат писмено овластување за застапу-
вање на понудувачот. 

3.9. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 11.11. 1998 во 12.00 часот, во просто-
риите на Дирекцијата на АД „Македонски Телеко-
муникации" - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик, тендерската документација и 
Законот за јавни набавки нема да бидат разгледу-
вани. 

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

4.3. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат со Душица Јаневска - тел. 

109-915. 
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Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излезе од 
печат 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НА ДРЖАВЈАНСТВОТО 

Подготвувани: 
д-р Фиданчо Стоев и 
Мирјана Лазарова-Трајковска 

Збирката содржи: 
- Закон за државјанството на Република Маке-

донија, со коментар 
- Закон за движење и престој на странци 
- Закон за пријавување на живеалиштето и 

престојувалиштето на граѓаните 
- други прописи од областа на државјанството, 

како и поранешни прописи на СФР Ј и СРМ кои 
се однесуваат на регулирање на државјанството-

Цена на збирката 600,00 денари. 
Порачки се примаат во НИРО Службен 

весник на РМ, пошт. фах 51, или на телефоните 
129-036,117-460, телефакс 112-267. 

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-12498 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1328. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
1998 година 2881 

1329. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонка за 
1998 година 2889 

1330. Одлука за основање на Основно учи-
лиште во Дебар . 2892 

1331. Одлука за основање на Основно учи-
лиште во с. Чајле 2893 

1332. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството - Битола. . . 2893 

1333. Решение за именување претставник на 
државниот капитал на Република Маке-
донија во Собранието на акционерите 
на Македонската банка за поддршка на 
развојот 2893 

1334. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Македонската ин-
формативна агенција - МИА 2893 

1335. Одлука на Државната изборна комисија 2894 

1336. Одлука за именување заменик претседа-
тел на Изборната комисија на Избор-
ната единица број 54 во општините Го-
стивар - дел и Долна Бањица 2894 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје 


