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375. 
Врз основа на член 10 од Законот за денационали-

зација ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 20/98 и 31/2000), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 27.02.2001 година, донесе 

У Р Е Д В А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДВАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНО-

СТА НА ИМОТОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ДЕНА-
ЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за утврдува-

ње на вредноста на имотот кој е предмет на денацио-
нализација ("Службен весник на РМ" бр. 43/2000), во 
членот 10 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

"Проценката на движниот имот кој во времето на 
одземањето бил проценет со актите донесени во пос-
тапката за одземање, се врши на тој начин што вред-
носта која била утврдена при одземањето се претвора 
во американски долари (или германски марки) по 
курс на крајот од годината во која била утврдена вред-
носта и добиениот износ на девизи се претвора во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија на денот на одлучувањето." 

Член 2 
По членот 14, се додава нова точка VIII и нов член 

14-а, кои гласат: 
"VIII. ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕН НАДОМЕСТ 

З А ОДЗЕМЕН ИМОТ 
Член 14-а 

Лицата на кои им се враќа во сопственост во пос-
тапка за денационализација имотот одземен со при-
силни прописи, се должни да ја уплатат на посебна жи-
ро сметка во корист на Вуџетот на Република Маке-
донија вредноста на паричниот износ кој како надо-
мест бил определен и примен во поранешен период за 
одземениот имот. 

Пресметката на износот што лицата се должни да 
го уплатат се врши на тој начин што вредноста на на-
доместот се претвора во американски долари (или 
германски марки) по курс на крајот на годината во ко-
ја е определен надоместот и добиениот износ во деви-
зи се претвора во денарска противвредност по средни-
от курс на Народна банка на Република Македонија 
на денот на одлучувањето. 

Ако лицата од став 1 на овој член како надомест 
примиле друг имот, а не паричен надомест, одземени-
от имот ќе им се врати во сопственост само доколку 
го вратат имотот кој го примиле како надомест без 
обврска на државата да проценува и исплатува зголе-
мена вредност на имотот кој се враќа во државна 
сопственост." 

Член 3 
Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Вр. 23-932/1 
27 февруари 2001 година 

Скопје 

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

376. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 6. 
03. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ З А 
УВОЗ НА ШЕЌЕР З А 2001 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингент за увоз на шеќер за 2001 година ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 14/2001), во точ-
ките 1. и 2. после зборовите: "плаќање на" се додаваат 
зборовите: "царина и". 

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

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

Бр. 23-1232/1 
6 март 2001 година 

Скопје 
377. 

Врз основа на член 30, став 1 од Законот за ловс-
твото ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА З А УСТАНОВУВАЊЕ НА ЛОВИШТА НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за установување на ловиштата на 
територијата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 49/97), во точка-
та 1 бројот "253" се заменува со бројот "249". 

2. Во точката 2 бројот "253" се заменува со бројот 
"249", а бројот "108" со бројот "104". 

3. Во точката 3.4 потточка 3.4.1 зборовите "ловиш-
те бр. 3 "Јеловце", "ловиште бр. 4"Маздрача" се бри-
шат, а во потточката 3.4.2 зборовите "ловиште бр. 1 
"Јеловјане", "ловиште бр. 3 "Вејце", "ловиште бр. 4 
"Љуботен" се бришат. 

4. Во точката 3.10 потточка 3.10.2 зборот "Попче-
во" се заменува со зборот "Нивичино", а по зборот 
"Нивичино" се додаваат зборовите "ловиште бр. 3а 
"Огражден 1". 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-1046/1 Претседател на Владата 
27 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
378. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно об-
разование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНО-
ВНОТО УЧИЛИШТЕ "РИЛИНДЈА" РУДНИК ЛОЈАНЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Рилиндја" Рудник Лојане, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана 
на 12.12.2000 година. 

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

Бр. 23-2784/1 
27 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
наРепублика Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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379. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.02.2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ ВЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и тоа: 

Тарифен 
б Р о ј 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 

3105 59 00 00 

3209 

3209 90 00 00 

3917 

3917 21 

3917 21 99 00 

3917 22 

3917 22 99 00 

3917 23 

3917 23 99 00 

3920 

3920 10 

3920 10 00 10 

миски ѓубрива што 
содржат два или три 
од следниве ѓубриви 
елементи: азот, 
фосфор и калиум; 
други ѓубрива; про-
изводи од оваа гла-
ва во форма на таб-
лети или слични 
форми или во паку-
вање до 10 кг бруто 
маса: 
- -Други 
а) Минерални и хе-
миски ѓубрива 
Премачку вачки 
средства (бои и ла-
кови) врз база на 
синтетички полиме-
ри или хемиски мо-
дификувани природ-
ни полимери, дис-
перзирани или рас-
творени во воден 
медиум: 
- Дриго , 
а) Друго (заштитни 
премази) 
Цевки, црева и при-
бор за нив (на пр. 
спојници, колена 
прирабници), од 
пластични маси: 
-- Од полимери на 
етилен: 
--- Други 
а) Цевки од полиме-
ри на етилен 
б) Цевки од полиме-
ри на етилен 
-- Од полимери на 
пропилен: 
--- Други 
а) Цевки П П Ц 
-- Од полимери на 
винил хлорид: 
--- Други 
а) Цевки, црева од 
полимери на винил 
хлорид 
б) Цевки црева и 
прибор за олуци 
Други плочи, листо-
ви, филмови, фолии 
и ленти, од пластич-
ни маси, што не се 
со клеточна струк-
тура, незајакнати, 
неламинирани, без 
подлога или што не 
се комбинирани со 
други материјали: 
- Од полимери на 
етилен: 
--За употреба во ин-
дустријата и земјо-

7300,20 кгр 

1.300 кгр 

4.350 метри 

795 метри 

120 парчиња 

165 метри 

450 кгр 

делството како ма-
теријал за пакува-
ње, неприпремени 
за продажба на ма-
ло 
а) Фолии за земјо-
делството 250 кгр 

3920 41 --Крути (несвитли-
ви): 

3920 41 19 00 ---- Над 1 мм 
а) Олуци за покрив 
од винил хлорид 350 кгр 

3921 Други плочи, листо-
ви, филмови, фолии 
и ленти, од пластич-
ни маси: 
- Со клеточна 
структура: 

3921 90 00 00 - Друго 
а) Цластични панел 
плочи 77 парчиња 

3925 Градежни произво-
ди за вградување од 
пластични маси, на 
друго место неспом-
нати или неопфате-
ни: 

3925 20 00 00 - Врати, прозорци и 
рамки за нив, праго-
ви за в р а т и 
а) Врата пластична 1 парче 

4407 Дрво обработено по 
должината, со реже-
ње, глодање или со 
сечење или лупење, 
вклучувајќи ренди-
сано, брусено, прс-
тесто или запчесто 
споено, со дебелина 
поголема од 6 мм: 

4407 10 - Од иглолисници: 
4407 10 00 90 -- Други 

а) Друго (дрвени 
греди за покрив) 64 парчиња 

4412 Шперплочи, фурни-
рани плочи и други 
слоевити производи 
од дрво: 
- Шперплочи кои се 
состојат само од 
фурнирски листови 
од дрво, чии поеди-
нечни дебелини се 
до 6 мм: 

4412 19 00 00 -- Други 
а) Фурнирани плочи 2 парчиња 

5604 Нишки и корд од гу-
ма, прекриени со 
текстилен матери-
јал, текстилно пре-
диво, ленти и слич-
но од тар. број 5404 
или 5405, импрегни-
рани, Превлечени, 
обложени со гума 
или со пластична 
маса: 

5604 10 00 00 -Нишки и корд од гу-
ма, прекриени со 
текстилен материјал 
а) Нишки од корд од 
гума за врзување 20 парчина 

7212 Плоснати валант 
производи од железо 
или нелегиран че-
лик, со ширина по-
мала од 600 мм, пла-
тинирани или Прев-
лечени: 

7212 10 -Превлечени или 
прекриени со калај : 

7212 10 93 00 ----Друго 
а) Железни огради 380 паршња 

7212 20 -Електролитички 
Превлечени или 
прекриени со 
цинк: 
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7212 20 90 00 

7217 

7217 10 

7217 10 39 00 

7304 

7304 31 

7304 31 99 00 

7308 

7411 

7616 

8213 

8414 

7308 30 00 00 

7308 40 

7308 40 90 00 

7411 10 

7411 10 11 00 

7616 99 
7616 99 00 90 

8213 00 00 00 

--Со ширина до 
500 мм 
а) Челични дело-
ви 
Ладно добиена 
жица, од железо 
или нелегиран че-
лик: 
-Непревлечена 
или непрекриена, 
полирана или не-
полирана: 
----Друга 
а) Жица, железна 
или челична 
Цевки и шуплви 
профили, безраб-
ни, од железо (ос-
вен од леано же-
лезо) или од че-
лик: 
--Ладно влечени 
или ладно валани 
----Друго 
а) Цевки од челик 
Конструкции (ос-
вен монтажни 
згради од тар. 
број 9406) и дело-
ви од конструк-
ции (на пример, 
мостови и секции 
на мостови, врати 
за брани, кули, 
решеткасти стол-
бови, покриви, 
покриени скеле-
ти, врати и про-
зорци и рамки за 
нив, прагови за 
врати, прозорски 
капаци, огради и 
столбови), од же-
лезо или челик; 
лимови, прачки, 
профили, цевки и 
слично, подготве-
ни за употреба во 
конструкции, од 
железо или челик: 
-Врати, прозорци 
и рамки за нив и 
прагови за врати 
а) Врата челична 
со праг 
-Елементи за ске-
лиња, оплата, 
потпирање и јам-
ско потпирање: 
--Друго 
а) Челични конс-
трукции за пок-
рив 
Цевки од бакар: 
-Од рафиниран 
бакар: 
---Над 0,6 мм 
а) Цевки од бакар 
Други производи 
од алуминиум: 
--Друго: 
---Друго 
а) Алуминиумски 
плошки 
Ножици (вклучу-
вајќи и кројачки и 
слични ножици), 
и сечила за нив 
а) Ножици за цве-
ќиња 
Воздушни или ва-
куум пумпи, воз-
душни или гасни 
компресори и 
вентилатори; вен-
тилациони или 
рециркулациони 

4 парчиња 

8414 59 
8414 59 30 00 

8415 

100 кгр 

660 кгр 
8415 90 
8415 90 90 00 

8418 

8418 69 
8418 69 99 00 

8418 99 
8418 99 10 00 

8418 99 90 00 

2 парчиња 8424 

2.450 кгр 

170 кгр 

1 парче 

24 парчиња 

8424 81 

8424 81 10 00 

8432 

8432 90 
8432 90 90 00 

отстранувачи на 
мирис со вграден 
вентилатор, вклу-
чувајќи ги оние 
опремени со фил-
тер: 
--Друго: 
—Аксијални 
а) Вентилатори 
аксијални 100 кгр 
Уреди за клима-
тизација, со вен-
тилатор на мото-
рен погон и со 
елементи за мену-
вање на темпера-
турата и влажнос-
та, вклучувајќи и 
машини во кои 
влажноста не мо-
же посебно да се 
регулира: 
-Делови: 
--Друго 
а) Делови за уре -
ди за климатиза- 708 парчи-
ција ња 
Фрижидери, за-
мрзнувачи и дру-
ги уреди за ладе-
ње или замрзну-
вање, електрични 
или други; топ-
лотни пумпи, ос-
вен уредите за 
климатизација од 
тар. број 8415: 
--Друго: 
----Друго 
а) Компресиони 
единици 4 парчиња 
б) Песочен фил-
тер 1 парче 
--Друго: 
---Евапоратори и 
кондензатори, ос-
вен оние за фри-
жидери за дома-
ќинство 
а) Евапоратори 4 парчиња 
---Друго 
а) Евапоратори и 
кондензатори 7 парчиња 

Механички уреди 
(со или без рачен 
погон) за исфрлање, 
дисперзија или рас-
прснување на 
течности или прав; 
апарати за гаснење 
пожари, наполнети 
или ненаполнети; 
пиштоли за 
прскање и слични 
уреди; машини за 
исфрлање пареа 
или песок и слични 
машини за 
исфрлање млаз; 
--За земјоделство 
или хортикулгура-
та: 
---Прскалки 
а) Прскалки 2 парчиња 
Машини за подгот-
вување и култиви-
рање на земја во 
земјоделството, хо-
ртикултурата или 
шумарството; ва-
лјаци за тревници 
или спортски те-
рени: 
-Делови: 
--Друго 
а) Делови за маши- 1500 
ни за сеење, садење парчиња 
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8536 

8536 20 

8536 20 

8539 

8539 10 

8539 10 

8544 

8544 59 
8544 59 

8547 

5 парчиња 

Електрични апарати 
за вклучување и 
исклучување или за 
заштита на елек-
трични струјни кола 
или за остварување 
на приклучување за 
или во електрични 
струјни кола (на 
пример, пре -
кинувачи, релеи, 
осигурувачи, бра-
нови со висока 
фреквенција, вклуч-
ници и штекери, 
сијалични грла и 
разводни кутии), за 
напони до 1000 В: 
-Автоматски преки-
нувачи на струјни 
кола: 

10 00 --За јачина на струја 
до 63 А 
а) Автоматски пре-
кинувач на струја до 
63 А 
Електрични сијали-
ци со влакна или 
електрични сијали-
ци со празнење, вк-
лучувајќи и затво-
рени рефлекторски 
влошки со вградени 
сијалици и 
ултравиолетови или 
инфрацрвени си-
јалици; лачни сија-
лици: 
-Затворени рефлек-
торски влошки со 
вградени сијалици: 

90 00 --Друго 
а) Светлосни уреди 310 кгр. 
Изолирана жица 
(вклучувајќи емај-
лирана или аноди-
зирана жица), кабли 
(вклучувајќи и коа-
ксијални кабли) и 
други изолирани 
електрични сп-
роводници, со или 
без конектори; каб-
ли од оптички вла-
кна, изработени од 
поединечно 
оплаштени влакна, 
комбинирани или не 
со електрични сп-
роводници, со или 
без конектори: 
--Други: 

10 00 ---Жица и кабли чи-
ишто пое динечни 
спроводници имаат 
пречник поголем од 
0,51 мм 
а) Кабли 

Изолациони делови 
за електрични ма-
шини, уреди или оп-
рема, изработениво 
целост од изо-
лационен материјал 
или само со помали 
компоненти од 
метал (на пример, 
чаури со навој), 
вградени за време 
на пресувањето 
исклучително 
заради спојување, 
освен изолаторите 
од тар.број 8546; 
цевки за елект-
рични спроводници 
и спојници за нив, 

9020 

9032 

9406 

8547 90 00 00 

9020 00 

9020 00 90 00 

9032 10 
9032 10 90 00 

9406 00 
9406 00 31 00 

1350 кгр 

од прости метали 
обложени со 
изолационен мате-
ријал: 
-Друго 
а) Изолациони ма-
теријали 
Други апарати за 
дишење и гасмаски, 
освен заштитни 
маски без меха-
нички делови и из-
менливи филтри: 
-Друго 
а) Заштитна гас 
маска 
Инструменти и апа -
рати за автоматска 
регулација или 
управување: 
-Термостати: 
---Друго 
а) Инструменти за 
регулација на тем-
пературата 
Монтажни згради: 
--Стаклени бавчи 
а) Стаклени бавчи 

20 кгр 

11 
парчиња 

4 парчиња 

65 парчиња 

2. О в а р е ш е н и е влегува во сила н а р е д н и о т ден од 
денот на о б ј а в у в а њ е т о во " С л у ж б е н весник на Репуб-
л и к а М а к е д о н и ј а " . 

Б р . 23-998/1 
27 ф е в р у а р и 2001 г о д и н а 

С к о п ј е 

П р е т с е д а т е л на В л а д а т а 
на Р е п у б л и к а Македони ја , 

Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 

3 8 0 . 
В р з основа на ч л е н 184 од Ц а р и н с к и о т з а к о н 

( " С л у ж б е н весник на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), В л а д а т а на Репуб-
л и к а М а к е д о н и ј а , на седницата о д р ж а н а на 27.02.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А П Р Е Д М Е Т И Т Е К О И М О Ж Е 

Д А С Е У В Е З А Т В Е З П Л А Ќ А Њ Е Н А Ц А Р И Н А 

1. С о ова р е ш е н и е се о п р е д е л у в а а т п р е д м е т и т е к о и 
м о ж е да се увезат без п л а ќ а њ е царина , а за п о т р е б и т е 
на М и н и с т е р с т в о т о за здравство и тоа : 

Тарифен 
б Р о ј 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 

9018 19 00 00 

рати за медицин-
ска, хируршка, за-
барска и ветерина-
рна наука, вклучу-
вајќи и сцинтигра-
фски апарати, дру -
ги електромедици-
нски апарати и ин-
струменти за испи-
тување на видот: 
- Електродијагно-
стички апарати (вк-
лучувајќи и апа-
рати за функцион-
ални истражувач-
ки испитувања или 
за проверување на 
физиолошките па-
раметри): 
--Друго 
а) Ултразвучен апа-
рат со колор доплер 
тип АЛОКА со 
дополнителна оп-
рема: SSD 1700 Color 
dopler, UST 979-
sonda, UST 5524-son-
da, CP 700,P91 printer 1 парче 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-934/1 Претседател на Владата 
27 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

381. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000) и член 2 од Одлука-
та за образување Национална комисија за борба про-
тив трговијата со луѓе и илегалната миграција во Ре-
публика Македонија, Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 27 февруари 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНА-
ТОР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИ-
СИЈА З А БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ 
И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За национален координатор и членови на Наци-
оналната комисија за борба против трговијата со луѓе 
и илегалната миграција во Република Македонија се 
именуваат: 

а) за национален координатор 
- Љубе Бошкоски - државен секретар во Минис-

терството за внатрешни работи. 
б) за членови 
- Нафи Доко - потсекретар во Министерството за 

внатрешни работи, 
- Љупчо Фидановски - главен инспектор во Секто-

рот за организиран криминал во Министерството за 
внатрешни работи, 

- Олгица Василевска - началник на Дирекцијата за 
регионални иницијативи во Министерството за надво-
решни работи, 

- Тања Кикерекова - раководител на Одделението 
за човекови права во Министерството за правда, 

- Роксанда О.Крстевска - заменик на јавниот обви-
нител на Република Македонија, 

- Навсика Петровска - советник на министерот за 
труд и социјална политика, 

- м-р Зуди Биљали - советник на министерот за 
здравство, 

- Божо Лозановски - цариник - виш соработник во 
Царинска испостава Аеродром Петровец во Царин-
ската управа при Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-1022/2 Претседател на Владата 
27 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

382. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

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

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Ванчо Каргов од должноста пот-
секретар во Министерството за финансии, поради за-
минување на друга должност. 

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

Бр. 17-754/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

383. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 февру-
ари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ФИНАНСИИ 

1. За државен секретар во Министерството за фи-
нансии се именува Ванчо Каргов, досегашен потсек-
ретар во Министерството за финансии. 

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

Бр. 17-754/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

384. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на РепубликаМакедони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

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

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 
1. Се разрешува м-р Виолета Маџова од должноста 

потсекретар во Министерството за економија, поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-741/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

385. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 февру-
ари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 
1. За државен секретар во Министерството за еко-

номија се именува м-р Виолета Маџова, досегашен 
потсекретар во Министерството за економија. 

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

Бр. 17-741/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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386. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

1. Се разрешува Весна Огненовска од должноста 
потсекретар во Министерството за транспорт и врски, 
поради заминување на друга должност. 

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

Бр.17-755/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

387. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 февру-
ари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1. За државен секретар во Министерството за 
транспорт и врски се именува Весна Огненовска, досе-
гашен потсекретар во Министерството за транспорт и 
врски. 

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

Бр. 17-755/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

388. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

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

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ОВРАЗОВАНИЕ 

1. Се разрешува м-р Емил Поповски од должноста 
потсекретар во Министерството за образование, пора-
ди заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-774/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

389. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 февру-
ари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ОВРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

1. За државен секретар во Министерството за об-
разование и наука се именува м-р Емил Поповски, до-
сегашен потсекретар во Министерството за образова-
ние. 

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

Бр. 17-775/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

390. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕ-

ТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

1. Се разрешува д-р Никола Панов од должноста 
потсекретар во Министерството за животна средина, 
поради заминување на друга должност. 

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

Бр.17-752/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

391. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државни-

те службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 февру-
ари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО З А ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. За државен секретар во Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање се именува д-р 
Никола Панов, досегашен потсекретар во Министерс-
твото за животна средина. 

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

Бр. 17-753/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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392. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИ-

СТЕРОТ З А ФИНАНСИИ 

1. За помошник на министерот за финансии се наз-
начува Драги Тасевски, досегашен самостоен совет-
ник во Министерството за финансии. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-756/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

393. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖВАТА ЗА ОПШТИ И ЗА-
ЕДНИЧКИ РАВОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Цветко Колчакоски од должноста 
помошник на директорот на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија. 

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

Бр.17-470/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

394. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СЛУЖБАТА З А ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ 

РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија се назначува Весна Пецовска, дипл. еконо-
мист за туризам и угостителство. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-470/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

395. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЗА-
ШТИТА НА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ 

1. За директор на Бирото за заштита на индустрис-
ката сопственост, орган во состав на Министерството 
за економија, се именува Рамадан Ахмеди, досегашен 
советник на директорот на Заводот за заштита на ин-
дустриската сопственост. 

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

Бр. 17-591/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

396. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 февруари 2001 година, донесе 

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

З А ТУРИЗАМ 

1. За директор на Бирото за туризам, орган во сос-
тав на Министерството за економија, се именува Душ-
ко Поповски, дипл. машински инженер. 

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

Бр. 17-633/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

397. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 февруари 2001 година, донесе 

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

З А ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За директор на Управата за водостопанство, ор-
ган во состав на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, се именува Целе Ристев-
ски, досегашен директор на Е.Е. "Нискоградба" при 
А.Д. "Маврово" - Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-790/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

398. 
Врз основа на член 164 став 3 од Законот за пензис-

кото и инвалидско осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/2000, 96/2000 и 5/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13 февруари 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКО-

ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија број 
02-661/1 од 2 февруари 2001 година, со која за директор 
на Фондот е именуван Љупчо Мешков, дипл. правник, 
досегашен вршител на должност директор на Фондот. 

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

Бр. 17-596/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

399. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Центар за образование на кадри за областа на безбед-
носта ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 27/95), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ 
З А ОВРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ З А ОБЛАСТА 

НА БЕЗБЕДНОСТА - СКОПЈЕ 

1. За директор на Центарот за образование на кад-
ри за областа на безбедноста - Скопје се именува Бо-
жидар Кулевски, досегашен директор на Центарот. 

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

Бр. 17-57/1 Претседател на Владата 
10 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

400. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ 

1. Садик Беќири се разрешува од должноста заме-
ник на директорот на Јавното претпријатие за одржу-
вање и заштита на магистралните и регионалните па-
тишта "Македонијапат" - Скопје, поради заминување 
на друга должност. 

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

Бр.17-503/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

401. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП З А ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИ-
СТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА "МА-

КЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ 
1. Садик Беќири, дипл.град.инженер се именува за 

заменик на директорот на Јавното претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и регионални-
те патишта "Македонијапат" - Скопје, сметано од 31 
јануари 2001 година. 

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

Бр.17-798/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

402. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО РТВ - КАВАДАРЦИ 
1. Сокол Јаковлевски, се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво РТВ Кавадарци. 

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

Бр. 17-1149/1 Претседател на Владата 
27 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

403. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 
/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 
0/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 
РТВ - КАВАДАРЦИ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ-Ка-
вадарци се именува Љубица Кимова, дипл. филолог. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1150/1 Претседател на Владата 
27 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

404. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 фев-
руари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

НА ОУ "ЧЕДЕ ФИЛИПОСКИ" - ВРАПЧИШТЕ 

1. За член на Училишниот одбор на ОУ "Чеде Фи-
липоски" - Врапчиште се именува Митко Аврамоски, 
дипл. инженер - с. Зубовце. 

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

Бр.17-57/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

405. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА МИНИСТЕРОТ З А НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува м-р Рубинчо Зарески од должнос-
та помошник на министерот за надворешни работи, на 
негово барање. 

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

Бр. 17-720/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

406. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ З А ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Ѓорѓе Костов од должноста совет-
ник на министерот за финансии, поради заминување 
на друга должност. 

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

Бр. 17-663/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

407. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ З А ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Киро Соневски од должноста со-
ветник на министерот за финансии, поради спогодбен 
престанок на работниот однос. 

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

Бр. 17-663/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

408. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ З А ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Димитрула Лисичова од должнос-
та советник на министерот за финансии, поради спо-
годбен престанок на работниот однос. 

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

Бр. 17-663/4 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

409. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

1. Се разрешува Димитар Георгиевски од должнос-
та помошник на министерот за млади и спорт. 

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

Бр.17-474/3 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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410. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1. Се разрешува Сабри Алими од должноста по-

мошник на министерот за млади и спорт. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр.17-474/4 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

411. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1. Се разрешува мр Жанина Кировска од дол-

жноста помошник на министерот за млади и спорт. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр.17-474/5 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година наРепублика Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

412. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕ-

ТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1. Се разрешува Софка Пејовска Дојчиновска од 

должноста потсекретар во Министерството за млади и 
спорт. 

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

Бр.17-474/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година наРепублика Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

413. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1. Се разрешува Сашо Поповски од должноста со-

ветник на министерот за млади и спорт. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.17-474/6 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

414. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

1. Се разрешува Сашо Петковски од должноста со-
ветник на министерот за млади и спорт. 

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

Бр.17-474/7 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

415. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за Управа-

та за јавни приходи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
февруари 2001 година, донесе 

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

НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА З А ЈАВНИ 
ПРИХОДИ 

1. Се разрешува Рауф Рамадани од должноста за-
меник на директорот на Управата за јавни приходи, 
поради заминување на друга должност. 

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

Бр.17-663/5 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

416. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА 

ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
1. Се разрешува Зија Мазхар од должноста совет-

ник на директорот на Републичката управа за ветери-
нарство, поради заминување во пензија. 

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

Бр.17-737/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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417. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
февруари 2001 година, донесе 

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

НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ 
ДОМ ИДРИЗОВО 

1. Се разрешува Џеват Бучи од должноста заменик 
на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово. 

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

Бр.17-865/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

418. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 февруари 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДВОР НА ЈП МАКЕДОНСКА 
ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА МИА - СКОПЈЕ, 

ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие Македонска информативна 
агенција МИЛ - Скопје, поради престанок на работни-
от однос во претпријатието се разрешуваат: 

- Ненад Баткоски, 
- Никола Димитровски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие Македонска информативна агенција 
МИЛ - Скопје, од редот на вработените во претприја-
тието се именуваат: 

- Сашко Панајотов, новинар во ДЕСК, 
- Соња Трајковска, уредник во внатрешна редакци-

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

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

Бр.17-649/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

419. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за основа-

ње на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 
и 98/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА- СКОПЈЕ 
ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Димитар Клашниновски се разрешува од дол-
жноста член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Македонска радиодифузија - Скопје, поради 
престанок на работниот однос во претпријатието. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија - Скопје од редот 
на вработените во претпријатието се именува Никола 
Коталески, одговорен техничар во Секторот репети-
торска техника - Регионален центар Мали Влај во Ох-
рид. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.17-577/2 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

420. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 фев-
руари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ "ПЕТАР 

БОГДАНОВ - КОЧКО" - ГОСТИВАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Основното музичко училиште "Петар Богданов -
Кочко" - Гостивар, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат; 

- Весна Јосифовска, 
- Никола Велески. 
2. За членови на Училишниот одбор на Основното 

музичко училиште "Петар Богданов - Кочко" - Гости-
вар се именуваат: 

- Илир Адеми, професор во Гимназијата "Панче 
Попоски" - Гостивар, 

- Војне Милошески, директор на ОУ "Братство -
Единство" - Гостивар. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр.17-57/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

421. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), согласно Одлуката на Комисија-
та за хартии од вредност донесена, на седницата одр-
жана на 19.02.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ 

НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Друштвото за производство на индустриски 

гасови "ТГС Технички гасови" АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - четврта емисија на 48.728 акции во вредност од 
4.872.800 германски марки или во денарска против-
вредност од 151.056.800 денари на денот на донесува-
њето на Одлуката за зголемување на основната глав-
нина на друштвото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

Бр. 07-106/3 Комисија за хартии од вредност 
20 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
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422. 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ РМ И УНМИК 

Екселенцијо, 

Имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо од 1 март 
2000 во кое меѓу другото се предлага следново: 

"1. Имам чест да се повикам на резолуцијата 1244 (1999) од 10 јуни 
1999 година со која Советот за безбедност на Обединетите нации, 
дејствувајќи во согласност со Поглавјето VII од Повелбата на 
Обединетите нации, одлучи под покровителство на Обединетите нации 
да распореди цивилно и безбедносно присуство на Косово, Сојузна 
Република Југославија, со соодветна опрема и пероснал. Со истата 
резолција, Советот за безбедност го овласти Генералниот секретар, со 
помош на релевантните меѓународни организации, да воспостави 
меѓународно цивилно присуство на Косово познато како Мисија на ОН 
за привремена администрација на Косово (УНМИК). Исто така имам 
чест да се повикам на став 52 од Извештајот на Генералниот секретар 
до Советот за безбедност од 12 јули 1999 г. за УНМИК (Ѕ/1999/779) во 
согласност со кој Генералниот секретар изрази желба да отвори 
Канцеларија за врски на Обединетите нации во Скопје со цел истата да 
работи на прашања поврзани со УНМИК, како и да му помага на 
Специјалниот претставник на Генералниот секретар за УНМИК (СПГС) 
во неговите контакти со властите во Република Македонија. 

2. За да се обезбеди ефикасното извршување на неговите функции 
и спроведувањето на неговиот мандат на УНМИК и е потребна 
континуирана соработка со Владата на Република Македонија (во 
натамошниот текст Владата) особено во светлина на целите на 
Канцеларијата за врски наведена во ставот 1 погоре, фреквенцијата на 
движењето на членовите на УНМИК, неговите логистички снабдувања 
и опрема, и потребата од поддршка и олеснување на активностите на 
УНМИК. 

Неговата Екселенција 
Г-дин Жан Мари Гуено 
Генерален потсекретар за мировни операции 
Обединети нации 
ЊУЈОРК 
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3. За оваа цел, предлагам Вашата Влада на УНМИК, неговиот имот, 
средства и пари како и на неговите членови наведени во член 4 под 
став (а), (б), (в) и (г) подолу да им ги додели привилегиите и 
имунитетите предвидени во Конвенцијата за привилегиите и 
имунитетите на Обединетите нации, чиј потписник е и Република 
Македонија (во натамошниот текст Конвенцијата) 

4. Конкретно, предлагам Вашата Влада да го додели следново: 

(а) на Специјалниот претставник на Генералниот секретар и на другите 
високи членови на УНМИК, чии имиња за оваа цел ќе и бидат 
соопштени на Владата, да им додели привилегии и имунитети, 
изземања и олеснувања кои ги уживаат дипломатските претставници 
во согласност со меѓународното право. 

(б) на службениците на Обединетите нации распоредени на служба во 
УНМИК, да им ги додели привилегиите и имунитетите на кои имаат 
право според членовите V и VII од Конвенцијата. Локално вработените 
членови на УНМИК, кои се државјани или постојани 
жители на Република Македонија во врска со службените дејствија ќе 
уживаат имунитети и ослободувања од оданочување и од служење 
војска предвидени во деловите 18 (а), (б) и (в) од Конвенцијата; 

(в) Другите лица назначени да извршуваат мисии за Обединетите 
нации или било кои релевантни меѓународни организации кои пружаат 
помош на УНМИК, вклучувајќи ги и цивилната полиција наОбединетите 
нации и воените офицери за врска на Обединетите нации во 
извршувањето на нивните функции, ќе ги уживаат привилегиите и 
имунитетите што се доделуваат на експерти кои извршуваат задачи за 
Обединетите нации во согланост со членот VI од Конвенцијата; 

(г) на службениците или меѓународниот персонал на другите 
релевантни меѓународни организации распоредени за служба при 
УНМИК, да им додели привилегии и имунитети споменати во ставот (б) 
погоре освен доколку ова не подлежи на посебни договори меѓу 
таквите организации и Вашата Влада. 

(д) УНМИК и нејзините членови ќе се воздржат од било какво дејствие 
кое не е компатибилно со непристрасниот и меѓународен карактер на 
нивните должности или кои не се во согласност со духот на овој 
аранжман. 

УНМИК и нејзините членови ќе ги почитуваат сите локални закони и 
прописи. Владата се обврзува да го почитува исклучивиот меѓународен 
карактер на УНМИК. 

5. Привилегиите и имунитетите се доделуваат на членовите на 
УНМИК во интерес на УНМИК, а не за лична корист на самите 



Стр. 1882 - Бр. 19 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 6 март 2001 

поединци. Специјалниот претставник на Генералниот секретар ќе има 
право и одговорност да го укине имунитетот на било кое лице во случај 
во кој според неговото мислење имунитетот би ја попречил правдата и 
може да се укине без да се наштети на интересите на УНМИК. Во 
врска со персоналот на компонентите за изградба на институциите и 
реконструкцијата, укинувањето на имунитетот ќе се изврши во 
консултации со Шефовите на овие компоненти. 

6. УНМИК секогаш ќе соработува со соодветните локални власти 
за да се овозможи соодветното спроведување на правдата, за да се 
обезбеди почитување на полициските приописи и да се спречи појавата 
на злоупотреба на привилегиите, имунитетите и олеснувањата 
наведени во ова писмо. 

7. Привилегиите и имунитетите неопходни за исполнувањето на 
функциите на УНМИК, исто така го вклучуваат и следново: 

(i) Обединетите нации, имотот и средства каде и да се наоѓаат и кој и 
да ги поседува ќе уживаат имунитет од било која форма на правни 
постапки, освен кога во некој конкретен случај имунитетот е 
недвојбено укинат. Сепак, јасно се подразбира дека нема да има 
откажување на имунитет за било каква форма на извршна мерка; 

(ii) архивите на Обединетите нации, и воопшто сите документи што им 
припаѓаат или се во нивен посед ќе бидат неповредиви без оглед на 
тоа каде се ноаѓаат; 

(iii) УНМИК ќе биде изземена од било какви давачки, даноци и такси 
освен од давачките за пружените услуги. Меѓу УНМИК и Владата ќе се 
воспостават специјални аранжмани во врска со изземањето и/или 
рефундирањето на данокот на додадена вредност; 

(iv) слобода на влез и излез без одлагање и пречки, за нејзините 
членови, имот и транспортни средства. За влез на територијата на 
Република Македонија, ќе бидат потребни патниот документ на 
Обединетите нации или националните пасоши со потврда од 
Обединетите нации или идентификационите документи на УНМИК. 
Носителите на патните документи на Обединетите нации, или 
националните пасоши со потврда од Обединетите нации или 
идентификационите документи на УНМИК ќе бидат изземени од било 
какви визни барања. Додека членовите на УНМИК ќе бидат изземени 
од барањата за виза и пополнувањена влезно-излезни формулари, тие 
ќе треба за цел на идентификацијата да ги покажат, но не и да ги 
предадат, таквите документи. Владата за членовите на УНМИК без 
наплата на давачки, без било какви ограничувања и што е можно 
побрзо ќе издаде виза во сите случаи каде е тоа 
потребно.Примероците од патните документи на Обединетите нации, 
потврдите на Обединетите нации и од идентификационите документи 
на УНМИК ќе бидат поднесени до Владата. 
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Владата особено ќе го овозможи брзото патување и лесното 
преминување на членовите на УНМИК и нивните транспортни средства 
при влез и излез од Косово, Сојузна Република Југославија.На 
преминувањето на автобусот на Обединетите нации ќе му биде даден 
приоритет. Ќе се применуваат следниве посебни аранжмани за негов 
побрз премин: 

- УНМИК ќе подготви листа на патници која ќе ги содржи податоците за 
имињата, бројот на патната исправа која се употребува во целите на 
преминување на границата, и државјанството на носителот на патниот 
документ; 

- Веднаш при пристигањето во граничната област, за преминот на 
автобусот ќе биде дадена преференцијална помош; 

- претставник на надлежните власти ќе се качи во автобусот, со цел 
експедитивно да ја заврши постапката на идентификување на 
патниците. Листата на патници ќе биде достапна за претставникот, за 
да се олесни таквата постапка; 

(v) слобода на движење во земјата, освен во определените 
безбедносни зони, за УНМИК, нејзините членови, имот, опрема и 
транспортни средства, УНМИК, нејзините членови, возила и 
воздухоплови ќе ги употребуваат патиштата, мостовите и листите без 
плаќање на давачки, патарина, давачки за слетување, такса за 
паркирање, давачки за прелет; 

(vi) влез и излез без одолговлечување или пречки за УНМИК, 
вклучувајќи го и нејзиниот имот, возила, опрема и резервни делови, 
намирници, залихи, материјали и други стоки (во натамошниот текст 
имот и стоки) ослободени од било какво ограничување или плаќање на 
давачки, такси и даноци. Возилата на Обединетите нации што се 
употребуваат во целите на таквиот транспорт ќе бидат снабдени со 
карго документација на која ќе се назначи дестинацијата на товарот. 

(vii) Владата ќе ги издаде сите неопходни овластувања, дозволи и 
одобрувања, за увоз или набавка на имот и стоки ослободени од било 
какви ограничувања и без плаќање на давачки, такси или даноци. 

(viii) прифаќање од страна на Владата на дозволите или уверенијата 
издадени од страна на Обединетите нации или од страна на други 
релевантни меѓународни организации за управување со возилата кои 
ги користи УНМИК (примероци од таквите документи ќе и бидат 
доставени на Владата); прифаќање од страна на Владата, или кога е 
неопходно верификување од страна на Владата, без наплата на 
давачки и без било какво ограничување, на дозволите и уверенијата 
кои се веќе издадени од страна на надлежните власти на други 
држави во однос на воздухопловите што се употрбуваат за поддршка 
на УНМИК; Владата брзо ќе ги издаде, без наплата на давачки и без 
било какво ограничување, сите неопходни овластувања, дозволи и 
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уверенија кога е потребно, за набавка, употреба, работење и 
одржување на воздухопловите, употребувани за поддршка на УНМИК; 

(iх) право да се поставува знамето на Обединетите нации, да се 
постават ознаките на Обединетите нации или знамето и ознаките и на 
другите релевантни меѓународни организации на просториите, 
возилата и воздухопловите што се употребуваат за поддршка на 
УНМИК; 

(x) право на неограничени комуникации преку радио, сателит или други 
форми на комуникација со Седиштето и меѓу различните канцеларии 
во целите на поврзувањето со радио и сателитска мрежа на 
Организацијата, како и преку телефон, факс, и други системи за 
електронски податоци. Фреквенциите на кои ќе се изведува 
комуникацијата преку радио ќе бидат определени во соработка со 
Владата; 

(хi) право да воспостават аранжмани преку нивните сопствени 
капацитети за обработка и транспорт на пошта упатена или која доаѓа 
од членовите на УНМИК. Владата ќе биде известена за природата на 
таквите аранжмани, и нема да се вмешува ниту пак ќе ја цензурира 
поштата на УНМИК и нејзините членови. 

8. Следниве аранжмани ќе се употребуваат за изведувачите на 
работите и нивните вработени ангажирани од страна на УНМИК, за 
извршување на услуги исклучиво за УНМИК и/или за снабдување 
исклучиво на УНМИК (УНМИК изведувачи). Таквите аранжмани исто 
така ќе се однесуваат на имотот, опремата и резервните делови, 
транспортните средства, намирниците, залихите, материјалите и 
другите стоки што се употребуваат за поддршка на УНМИК 
изведувачите: 

(i) Владата ќе го овозможи влезот, транзитот и излезот од земјата за 
УНМИК изведувачите, вклучително и за нивниот имот, опрема и 
резервни делови, транспортни средства, намириници, залихи, 
материјали и други стоки., УНМИК изведувачите ќе треба да ги 
покажат важечките национални пасоши при влезот и излезот од 
земјата. Владата на УНМИК изведувачите ќе им ги издаде без 
наплаќање на давачки и без никакви пречки, неопходните визи, 
дозволи или одобрувања. Владата ќе биде информирана за 
изведувачите ангажирани од страна на УНМИК; 

(ii) Опремата и резервните делови, транспортните средства, 
намирницте, залихите, материјалите и другите стоки за транзит купени 
од страна на УНМИК изведувачите за користење од страна на УНМИК, 
ќе бидат ослободени од било какви ограничувања и за истите нема да 
се наплаќаат давачки, такси и даноци. Плаќањето на данокот на 
додадена вредност од страна на УНМИК изведувачите ќе подлежи на 
специјалните аранжмани меѓу УНМИК и Владата споменати во член 
7(iii) погоре. Владата исто така, брзо и без наплаќање на давачки ќе ги 



6 март 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 19 - Стр. 1883 

издаде неопходните одобрувања, дозволи и овластувања за УНМИК 
изведувачите. 

(iii) УНМИК изведувачите и нивните возила и воздухоплови ќе ги 
употребуваат патиштата, мостовите и пистите без плаќање на 
давачки, такси и даноци освен давчките за пружените услуги; 

(iv) Кога опремата и резервните делови, намирниците, залихите, 
материјалите и други стоки се наменети за УНМИК во Косово, УНМИК 
изведувачите се обврзани да ги покажат соодветните документи, како 
и меѓународните товарни документи СМR и ТIR карнети при влезот и 
излезот од земјата. УНМИК изведувачите кои пренесуваат опрема и 
резервни делови, намирници, залихи, материјали и други стоки 
наменети за Канцеларијата за врски на Обединетите нации во Скопје 
ќе ги покажат неопходните документи. 

(V) Возилата за транспорт на стоки наменети за УНМИК и кои не се 
УНМИК возила, се обврзани да имаат регистерски документи со кои се 
потврдува техничката исправност на возилата. Возачите на таквите 
возила се обврзани да поседуваат дозвола од соодветната категорија 
на возило и зелен картон (односно доказ за платено осигурување). 

(VI) На УНМИК изведувачите ќе им бидат доделени аранжмани за 
репатриација во време на кризи, без никаков трошок за Владата. 

9. Канцеларијата за врски на УНМИК и сите простории што УНМИК 
ги користи за извршувањето на оперативните и административни 
активности ќе бидат неповредиви и ќе подлежат исклучиво на 
контролата и надлежноста на Обединетите нации или, како што е 
случајот, на релевантната меѓународна организација која работи под 
покровителство на Обединетите нации. Ќе се претпостави дека е 
добиено одобрување за влез во случај на пожар или слични итни 
случаи кога треба итно да се дејствува од страна на надлежните 
власти на Владата. Било кое лице кои влегло во просториите на 
УНМИК во целите на погореспоменатите несреќни случаи, доколку тоа 
го бараат Обединетите нации, или каков што може да биде случајот 
доколку тоа го побараат релевантните меѓународни организации кои 
работат под покровителство на Обединетите нации, веднаш ќе ги 
напуштат просториите. 

10. Цивилната полиција на Обединетите нации, воените офицери за 
врска и персоналот за обезбедување ќе ги носат нивните униформи и 
стандардните ознаки на Обединетите нации додека службено патуваат 
низ Република Македонија, и во зависност од практичните аранжмани 
за кои ќе се договорат Владата и Специјалниот претставник на 
Генералниот секретар, полицијата и персоналот за обезбедување на 
УНМИК ќе можат да го пренесуваат нивното оружје и муниција преку 
Република Македонија. 
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11. Натаму се подразбира дека оперативните ставови 5-11, од 
Резолуцијата на Генералното собрание 52/247 од 26 јуни 1998 г. ќе се 
применуваат во врска со барања од трети страни против Обединетите 
нации кои резултираат или кои се припишуваат на УНМИК или на 
активностите на нејзините членови. 

12. Било каков спор меѓу Обединетите нации и Владата во однос на 
толкувањето или примената на овој Договор ќе биде решен со 
преговори. 

13. Доколку преговорите на успеат, спорот ќе се поднесе за 
разрешување на арбитражен суд составен од три судии, од кои по еден 
ќе назначат Обединетите нации и Владата. Третиот судија ќе биде 
назначен со договор меѓу Обединетите нации и Владата. Доколку 
Обединетите нации и Владата не успеат да постигнат договор околу 
назначувањето на третиот судија, тој/таа ќе биде назначен од страна 
на Претседателот на Меѓународниот суд на правдата. Одлуката на 
така составениот суд ќе биде конечна. 

14. Овој Договор може да се измени со писмена согласност меѓу 
Обединетите нации и Владата. 

15. Доколку ги одобрувате горенаведените одредби, би предложил 
ова писмо и Вашиот одговор на истото да претставуваат договор меѓу 
Обединетите нации и Владата на Република Македонија кој ќе стапи 
во сила веднаш. Интегрален дел на Договорот претставува писмото од 
27 октомври 2000 година, упатено од страна на Специјалниот 
Претставник на Генералниот секретар на ОН за УНМИК, до 
Министерот за надворешни работи на Република Македонија, во кое се 
одразува постигнатата согласност на страните за дел од прашањата 
регулирани со овој Договор. Овој Договор ќе остане во сила се до 
заминувањето на последниот елемент на УНМИК. 

16. Ја користам оваа можност да изразам благодарност на Владата 
на Република Македонија за соработката што и ја пружа на УНМИК во 
олеснувањето на нејзините задачи." 

Имам чест да потврдам дека Владата на Република Македонија е 
согласна со изнесените предлози со што Вашето писмо и ова писмо во 
одговор, претставуваат Договор меѓу Владата на Република 
Македонија и Обединетите нации, кој ќе стапи во сила веднаш. 

Примете ги, Екселенцијо, изразите на моето највисоко 
почитување. 

Д-р Срѓан Керим 
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Skopje, 27 February 2001 

Excellency, 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 7 February 2001 
containing the following text: 

"1. I have the honour to refer to resolution 1244 (1999) of 10 June 1999 by which the 
United Nations Security Council, acting under Chapter VII of the Charter of the United 
Nations, decided on the deployment in Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia, under 
United Nations auspices, of civil and security presences, with appropriate equipment and 
personnel as required. By that same Resolution, the Security Council authorized the 
Secretary-General, with the assistance of relevant International Organizations, to establish 
an international civil presence in Kosovo, known as the United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo (UNMIK). I also have the honour to refer to paragraph 
52 of the report of the Secretary-General to the Security Council of 12 July 1999 on UNMIK 
(S/1999/779) pursuant to which the Secretary-General expressed a desire to open a United 
Nations liaison office in Skopje in order to address issues affecting UNMIK, as well as to 
assist the Special Representative of the Secretary-General for UNMIK (the SRSG) in his 
contacts with authorities in the Republic of Macedonia. 

2. To ensure the effective discharge of its functions and the implementation of its 
mandate, UNMIK requires the continued cooperation of the Government of the Republic of 
Macedonia (hereinafter referred to as the Government) in view, in particular, of the purposes 
of the liaison office as outlined in paragraph 1 above, the frequency of the movement of the 
members of UNMIK, its logistical supplies and equipment, and the need to support and 
facilitate the activities of UNMIK. 

His Excellency 
Jean-Marie Guehenno 
Under-Secretary-General 
for Peacekeeping Operation 
United Nations 
New York 
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3. For this purpose, I propose that your Government, extend to UNMIK, its property, 
funds and assets and its members listed in paragraph 4 (a), (b), (c) and (d) below, the 
privileges and immunities provided in the Convention on Privileges and Immunities of the 
United Nations to which the Republic of Macedonia is a Party (the Convention). 

4. I propose, in particular, that your Government extend to: 

(a) the Special Representative of the Secretary-General and other high-ranking members 
of UNMIK whose names shall be communicated to the Government for that purpose, the 
privileges and immunities, exemptions and facilities which are enjoyed by diplomatic envoys 
in accordance with international law; 

(b) the officials of the United Nations assigned to serve with UNMIK, the privileges and 
immunities to which they are entitled under Articles V and VH of the Convention. Locally 
recruited members of UNMIK, who are nationals or permanent residents of the Republic of 
Macedonia, shall enjoy the immunities concerning official acts and exemption from taxation 
and national service obligations provided for in sections 18 (a), (b) and (c) of the Convention; 

(c) other persons assigned to perform missions for the United Nations or any of the 
relevant international organizations providing assistance to UNMIK, including United 
Nations civilian police and United Nations military liaison officers, shall enjoy, in the 
discharge of their functions, the privileges and immunities accorded to experts performing 
missions for the United Nations under Article VI of the Convention; 

(d) the officials or international staff of other relevant international organizations 
assigned to serve with UNMIK, privileges and immunities as referred to under paragraph (b) 
above unless superseded by separate agreements between these organizations and your 
Government; 

(e) UNMIK and its members shall refrain from any action incompatible with the 
impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of the present 
arrangement. UNMIK and its members shall respect all local laws and regulations. The 
Government undertakes to respect the exclusively international nature of UNMIK. 

5. Privileges and Immunities are granted to UNMIK members in the interests of 
UNMIK and not for the personal benefit of the individuals themselves. The SRSG shall have 
the right and the duty to waive the immunity of any person in any case where in his opinion 
the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the 
interests of UNMIK. In relation to personnel of the Institution-building and Reconstruction 
components, any waiver of immunity shall be carried out in consultation with the Heads of 
these components. 
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6. UNMIK shall co-operate at all times with the appropriate local authorities to 
facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and 
prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and 
facilities mentioned in this letter. 

7. The privileges and immunities necessary for the fulfilment of the functions of 
UNMIK also include: 

(i) the United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held, 
shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular 
case it has expressly waived its immunity. It is, however, expressly understood that no 
waiver shall extend to any measure of execution; 

(ii) the archives of the United Nations, and in general all documents belonging to it or 
held by it, shall be inviolable wherever located; 

(iii) UNMIK shall be exempt from duties, taxes and charges except charges for services 
rendered. Special arrangements shall be made between UNMIK and the Government 
regarding the exemption and/or refund of the value-added tax; 

(iv) freedom of entry and exit without delay or hindrance, of its members, their property, 
and means of transport. For the purposes of entering the territory of the Republic of 
Macedonia, the United Nations laissez-passer, or a national passport with the United Nations 
Certificate or the UNMIK identity card will be required. Holders of a United Nations laissez-
passer, or a national passport together with a United Nations Certificate or UNMIK identity 
card shall be exempt from any visa requirements. While UNMIK members shall be exempt 
from visa requirements and completion of entry/exit forms, they shall be required to present 
for identification, but not to surrender, such documents. The Government shall issue to 
UNMIK members, free of charge, without any restrictions and as promptly as possible, visas 
in any case where required. Samples of the United Nations laissez-passer, United Nations 
Certificate and UNMIK identity cards shall be submitted to the Government. 

The Government shall especially facilitate the speedy travel and easy passage of UNMIK 
members and means of transport when entering to or exiting from Kosovo, Federal Republic 
of Yugoslavia. The passage of the United Nations Bus shall be accorded priority. The 
following special arrangements to expedite its movement will apply: 

- UNMIK shall prepare a list of passengers detailing the name, the number of the 
travel document used for the purpose of crossing the border, and the nationality of the holder 
of the travel document; 

- Immediately upon arrival in the border area, preferred assistance will be given to the 
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passage of the Bus; 
- A representative of the competent authorities shall come on board the Bus to 

expeditiously process the identification of the passengers. The list of passengers will be 
provided to the representative to facilitate such process. 

(v) freedom of movement throughout the country, except in the designated security 
zones, ot UNMIK, its members, property, equipment and means of transport. UNMIK its 
members, their vehicles and aircraft shall use roads, bridges and airfields without 'the 
payment of dues, tolls, landing fees, parking fees, overflight fees and charges; 

(vi) entry and exit without delay or hindrance of UNMIK including its property, vehicles 
any equipment and spare parts, provisions, supplies, materials and other goods (referred to 
hereinafter as "property and goods") ftee of any restrictions and payment of duties, charges 
or taxes. United Nations vehicles used for such transport shall cany a cargo manifest 
indicating the destination of the cargo; 6 

(vii) The Government shall issue any necessary authorizations, permits, and licenses for 
Oie importation or purchase of any property and goods free of any restrictions and without 
the payment of duties, charges or taxes; 

(viii) acceptance by the Government of permits or licences issued by the United Nations 
or other international organizations for the operation of vehicles used in support of 

UNMIK, (samples of such documents shall be submitted to the Government); acceptance by 
the Government, or where necessary validation by the Government, free of charge and 
without any restriction, of licences and certificates already issued by appropriate authorities 

in other States in respect of aircraft used in support of UNMIK; prompt issuance by the 
Government, free of charge and without any restrictions, of necessary authorizations, licences 

and certificates, where required, for the acquisition, use, operation and maintenance of 
aircraft used in support of UNMIK; 

(ix) right to fly the United Nations flag and place distinctive United Nations identification 
or the flag and distinctive identification of other relevant international organizations on 
premises, vehicles and aircraft used in support of UNMIK; 

(x) right to unrestricted communication by radio, satellite or other forms of 
communcation with the Headquarters and between the various offices and to connect with 
the Organizations radio and satellite network, as well as by telephone, facsimile and other 
electronic data systems. The frequencies on which the communication by radio will operate 
shall be decided upon in cooperation with the Government; 

(xi) right to make arrangements through its own facilities for the processing and transport 
ot mail addressed to or emanating from members of UNMIK. The Government shall be 
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informed of the nature of such arrangements, and shall not interfere with or apply censorship 
to the mail of UNMIK or its members. 

8. The following arrangements shall apply to contractors and their employees engaged 
by UNMIK to perform services exclusively for UNMIK and/or to supply exclusively 
UNMIK (UNMIK contractors). Such arrangements will also apply to the property, equipment 
and spare parts, means of transport, provisions, supplies, materials and other goods used in 
support of UNMIK contractors: 

(i) The Government shall facilitate the entry into, transit through, and exit from the 
Country of UNMIK contractors, including their property, equipment and spare parts, means 
of transport, provisions, supplies materials and other goods. UNMIK contractors shall be 
required to present national valid passports upon entering or departing the Country. The 
Government shall issue to UNMIK contractors free of charge and without any impediment, 
the necessary visas, licenses or permits. Contractors engaged by UNMIK shall be made 
known to the Government; 

(ii) The equipment and spare parts, means of transport, provisions, supplies, materials and 
other goods in transit, purchased by UNMIK contractors for UNMIK, shall be free of any 
restrictions and without the payment of duties, charges or taxes. The payment of value-added 
tax by UNMIK contractors shall be subject to the special arrangements between UNMIK and 
the Government referred to in paragraph 7 (iii) above. The Government shall also issue 
promptly and without charges the necessary authorizations, permits and licenses to UNMIK 
contractors. 

(iii) UNMIK contractors and their vehicles and aircraft shall use roads, bridges and 
airfields without the payment of duties, taxes and charges except charges for services 
rendered; 

(iv) Where the equipment and spare parts, provisions, supplies, materials and other goods 
are destined for UNMIK in Kosovo, UNMIK contractors are1 obliged to show documents to 
that effect, as well as international freight document - CMR and the TIR carnet when 
entering or exiting from the Countiy. UNMIK contractors carrying equipment and spare 
parts, provisions, supplies, materials and other goods destined to the United Nations liaison 
office in Skopje will show documents to this effect. 

(v) Vehicles to transport goods for the purpose of UNMIK, and which are not UNMIK 
vehicles, are obliged to have registration documents confirming the technical appropriateness 
of the vehicle. Drivers of such vehicles are obliged to possess a licence of the appropriate 
category of vehicle and a green card (i.e. evidence of paid insurance). 
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(vi) UNMIK contractors shall be given repatriation facilities in time of crisis, at no cost 
to the Government. 

9. The UNMIK liaison office and all premises used by UNMIK for the conduct of its 
operational and administrative activities shall be inviolable and subject to the exclusive 
control and authority of the United Nations or, as the case may be, of the relevant 
international organization operating under the United Nations' auspices. The consent of 
UNMIK or of the relevant international organization to enter the premises shall be presumed 
in case of fire or other similar emergency requiring urgent action by the competent authorities 
of the Government. Any person who has entered UNMIK premises for the purpose of the 
above-mentioned accidents shall, if so requested by the United Nations or, as the case may 
be, by the relevant international organization operating under the United Nations' auspices, 
leave such premises immediately. 

10. United Nations civilian police, military liaison officers and security personnel shall 
wear their uniforms and standard United Nations accoutrements while on official travel 
through the Republic of Macedonia and, subject to practical arrangements to be agreed 
between the Government and the SRSG. United Nations civilian police and security 
personnel shall be permitted to transport their arms and ammunition through the Republic 
of Macedonia. 

11. It is further understood that operative paragraphs 5-11, inclusive, of General 
Assembly resolution 52/247 of 26 June 1998 apply in respect of third-party claims against 
the United Nations resulting from or attributable to UNMIK or the activities of its members. 

12. Any dispute between the United Nations and the Government with respect to this 
Agreement's interpretation or application shall be resolved through negotiations. 

13. If the negotiations fail, the dispute shall be referred to an arbitration court composed 
of three arbiters, two of which will be appointed by the United Nations and the Government 
respectively. The third arbiter shall be appointed by agreement between the United Nations 
and the Government. If the United Nations and the Government fail to reach agreement with 
respect to the appointment of the third arbiter, he/she shall be appointed by the President of 
the International Court of Justice. The decision of the Court composed in such a manner shall 
be final. 

14. This Agreement may be modified by written agreement between the United Nations 
and the Government. 

15. If the above provisions meet with your approval, I would propose that this letter and 
your reply thereto constitute an agreement between the United Nations and the Government 
of the Republic of Macedonia with immediate effect. As agreed, the attached letter of 27 
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October 2000 containing the clarifications requested by your Government shall constitute 
a side letter to the agreement. The agreement shall remain in force until the departure of the 
final element of UNMIK. 

16. I take this opportunity to express gratitude to the Government of the Republic of 
Macedonia for the cooperation provided to UNMIK in facilitating its tasks." 

I have the honour to confirm that the Government of the Republic of Macedonia 
agrees with the above provisions whereby your letter and this letter of reply constitute an 
Agreement between the Government of the Republic of Macedonia and the United Nations, 
with immediate effect. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

Srgjan Kerim PhD 

423. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за проме-

тот на експлозивни материи ("Службен лист на 
СФРЈ" бр. 30/85, 6/89 и 53/91 и "Службен весник на 
РМ" бр. 12/93 и 31/93), кој согласно член 5 став 1 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/91 и 4/92), е преземен како републички пропис, Ми-
нистерството за внатрешни работи, објавува 

Л И С Т А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 
НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ 

ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 
Во Листата на експлозивните материи што можат 

да се пуштаат во промет ("Службен весник на РМ" бр. 
64/98), во делот I "Стопански експлозиви", по точката 
17 се додаваат четири нови точки 18, 19, 20 и 21, кои 
гласат: 

"18. Црн димен барут, типови "Рударски (каменар-
ски) барут", "Оружарски (мунициски) барут" и "Ди-
мен барут за спорогоречки фитил", производство - Р. 
Бугарија, фирма "Еловица", издаден акт-решение УП 
I бр. 096-563/3 од 04. 12. 1998 година; 

19. Грубо дисперзирани амонити (ГДА), типови 
ГДА 73/27-Л и ГДА 79/21-Л, производство - Р. Бугари-
ја, фирма ХП "Смјадово", издаден акт-решение УП I 
бр. 096-776/1-98 од 11. 05. 1999 година; 

20. Бездимен ловечки барут тип "Златибор НЦ-
04", производство - СР Југославија, фирма "Милан 
Благоевиќ", издаден акт-решение УП I бр. 17-1432/2 
од 05. 05. 2000 година; 

21. Водопластичен експлозив под име "Елотол-3", 
производство - Р. Бугарија, фирма "Еловица", издаден 
акт-решение УП I бр. 17-167/1 од 20. 07. 2000 година." 

Во делот II "Средства за иницирање на експлози-
ви", во точката 2 зборот "полусекундарен" се замену-
ва со зборот " полусекунден", во точката 4, потточка 
а), зборот "дед-с" се заменува со зборот "деп-с", а во 
потточката б), зборот "дел-с" се заменува со зборот 
"дед-с". По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, 
кои гласат: 

"6. Средствата за н е е л е к т р и ч н о иницирање , еле-
м е н т и од "нонел" систем со следните видови и типови 
н е е л е к т р и ч н и детонатори : 1. серија "nonel ms"; 2. сери-
ја "nonel unidet"; 3. серија "nonel lp"; 4. серија "nonel sl"; 
5. серија "nonel" ц е в ч и њ а од 1,8 до 100м, производство 
- Шведска , ф и р м а "Nitronobel", к о н ф е к ц и о н и р а н и во Р. 
Б у г а р и ј а , издаден а к т - р е ш е н и е У П I бр. 096-820/2-98 
од 11. 05. 1999 година; 

7. Милисекундни е л е к т р о д е т о н а т о р и со о з н а к а 
MSED-IDL, производство - Индија , ф и р м а " Idl Industri-
es Limited", издаден а к т - р е ш е н и е У П I бр. 17-352/1 од 
14. 09. 2000 година." 

В о делот III "Фитили" , во т о ч к а т а 4 пред бро јот 
"10" се додава буквата " Ц " , а по т о ч к а т а 6 се додава 
нова т о ч к а 7, ко ј а гласи: 

"7. С п о р о г о р е ч к и ф и т и л тип "Bickford", производ-
ство - Р. Б у г а р и ј а , ф и р м а "Иловица" , издаден акт-ре-
ш е н и е У П I бр. 096-563/2 од 04. 12. 1998 година." 

В о д е л о т IV " П о ј а ч у в а ч и (бустери)" , по т о ч к а т а 2 
се додаваат две нови т о ч к и 3 и 4, к о и гласат: 

"3. П о ј а ч у в а ч и (бустери) од т и п о т ТР-400, ТР-415 и 
ТР-200 (состав 100% TNT) и од типот ТР-360 и ТР-420 
(состав 50/50% TNT/RDX), производство - Р. Б у г а р и ј а , 
ф и р м а "Еловица" , издаден а к т - р е ш е н и е У П I бр. 096- 
563/1/1 од 18. 11. 1998 година; 

4. П о ј а ч у в а ч и (бустери) типови: "Т" (100% TNT), 
"R" (50/50% TNT/RDX) и "Р" (50/50% TNT/РETN) , 
производство - Р. Б у г а р и ј а , ф и р м а Х П "Смјадово" , из-
даден а к т - р е ш е н и е У П I бр. 096-820/1-98 од 11. 05. 1999 
година." 

В о д е л о т V "Средства п о л н е т и со експлозивни ма-
терии" , по т о ч к а т а 4 се додава нова т о ч к а 5, ко ја гла-
си: 

"5. Специ јална индустриска муниција од видовите 
"се8ѕ-85 gr. magnum", се8rv-85 gr. magnum" и "се8z-85 
gr. zink", заедно со орудието со к о е единствено и м о ж е 
да се користи-индустриски т о п од типот "Winchestern 
western" тор мк4, производство - С А Д , ф и р м а Winches-
ter Group Olin Corporation East Alton Ilinois", издаден акт-
р е ш е н и е У П I бр. 18-120/1 од 13. 09. 1999 година." 

Бр. 231-6071/1 Министер 
26 февруари 2001 година за внатрешни работи, 

Скопје Доста Димовска, с.р. 
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424. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за семен-

ски материјал, саден материјал и материјал за размно-
жување, признавање, одобрување и заштита на сорта 
("Службен весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА 

ОДОБРУВАЊЕ НА СЕМЕНСКИ ПОСЕВИ, ПОСЕ-
ВИ СО ЛУКОВИЦИ И КЛУБЕНИ, ЛОЗОВИ И 

ОВОШНИ НАСАДИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува издавањето и одзе-

мањето на овластувањето на стручното лице за врше-
ње на стручна контрола на производството и одобру-
вање на семенски посеви, посеви со луковици и клубе-
ни, лозови и овошни насади. 

Член 2 
Овластувањето што го издава министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство е доказ дека 
стручното лице е способно и може самостојно да ја вр-
ши контролата. 

Стручното лице овластувањето може јавно да го 
истакне на местото каде што ја обавува основната деј-
ност. 

Член 3 
Овластувањето се издава врз основа на доставено 

барање до Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, Управа за семе и саден матери-

јал. 
Во прилог на барањето се доставуваат следните 

докази: 
- диплома за завршен Земјоделски факултет; 
- диплома за завршени постдипломски студии од 

соодветната област; 
- државјанство на Република Македонија; 
- за работно искуство. 
Документите се доставуваат во фотокопии завере-

ни од надлежен орган. 

Член 4 
Овластувањето за вршење стручна контрола се од-

зема ако не ја извршува стручно работата согласно 
прописите за вршење стручна контрола. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-392/2 
23 февруари 2001 година Министер, 

Скопје Марјан Ѓорчев, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

Пред Основниот суд Скопје II Скопје по тужба на 
тужителот Џезми Шварц од Скопје, застапуван од 
пол. адвокат Славица Веселиновска од Скопје, против 
тужената Штефани Шварц од СР Германија, со непоз-
ната адреса на живеење, се води постапка за развод на 
брак. 

Судот со решение IX П. бр. 282/01 од 6.03.2001 го-
дина на тужената согласно чл. 78 ст. 2 т. 4 од З П П и 
назначи привремен застапник за да ги штити нејзини-
те интереси во постапката и тоа адв. Славна Карапет-
ковска од Скопје, ул. "Пајко Маало" бр. 6. 

Се повикува тужената Штефани Шварц од СР Гер-
манија, да се јави во судот лично или преку полномош-
ник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. 

Доколку во овој рок тужената и нејзиниот полно-
мошник не се јават во судот истата се предупредува 
дека назначениот привремен застапник адв. Славна 
Карапетковска од Скопје, ќе ја застапува тужената во 
постапката се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот суд Скопје II Скопје IX, П. бр. 
282/01. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 666/01, од 27.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039916?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги ЈУПИТЕР ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул."Ѓорѓи Андреевиќ - Кун" бр. 15, Скопје. 

Основачи: 1. Богојески Иљо од Скопје, ул."Ѓорѓи 
Андреевиќ - Кун" бр. 15, Скопје. 

2. ДТТУ КОНТИКИ - М Иљо ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. 

Дејности: 20.40, 20.51, 20.52, 21.25, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 27.42, 28.52, 28.62, 28.75, 45.11, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.83, 74.84 надворешна трговија со прехранбени 
и непрехранбени производи, застапување на странски 
лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, малограничен промет со Грци-
ја, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Управител: Иљо Богојески - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 182/00 од 22.11.2000 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
градежни услуги "ЈАГОР" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул."Даме Груев" бр. 7-9/10 и жиро сметка 
40100-601-228253 па истата не се спроведува, и се зак-
лучува отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за градежни услуги "ЈАГОР" д.о.о. ек-
спорт-импорт Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3672) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 96/00 од 26.02.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "ТОПС - 5" 
Скопје, ул."Среќко Пужалка" бр. 23 А, и жиро сметка 
40110-601-381341 и број на регистарска влошка 1-67754-
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот ПП "ТОПС - 5" Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3675) 



6 март 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Б р . 19 - Стр. 1883 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 179/00 од 21.02.2001 гоДина е отворе-
на стечајна постапка над должникот Услужно, произ-
водна шивачка задруга "БАЗАР" Скопје, ул."256" бб 
и жиро сметка 40100-601-2645 и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Услужно, производна шивачка задруга "БАЗАР" 
Скопје, ул."256" бб и жиро сметка 40100-601-2645, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3817) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 41/01 од 26.02.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за откуп 
на отпадни суровини и услуги и трговија "МИКОС ПР-
ОМ" Љубица и други ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул."Марко Крале" бр. 98 и жиро сметка 40100-601-418045 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Друштво за откуп на отпадни 
суровини и услуги и трговија "МИКОС ПРОМ" Љубица 
и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Марко 
Крале" бр. 98 и жиро сметка 40100-601-418045, и 
регистарска влошка бр. 02007400-3-09-0-0-0, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 31/01 од 21.02.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Прептријатие за 
производство и трговија "БИГМА" Рифат ДООЕЛ 
Скопје, ул."Александар Турунџиев" бр. 24 б и жиро 
сметка 40100-601-220596 и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Претри-
јатие за производство и трговија "БИГМА" Рифат 
ДООЕЛ Скопје, ул."Александар Турунџиев" бр. 24 б и 
жиро сметка 40100-601-220596, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4368) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение П.Ст.бр. 18/01 од 21.02.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Здравствена организација 
- аптека "АПТЕКА ИДАДИЈА" ц.о. Скопје, ул."Иво 
Рибар Лола" бр. 57 и жиро сметка 40100-603-15357 и 
истата не се спроведува, и се заклучува отворената 
стечајна постапка над должникот Здравствена ор-
ганизација - аптека "АПТЕКА ИДАДИЈА" ц.о. Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4369) 

на бул. "Јане Сандански" бр. 105-1/2 со жиро сметка 
40100-601-121269 како и број на регистарска влошка 
0200-7017?-3-09-000 при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Друштво за посредување 
внатрешна и надворешна трговија "ЈОКАСТА" Циљ-
ка, Весна и Јана ДОО Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4367) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 121/99 од 
23.02.2001 година констатира дека Собранието на до-
верителите на стечајниот должник АД"СТОКОКОМЕ-
РЦ" од Битола одлучи да го затвори и ликвидира де-
ловниот потфат (претпријатието) должник АД "СТО-
КОКОМЕРЦ" од Битола и имотот што претставува 
стечајна маса и другите права да ги претвори во пари. 

За одлуката гласаа доверителите: 
Вработените кај должникот со 7,661%; ПОС АИК 

"ЛОЗАР" од Битола со 0,431%; ПП "УНИТЕКС" од 
Битола со 4,044%; АДОР"МАКЕДОНИЈА" од Бито-
ла со 21,348%; Битола текс "ТРИКОТАЖА" од Бито-
ла со 1,232%; "КНИ ПРОКОМ" од Прилеп со 1,001%; 
ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор 
Скопје 1,764%; Стопанска банка Битола со 4,767%; 
З К " ПЕЛАГОНИЈА" Битола со 7,052%; АД Маке-
донски Телекомуникации со 1,885%; МЗТ "МОНТИ-
НГ" од Битола со 1,150%; КЈП "НИСКОГРАДБА" 
0,881%; ПП"МАРИОВО ИНВЕС" 0,112%; ПП "КОЗ-
ЛЕ" од Прилеп со 1,148%; што претставува 54,53% од-
носно мнозинството гласови од вкупниот износ на ут-
врдени побарувања на доверителите. 

Од Основниот суд во Битола. (4127) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 446/97 
од 23.02.2001 година привремено е запрена стечајната 
постапка над стечајниот должник ДОО "ПРЕх -
БИТ" од Битола, и претпријатието ќе продолжи со 
работа, формира одбор на доверители во состав "ТР-
ЕН КОСМОС" Битола, Нечовски Сашо од Битола и 
Мирчевски Драги од Битола и определи со денот на 
донесувањето на ова решение на стечајниот управник 
Кривчевски Ѓорѓи од Битола, да му престане мандат-
от на стечаен управник. 

Од Основниот суд во Битола. (4134) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 
32/2000 од 22.05.2000 година отвори стечајна постапка 
на должникот Претпријатие за правни, економски ус-
луги и промет "КОДЕКС" увоз-извоз Ц.О. Кичево, 
ул."Драге Богески" бр. 1, и истата не се спроведува 
поради немање на средства за стечајната маса и се 
заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (3692) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 27/01 од 19.02.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Производно, тргов-
ско претпријатие "ХРА - ТЕХ" ц О Скопје, ул. "На-
родни Херои" бр. 23/3-5 и жиро сметка 40100-601-
100309 и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Производно, трговско 
претпријатие увоз-извоз "ХРА - ТЕХ" ЦО Скопје, 
ул. "Народни Херои" бр. 23/3-5 и жиро сметка 40100-
601-100309, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4370) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение ИВ Ст.бр. 20/2001 од 12.02.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за по-
средување внатрешна и надворешна трговија "ЈОКА-
СТА" Циљка, Весна и Јана ДОО Скопје, со седиште 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
170/2000 од 22.02.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претријатие за трговија и услуги на 
големо и мало "МЕЛО експорт-импорт Прилеп п.о. 
запишан во регистарска влошка бр. 1-4001 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-36516 при 
Заводот за платен промет филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (4121) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 3/01 
од 21.02.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Земјоделско, производна, прометна задру-
га "ОРБИТИ 98" увоз-извоз Прилеп п.о. запишан во 
регистарска влошка бр. 2-632 на Основниот суд во Би-
тола, со жиро сметка 41100-601-40643 при Заводот за 
платен промет филијала Прилеп. 
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Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (4139) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 
КП бр. 979/2, во м.в. "Чаирот", интензивно лозје со 
површина од 6840 м2, во КО Курија, сопственост на 
Хаџи Мустафова Ковилка од Кавадарци, ул. "Илин-
денска" бр. 32, по цена од 165.460,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (3352) 

Во нотарскиот оглас бр. 2621 објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 12 од 20 февруари 2001 година на 
стр. 666 во почетокот на третиот став треба да стои: 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите, чии земјишта се граничат со 
земјиштето што се продава... 

Во нотарскиот оглас бр. 3502 објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 16 од 28 февруари 2001 година на 
стр. 1309 во почетокот на третиот став треба да стои: 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите, чии земјишта се граничат со 
земјиштето што се продава... 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Работна книшка на име Ставрески Драганче,Скопје. 
Работна книшка на име Трпевска Софија,Скопје. 
Работна книшка на име Донева Весна,Скопје. (4304) 
Работна книшка на име Скендер Незири,Скопје.4307 
Работна книшка на име БајрамШерифи,Скопје.4311 
Работна книшка на име Стојановиќ Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Ристовска Олгица,Скопје. 
Работна книшка на име Зафиров Борис,Гевгелија. 
Работна книшка на име Тасевски Стојанчо, с. Об-

лешево, Кочани (4319) 
Работна книшка на име Лазаревски ГоцеДелчево. 
Работна книшка на име Тони Тодоровски,ул. 

"АВНОЈ" бр.145,Куманово. (4323) 
Работна книшка на име Вадиљ Цемаили, с.Липково, 

Куманово. (4325) 
Работна книшка на име Цима Муртеза,с.Ливада, 

Струга. (4331) 
Работна книшка на име Фасулев Васил,ул."С.Кова-

чевиќ"бр.23,Струмица. (4340) 
Работна книшка на име Трајков Бошко,с. Дражево 

12,Струмица. (4342) 
Работна книшка на име Бакревски Кире,с. Света, 

Демир Хисар. (4345) 
Работна книшка на име Целили Илахије,Тетово.4347 
Работна книшка на име Бедри Дурмиш,с. Љуботен, 

Скопје. (4355) 
Работна книшка на име Блажевска Татјана,Скопје. 
Работна книшка на име Атанаскоски Славе,Скопје. 
Работна книшка на име Насан Ага Мазен,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "К. Ј. 

Питу" Скопје на име Јачовски Димитар,Скопје. (4308) 
Свидетелство на име Хатиџе Реџеи, ул."Н. Петков-

ска'бр. 7,Куманово. (4322) 
Свидетелство на име Наташа Вељановска, Кума-

ново. (4324) 

Свидетелство на име Макфире Исуфи, с.Матејче, 
Куманово. (4326) 

Свидетелство за 8 одделение на име Блериме Незир 
Винца,с. Велешта,Струга. (4329) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ресул Врнези, с. 
Велешта,Струга. (4330) 

Свидетелство на име Суарета Каба, с. Велешта, 
Струга. (4332) 

Свидетелство на име Дрита Велиу Депин,Струга. 
Свидетелство за 8 одделение на име Постолова Деса 

ул."И.Л.Рибар",Штип. (4335) 
Свидетелство за 8 одделение на име Дурмишова 

Шемзија ул."Бутелски венец"бр.15,Скопје. (4337) 
Свидетелство на име Ахмедов Самет,с. Сливник, Ве-

лес. (4338) 
Свидетелство на име Ахмедов Самет,с.Сливник, 

Велес. (4339) 
Свидетелство бр.3536 на име Гафур Гафури,Тетово. 
Свидетелство на име Садат Салиу,с. Пирок,Тетово. 
АДР дозвола бр. 1049,издадена од Министерство за 

транспорт и врски-Скопје на име Дракуловски Војне, 
Скопје. (4306) 

АДР сертификат бр. 0000915/НО 890, издаден од Ми-
нистерство за сообраќај и врски-Скопје на име Данев 
Трајчо,Штип. (4313) 

Избирачка легитимација М.бр.1112964455097 на име 
Е М И Л И Ј И Ивановиќ,Скопје. (4364) 

Решение на име Бајрами Елјеса, ул."ЈНА",Гостивар. 
Работна книшка на име Ордановски Марјан,Скопје. 
Работна книшка на име Тошев Бошко,ул. "С.М. Дан-

ко" бр.18,Гевгелија. (4076) 
Работна книшка на име Стојчевски БранкоДелчево. 
Работна книшка на име Билаљ Јашари,с.Склупчане, 

Куманово. (4086) 
Работна книшка на име Јованов Марко,с.Јаргулица, 

Радовиш. (4093) 
Работна книшка на име Јосифова Јула,ул."Еврејска" 

бр.42,Штип. (4099) 
Работна книшка на име Попчев Никола,ул."Љубен 

Весов"бр.31,Велес. (4102) 
Работна книшка на име Емрулоски Бајрам, с. Стрел-

ци,Кичево. (4108) 
Работна книшка на име Стојаноски Пецо, ул."М. 

Пијаде"бр. 361,Прилеп. (4114) 
Работна книшка на име Стојаноска Даниела,ул."М. 

Пијаде" бр. 361,Прилеп. _ (4117) 
Работна книшка на име Шабани Ќазим,Тетово. (4125) 
Работна книшка на име Виргинија Боцевска,Скопје. 
Работна книшка на име Филип Глигоровски,Скопје. 
Работна книшка на име Димишковски Ангелко, 

Скопје. (4300) 
Свидетелство за 8 одделение на име Нафи Сулејмани, 

с. Бузалково,Велес. (4071) 
Свидетелство на име Доличанин Неџат,с.Г.Оризари, 

Велес. (4074) 
Свидетелство за 8 одделение на име Дејвид Лазар,с. 

МојанциДелчево. (4079) 
Свидетелство на име Билаљ Јашари,с. Склупчане, 

Куманово. (4084) 
Свидетелство на име Јануз Емини,с. Склупчане, Ку-

маново. (4089) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованова Олга, с. 

Јаргулица,Радовиш. (4096) 
Свидетелство за 1 година средномедицинско,училиште 

на име Шерифе Садику,Тетово. (4128) 
Свидетелство на име Рушити Нешат,с.Жеровјане, 

Тетово. (4131) 
Свидетелство за 8, одделение на име Стојанов Миле 

Марјан, ул."Благој Горев" бр.67/36,Велес. (4137) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одделение,издадени од ОУ 

"Коле Неделковски" Скопје на име Душан Дашиќ, 
Скопје. (4264) 

Диплома од гимназија на име Земадини Јусуфи, с. 
М.Речица,Тетово. (4092) 

Здравствена книшка на име Миневска Анета, Битола. 
(4105) 

Здравствена книшка на име Идризович Рашид, с. 
Житоше,Крушево. (4119) 
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Решение бр. 25-916,издадено од Министерство за 
стопанство ПОЕ Центар - Скопје на име Стојковски 
Душан и Тодоровски Александар,Скопје. (3983) 

Чекови од бр.0030004599658 до 0030004599672 (15 
чекови), од тековна сметка бр.8018?-98,издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Слободан 
Ивановски,Скопје. (3916) 

Чекови бр. 4123594, 4123596, о д тековна сметка бр. 
12342977, издадени од Комерцијална банка а.а. - Скопје 
на име Јован Перовски,ул."Р.Востание"бр. 1/1-9, Скопје. 

Работна книшка на име Рафиз Незир,Скопје. (3693) 
Работна книшка на име Фадил Рака,Скопје. (3696) 
Работна книшка на име Алија Арбен,Скопје. (3697) 
Работна книшка на име Ангелов Злате,с.Облешево, 

Кочани. (3702) 
Работна книшка на име Атанасов Јанко,Делчево. 
Работна книшка на име Шабани Фаиз,с.Поум,Струга 
Работна книшка на име Лити Сефадини,с.Шутово, 

Кичево. (3722) 
Работна книшка на име Стаменковски Сашо,Скопје. 
Работна книшка на име Демирова Гулицар, ул. 

"Богдан Каракостов"бр.147,Велес. (3746) 
Работна книшка на име Димитров Димитар, с. Ори-

зари,Кочани. (3792) 
Работна книшка на име Атанасова Десанка,ул. 

"Страшо Ербапче"бр.187,Кочани. (3796) 
Работна книшка на име Петковска Зора,ул."Панче-

вачка" бр.17,Куманово. (3802) 
Работна книшка на име Георгиева Дејана,ул."Б.А. 

Македонски"бр.35-11/2,Радовиш. (3805) 
Работна книшка на име Петра Гулабовски, ул."Ц. 

Самоил"бр.165,Битола. (3807) 
Работна книшка на име Мицевска Весна, с. Беранци, 

Битола. (3808) 
Работна книшка на име Атанасов Зоки,с. Јаргулица, 

Радовиш. (3820) 
Работна книшка на име Ајет Адеми,Скопје. (3900) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Ѓорѓи 

Гацов,Скопје. (3685) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Крајнц Кри-

стиан,Скопје. (3819) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојановски 

Слаѓан,Крива Паланка. (3698) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Ди-

митар Влахов"-с.Љубојно на име Методија Јан-
куловски,с. Брајчино,Ресен. (3700) 

Свидетелство на име Зоран Алексиев,ул."Е.Кардељ" 
бр. 5,Кочани. (3701) 

Свидетелство на име Захир Арифи,ул."Ј.Илиевски" 
бр.7,Куманово. (3705) 

Свидетелство на име Мустафоска Садифка,ул."Абас 
Емин",Охрид. (3709) 

Свидетелство за 8 одделение на име Максимовска 
Маре, Злетово,Пробиштип.. (3710) 

Свидетелство за 8 одделение на име Берим Исла-
моски,с. Црнилиште,Прилеп. (3729) 

Свидетелство за 8 одделение на име Дебрешлиоски 
Александар,с.Чепигово,Прилеп. (3733) 

Свидетелство на име Анифа Асаноска,с. Лажани, 
Прилеп. (3737) 

Свидетелство на име Зора Ристеска, Македонски Брод. 
(3738) 

Свидетелство на име Деари Фатиме,с. Челопек, Те-
тово. (3743) 

Свидетелство на име Јетмир Мисими,с.Слатина, Те-
тово. (3744) 

Свидетелство за 8 одделение на име Манасиева Искра, 
с. Саса,Делчево. (3799) 

Свидетелство на име Локман Османи,с. Матејче, 
Куманово. (3800) 

Свидетелство за 8 одделение на име Валентина 
Спасова,ул."Плачковица" бр.231,Радовиш. (3803) 

Свидетелство за 5 одделение на име Петров Влатко, с. 
Војславци,Радовиш. _ (3804) 

Свидетелство на име Ќосески Влатко, с. Кривогаш-
тани,Прилеп. (3810) 

Свидетелство на име Фатмир Алиу,Тетово. (3811) 
Свидетелство на име Руфије Јаја,Тетово. (3813) 

Свидетелство за 8 одделение на име Елези Гаифе, 
Гостивар. (3815) 

Диплома на име Петреска Цена,ул."Б.Единство"бр. 
3,Гостивар. (3818) 

Здравствена книшка на име Вана Матевска,ул. "Пар-
тизанска"бр.23,Битола. (3712) 

Книшка на име Христовска Ирена,ул."3 М.Бригади" 
бр.12,Крива Паланка. (3707) 

Лична карта на име Петковски Методи, ул."С. Стој-
менски" бр. 17,Штип. (3806) 

Лична карта и возачка дозвола на име Настевски 
Славе ул."Београдска"бр. 69-а,Прилеп. (3809) 

Даночна картичка сер.бр.0010251 на име "Дави Маг" 
ДООЕЛ - Станко,Гевгелија. (3699) 

Чекови од бр. 0000003112851 до 0000003112864, од те-
ковна сметка бр.11488/17,издадени од КИБ - Куманово 
на име Накиќ Томица, с. Д.Коњаре,Куманово. (3801) 

Решение на име Дуќан "Амфора",с. М. Речица, Тетово. 
(3814) 

Пасош бр.1367017/00,издаден од ОВР- Берово на име 
Жаклина Механџиска,ул."29 Ноември" бр. 40,Берово. 

Пасош бр.1223645/99,издаден од ОВР - Гостивар на 
име Алија Имер,с. Градец,Гостивар. (4385) 

Пасош бр.0383850,издаден од УВР - Гостивар на име 
Дамеска Сузана,ул."Р. Секирчанец" бр. 9,Прилеп.4406 

Пасош бр.1026805/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Богоевска Ленче,Скопје. (4412) 

Пасош бр.1233902/99,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Орце Гаревски ул."Џон Кенеди",Скопје. (4444) 

Пасош бр.600386/95,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Ангелов Стојан, ул."Финска" бр.45,Скопје. (4446) 

Пасош бр.1425345,издаден од УВР- Струмица на име 
Пецанов Тони,ул. "Братство Единство "бр.45/2, Стру-
мица. (4485) 

Пасош бр.0035229/93,издаден од ОВР-Делчево на 
име Ангеловски Жарко, ул."Каменичка"-6, Македон-
ска Каменица. (4535) 

Чекови бр. 1259851, 1259852, 1259853, од бр. 5436157 
до 5436160, од тековна сметка бр. 117485-73,издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Јованова 
Сузана, Скопје. (4386) 

Чекови од бр. 5538935 до 5538949,2520637, 3394943 и 
3618411, од тековна сметка бр. 6836254, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановски 
Крунислав,Скопје. (4388) 

Чекови 4543301 до 4543308, од тековна сметка бр. 
13436221,издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Димитрова Светлана,Скопје. (4416) 

Чекови од бр. 4575103 до 4575113, од тековна сметка 
бр.7161035,издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Татјана Забазовска Ласковска,Скопје. (4424) 

Чекови од бр. 000385418 до 0003854184 и бр. 
0003854190, 0002846213 ибр.0010002814771, 
0010002814772, 0010002814774, 0010002814775 и 
001000281477, од тековна сметка бр.0093065.07 и 
06111635,издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Илија Бадаровски,Скопје. (4527) 

Чекови бр. 4520137, 4520138 и од бр. 4542853 до 
4542862, од тековна сметка бр.7861208,издадени од 
Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Тасевски 
Митко,Скопје. (4542) 

Работна книшка на име Коцев Милош, с.Чешиново, 
Кочани. (4373) 

Работна книшка на име Манев Кирчо,Штип. (4377) 
Работна книшка на име Петров Филип, ул. "Е. 

Кардељ"бр. 17,Неготино. (4379) 
Работна книшка на име Поповски Горанчо, ул. "И. 

Атанасовски" бр. 29/2/3,Битола. (4380) 
Работна книшка на име Бунески Митре, ул. "Илин-

денска'бр. 2,Прилеп. (4382) 
Работна книшка бр.6260 на име Тозиевски Бенко, 

Ресен. (4397) 
Работна книшка на име Рагми Шахоје,ул."Б.Аџија" 

бр. 2, Куманово. , (4398) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Жаклина, Кума-

ново. (4400) 
Работна книшка на име Петрушев Јанко,ул. "С. 

Стојменов" бр.64,Струмица. (4403) 
Работна книшка на име Мемеди Фамзи,Тетово.4407) 
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Работна книшка на име Оливера Анѓелковиќ, 
Тетово. (4408) 

Работна книшка на име Измир Илјази,Тетово.(4409) 
Работна книшка на име Каевски Ристо,Скопје.(4421) 
Работна книшка на име Ацковска Жаклина,Скопје. 
Работна книшка на име Дончо Стефановски,Скопје. 
Свидетелство на име Ајете Џемаиловски, с. Бузал-

ково,Велес. (4389) 
Свидетелство на име Невзат Џемаиловски, с. Бузал-

ково,Велес. (4391) 
Свидетелство на име Атули Неџати,с.Камењане, 

Тетово. (4396) 
Свидетелство на име Љатифи Сали, с.Отља, Кума-

ново. (4399) 
Свидетелство за 7 одделение на име Ремзи Саити, с. 

Романовце,Куманово. (4401) 
Свидетелство за 7одделение на име Матески Богдан, 

ул."Е.Кардељ" бр.632,Струга. (4402) 
Свидетелство на име Рустеми Земрије,с.Камењане, 

Тетово. (4411) 
Свидетелства за 7 и 8 одделение, издадени од ОУ 

"Моша Пијаде" Ѓорче Петров - Скопје на име 
Митровски Виктор,Скопје. (4413) 

Диплома за завршен 4 степен на име Николовски 
Александар, ул."8 Октомври" бр. 215,Крива Паланка. 

Диплома,издаден од Техничко училиште "Наце Бу-
ѓони"-Куманово на име Бектеши Авдула, с. Ропаљце, 
Куманово. (4375) 

Здравствена книшка на име Марика Дамчева, 
ул."Б.Кидрич"бр. 1/5,Битола. (4381) 

Здравствена книшка на име Керимоска Јеја, с. Брли-
шино,Крушево. (4383) 

Здравствена книшка на име Стојкоски Душан, с. 
Јегуновце,Тетово. (4410) 

Книшка на име Фејза Исмет,ул."Загорје" бр. 48,Ки-
чево. (4404) 

Даночна картичка бр. 5030995138756,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Јовановски Ацо, 
Скопје. (4425) 

Чекови од бр. 119475 до 119479, од тековна сметка 
бр.6050/31,издадени од Стопанска банка - Струга на 
име Горгоноски Милан,ул."15 Корпус"бр.11,Струга. 

Чек бр.0070004885152,од тековна сметка бр.07152044 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Донески Крсте,Скопје. (4497) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Јавното претпријатие Елек-
тростопанство на Македонија-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-47/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-

НУДИ З А НАБАВКА НА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП "Елек-

тростопанство на Македонија" со седиште во Скопје 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на електро-
дистрибутивните Подружници на ЈП ЕСМ. 

1.2. Предмет на набавката се: црно импрегнирани 
дрвени столбови: 

220 парчиња х 0,22 = 48,40 м3 

875 парчиња х 0,28 = 245,00 м3 

910 парчиња х 0,34 = 309,40 м3 

690 парчиња х 0,40 = 276,00 м3 

790 парчиња х 0,47 = 371,30 м3 

ВКУПНО: 1250,10 м3 

а) Столб дрвен 8 м. 
б) Столб дрвен 9 м. 
в) Столб дрвен 10 м. 
г) Столб дрвен 11 м. 
д) Столб дрвен 12 м. 

Количините се наменети за потребите на сите 
Подружници на ЈП ЕСМ. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98), односно со отворање на 
понудите на лице место. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на Понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на Про-

изводителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни 

цени и фиксна вкупна цена по столб и по кубен метар, 
на понудената набавка согласно член 54, став 3 од За-
конот за јавни набавки на паритет ДДП Скопје изра-
зена во ДЕМ со посебно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање, и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.8. Карактеристиките за техничките специфика-

ции што понудувачот ги нуди во понудата за набавка 
треба да се во согласност со стандардите на Р. Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифате-
ни во Р. Македонија. Во понудата да се нагласи кој тип 
на дрво се столбовите. 

2.9. Понудата со пропратната документација освен 
техничката од странските понудувачи треба да биде 
преведена на македонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од За-
конот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки (двата документи треба да се оригинални или заве-
рени копии. 

3.4. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та на ваков вид стоки. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 бода 
- квалитет 20 бода 
- начин на плаќање 20 бода 
- рок на испорака 20 бода 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на отворање на понудите. 
5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 52. 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) преку пошта 
или во архивата на Набавувачот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје или на лице место. 
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6. ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

27.03.2001 год. во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О В Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец февруари 2001 година неможе да изнесува 
помалку од утврдената по одделни гранки и тоа: 

0400 Водостопанство 5.972 
0501 Високоградба 4.500 
0502 Нискоградба и хидроградба 5.238 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 5.089 
0601 Железнички сообраќај 7.270 
0604 Воздушен сообраќај 12.854 
0605 Друмски сообраќај 5.006 
0606 Градски сообраќај 7.634 
0608 Претоварни услуги -
0609 П П ' услуги и врски 10.579 
0701 Трговија на мало 5.987 
0702 Трговија на големо 10.561 
0703 Надворешна трговија 10.043 
0801 Угостителство 5.860 
0802 Туристичко посредување 6.520 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 6.644 
0902 Лични услуги и услуги во 

домаќинството 3.901 
1001 Уредување на населби и простори 6.646 
1002 Станбена дејност 10.980 
1003 Комунална дејност 6.960 
1101 Банкарство 13.525 
1102 Осигурување на имоти и лица 15.111 
1103 Услуги во областа на прометот 10.881 
1104 Проектирање и сродни технички 

услуги 6.200 
1105 Геолошки истражувања 7.917 
1106 Истражувачко развојна работа (освен 

научно истражувачка) 9.984 
1109 Деловни услуги 10.658 
1201 Образование 6.263 
1202 Научно истражувачка дејност 8.085 
1203 Култура, уметност и информации 6.364 
1204 Физичка култура и спорт 5.701 
1301 Здравствена заштита 6.866 
1302 Општествена заштита на децата и 

младина и социјална заштита 5.342 
1401 Органи на државна власт, единици на 

локална самоуправа и други облици 6.816 
1402 Самоуправни интересни заедници 7.772 
1403 Здруженија 9.846 
1404 Политички партии, општествени 

организации, здруженија и други 
организации 9.690 

Бр. 10-796 Министер, 
од 27 февруари 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

шие зра | гранка |основица 
0101 Електростопанство 10.272 
0102 Произоводство на јаглен 5.110 
0105 Производство на нафтени деривати 9.450 
0106 Производство на железна руда -
0107 Црна металургија 7.252 
0108 Производство на руда од обоени 

метали 6.990 
0109 Производство на обоени метали 10.111 
0110 Преработка на обоени метали 6.739 
0111 Производство на неметални 

минерали (без градежен материјал) 5.314 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.725 
0113 Металопреработувачка дејност 5.605 
0114 Машиноградба 9.477 
0115 Производство на сообраќајни 

средства 6.514 
0117 Производство на електрични 

машини и апарати 5.894 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 4.961 
0119 Преработка на хемиски производи 11.948 
0120 Производство на камен, чакал и 

песок 7.430 
0121 Производство на градежен материјал 12.103 
0122 Производство на режана граѓа и 

плочи 6.118 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 4.267 
0124 Производство и преработка на 

хартија 5.925 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 4.519 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 3.777 
0127 Производство на кожа и крзно -
0128 Производство на кожни обувки и 

галантерија 3.296 
0130 Производство на прехранбени 

производи 7.960 
0131 Производство на пијалаци 11.008 
0132 Производство на добиточна храна 8.642 
0133 Производство и преработка на тутун 8.120 
0134 Графичка дејност 6.825 
0135 Собирање и примарна преработка на 

индустриски отпадоци 4.607 
0139 Производство на разновидни 

производи 8.903 
0201 Земјоделско производство 5.572 
0202 Земјоделски услуги 8.986 
0203 Рибарство 6.302 
0300 Шумарство 6.800 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
375. Уредба за дополнување на Уредбата за 

начинот и постапката за утврдување на 
вредноста на имотот кој е предмет на де-
национализација 1881 

376. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на царински контингент за 
увоз на шеќер за 2001 година 1881 

377. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за установување на ловишта на 
територијата на Република Македонија... 1881 

378. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основното училиште "Рилиндија" 
Рудник, Лојане 1881 

379. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 1882 

380. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 1884 
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381. Решение за именување национален коор-
динатор и членови на Националната ко-
мисија за борба против трговијата со лу-
ѓе и илегалната миграција во Република 
Македонија 1885 

382. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за фи-
нансии 1885 

383. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за финансии 1885 

384. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за еко-
номија 1885 

385. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за економија 1885 

386. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за тран-
спорт и врски 1886 

387. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за транспорт и врски. 1886 

388. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за обра-
зование 1886 

389. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за образование и 
наука 1886 

390. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за жи-
вотна средина 1886 

391. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за животна средина и 
просторно планирање 1886 

392. Решение за назначување помошник на 
министерот за финансии 1887 

393. Решение за разрешување од должноста 
помошник на директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија 1887 

394. Решение за назначување помошник на 
директорот на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија 1887 

395. Решение за именување директор на Би-
рото за заштита на индустриската соп-
ственост 1887 

396. Решение за именување директор на Би-
рото за туризам 1887 

397. Решение за именување директор на Уп-
равата за водостопанство 1887 

398. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување директор на Фондот 
за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија 1888 

399. Решение за именување директор на Цен-
тарот за образование на кадри за областа 
на безбедноста - Скопје 1888 

400. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на ЈП за одржу-
вање и заштита на магистралните и ре-
гионалните патишта "Македонијапат" -
Скопје 1888 

401. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на ЈП за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патиш-
та "Македонијапат" - Скопје 1888 

402. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Јав-
ното радиодифузно претпријатие на ло-
кално ниво РТВ - Кавадарци 1888 

403. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво РТВ - Ка-
вадарци 1888 

404. Решение за именување член на Училиш-
ниот одбор на ОУ "Чеде Филиповски" -
Врапчиште 1889 

405. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за надворешни 
работи 1889 

406. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за финансии 1889 

407. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за финансии 1889 

408. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за финансии 1889 

409. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за млади и 
спорт 1889 

410. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за млади и 
спорт 1890 

411. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за млади и 
спорт 1890 

412. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за мла-
ди и спорт 1890 

413. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за млади и спорт 1890 

414. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за млади и спорт 1890 

415. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Управата за 
јавни приходи 1890 

416. Решение за разрешување од должноста 
советник на директорот на Републичката 
управа за ветеринарство 1890 

417. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Казнено-по-
правниот дом Идризово 1891 

418. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на ЈП Ма-
кедонска информативна агенциа МИА -
Скопје, од редот на вработените во прет-
пријатието 1891 

419. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие Македонска радиодифузија 
- Скопје, од редот на вработените во 
претпријатието 1891 

420. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОМУ 
"Петар Богданов-Кочко" - Гостивар 1891 

421. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 1891 

422. Меморандум за разбирање меѓу РМ и 
УНМИК 1892 

423. Листа за изменување и дополнување на 
Листата на експлозивните материи што 
можат да се пуштаат во промет 1905 

424. Правилник за овластување на стручно 
лице за одобрување на семенски посеви, 
посеви со луковици и клубени лозови и 
овошни насади 1906 
Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на да-
ноците и придонесите од плата за месец 
февруари 2001 година 1911 
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