
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Четврток, 18 мај 2000 
Скопје 

Број 39 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1975. 
Врз основа на членовите 2,3 и 4 од Законот за при-

годни ковани пари ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 11/95), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ 
ПАРИ ПО ПОВОД 50 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕ-
ТО НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

1. По повод 50 години од основањето на Економ-
скиот факултет - Скопје се изработуваат пригодни ко-
вани пари од 2 денари во злато (во натамошниот тек-
ст: златник). 

2. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со след-
ниве карактеристики: 

- состав: злато со финост од 916 промили (22 карати), 
- тежина 7,0 грама, 
- пречник 23,8 милиметри. 
3.Златникот од точка 1 на оваа одлука е со кружен 

облик и рамен раб и со следниве основни белези: 
а) на предната страна на златникот е логотинот на 

Економскиот факултет - Скопје со текст: "Економски 
факултет - Скопје" и е назначена годината на основање-
то, односно одбележувањето на јубилејот:" 1950-2000"; 

б) на опачината на златникот е прикажана зграда-
та каде што започнал да работи Економскиот факул-
тет со текст: "Република Македонија" и е назначена 
номиналната вредност: "2 денари". 

4. Емисијата на златникот од точка 1 на оваа одлу-
ка е 1.000 парчиња. 

5. За изработка на златникот од точка 1 на оваа 
одлука се користи монетарното злато од резервите на 
Република Македонија. 

6. За спроведување на оваа одлука се овластува 
Народната банка на Република Македонија. 

7. 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. 23-2193/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

1976. 
Врз основа на член 11, точка 8, потточка б) од До-

говорот меѓу државите - страни во Североатлантски-
от договор и другите држави - учеснички во Партнерс-
твото за мир за статусот на нивните сили ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 мај 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ВРЗ ОСНОВА 
НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОТУЃАТ СТОКИТЕ КОИ 
ПРЕТХОДНО СЕ УВЕЗЕНИ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА 
ЦАРИНА И ДАНОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАТО -

СИЛИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои мо-

жат да се отуѓат стоките кои претходно се увезени без 
плаќање на царина и данок на промет на производи, 
односно данок на додадена вредност (во натамошниот 
текст: данок) за потребите на НАТО - силите во Ре-
публика Македонија. 

Член 2 
Отуѓувањето на стоките од точка 1 на оваа одлука 

се врши по пат на јавна продажба (наддавање или со-
бирање на понуди), во посебно определен склад -
простор за таа намена. 

Член 3 
Продавачот на стоките, овластен според член 11, 

точка 8, потточка б) од Договорот меѓу државите -
страни во Северноатлантскиот договор и другите дрт 
жави - учеснички во Партнерството за мир за статусот 
на нивните сили, е должен: 

а) да пресмета и уплати царина и данок на продаж-
ната вредност на стоките кои се продадени на јавната 
продажба, со примена на стапките на царината и дано-
кот кои се во важност на денот на јавната продажба. 
Царината и данокот се пресметуваат и наплатуваат на 
постигната цена на секој вид на стока одделно. 

б) износот на царината и данокот да ги уплати на 
пропишаните уплатни сметки во рок од 5 дена по де-
нот на завршувањето на продажба. 

. џ) за секоја јавна, продажба продавачот е должен 
во рок од 5 (пет) дена по денот на завршувањето на 
продажба да поднесе до надлежната царинарница 
ЕЦД за увоз со прилог на исправи (извештај со прег-
лед на стоки, вид, количество, постигната продажна 
цена и др.) и вирман за уплатена царина и други увоз-
нички давачки. 

г) да формира комисија за спроведување на јавната 
продажба од три члена и ги одреди нејзините надлеж-
ности. 

Член 4 
Јавната продажба се врши под следните услови: 
- огласот се објавува во дневен печат и тоа најдоц-

на 10 дена пред денот на јавната продажба и треба да 
содржи: услови за јавна продажба, податоци за видот и 
состојба на стоките, денот, часот и местото на 
одржување на јавната продажба, висината и начинот 
на полагање кауција за учествување во јавната 
продажба, како и за денот, часот и местото на кое 
може да се разгледаат стоките што се изложуваат на 
јавната продажба; 

- на јавната продажба можат да учествуваат прав-
ни и физички лица; 

- за секоја јавна продажба продавачот води запис-
ник во кој се внесуваат податоци за: стоките, учесни-
ците на јавната продажба или поднесените понуди со 
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податоци на учесниците, постигнатата продажна цена 
и купувачите; 

- ако купувачот во рок одреден во јавниот повик не 
ја уплати купопродажната вредност го губи правото 
на враќање на кауцијата, а стоките повторно се изла-
гаат на јавна продажба. 

Член 5 
Јавната продажба се смета за неуспешна ако се ут-

врди дека понудите не одговараат на условите во огла-
сот за јавната продажба или нема понудувач. Ако сто-
ките не се продадат на јавната продажба, продажбата 
може да се изврши по пат на непосредна спогодба или 
стоките да се отстапат без надомест. 

Член 6 
Продавачот е должен да го извести Министерство-

то за финансии за видот и количините на стоки за јав-
ната продажба. По добиеното известување, Минис-
терството за финансии во рок од 5 (пет) дена го извес-
тува продавачот за согласноста за објавување на про-
дажбата. За секое извршено јавно продавање продава-
чот е должен на Министерството за финансии да му 
достави извештај за извршената продажба на стоките 
по видови, количини, постигната цена и купувачи. 

- Член 7 
На јавната продажба не можат да бидат продавани 

стоки, што се штетни или опасни за човековата жи-
вотна и работна средина, како и на стоки чии што 
увоз е забранет. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-1985/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1977. л 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од 
Уставот на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 52/91) и член 46, став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на СРМ бр. 38/90 и "Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 мај 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

СО СЕДИШТЕ ВО БУДИМПЕШТА 

Член 1 
Република Македонија отвора Дипломатско-кон-

зуларно претставништво во Република Унгарија во 
ранг на Амбасада со седиште во Будимпешта. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-2232/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1978. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 53/91) и член 46, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на СРМ бр. 38/90 и "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-

НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И РЕПУБЛИКА КУБА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Куба на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на РМ". 
Бр. 23-2250/1 Претседател на Владата 

9 мај 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1979. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното об-

разование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 мај 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ "НИКО 
НЕСТОР" - СТРУГА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште "Нико Нестор" - Струга, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 7 април 2000 година. 

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

Бр. 23-976/1 - Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1980. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот 

за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА-
ТА СМЕТКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.1999 
ГОДИНА НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување и усвојување на Го-
дишната сметка за период од 01.01. до 31.12.1999 годи-
на на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Ско-
пје УО бр. 02-960/15/3-1 од 29.02.2000 година, донесена 
од Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на 
Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 29.02. 
2000 година. 
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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. 23-1089/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

1981. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА УТВРДУВА. 
ЊЕ НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ДЕПОНИРА-
НОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ СПРЕМА КАМАТИ-
ТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ДОМИЦИЛНИТЕ ВАЛУТИ 

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
методологијата на утврдување на каматните стапки на 
депонираното девизно штедење спрема каматите во 
земјите на домицилните валути ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 83/92, 81/93, 70/94, 2/96 и 
35/97). 

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

Бр. 23-2128/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1982. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 9.05.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за урбанизам и градежништво и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 ' 4 

3707 

370790 
3707909000 

Хемиски препарати 
за фотографски на-
мени (освен лакови, 
летала, средства за 
лепење и слични 
препарати); неизме-
шани производи за 
фотографска 
употреба, подго-
твени во одмерени 
дози или подготвени 
за продажба на мало 
во форма готова за 
употреба: 
-Друго; 
-Друго 
а) тонер 

1 парче 

1 1 2 1 3 1 4 1 
8471 Машини за автомат-

ска обработка на по-
датоци и нивни едини-
ци; магнетни или оп-
тички читачи, маши-
ни за преснивање на 
податоци на носители 
на податоци во коди-
рана форма и машини 
за обработка на такви 
податоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 

8471 50 -Дигитални централ-
ни единици освен он-
ие од тар. подброеви 
8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содр-
жат во исто Куќиште 
една или две од след-
ниве единици: мемо-
риски единици, влез-
ни единици, излезни 
единици; 

8471509000 -Друго 
а) персонален компју-

^МРСЗОООЦ 533 
Mhz, 128 МВ/10, 
4GB, Ethernet Card 
10/100, CD ROM 
40h, Fax modem 56,6 2 парчиња 

-Влезни или излезни 
единици, што содрж-
ат или не содржат ме-
мориски единици во 
исто Куќиште: 
-Печатари 
а) Ласерски матичен 
печатар 1 парче 
-Друго 
а) Екран: 

IBM Color monitor 
3202 NEU, 15 4 2 парчиња 

-Мемориски единици: 
—Оптички, вклучу-
вајќи и магнетно-оп-
тички 
а) CD-RW Drive 1 парче 

8504 Електрични трансфо-
рматори, статични ко-
нвертори (на пример, 
исправувач^ и индук-
тивни калеми: 

8504 40 -Статички конверто-
ри (претворувачи): 

850440 30 00 -Модули за напоју-
вање од вид кои се 
употребуваат кај ма-
шините за автоматска 
обработка на подато-
ци 
а) UPS PARTNER 750 2 парче 

8517 Електрични' апарати 
за жична телефонија 
или жична телегра-
фија, вклучувајќи жи-
чни телефонски апа-
рати со безжична слу-
шалка и телекомуни-
кациски апарати за 
жични системи со но-
сечка струја или диги-
тални линиски систе-
ми; видеофони: 

8517 210000 -Телефакси 
а) МР-С-20 1 парче 

9009 Апарати за фото-
копирање со вгра-
ден оптички сис-
тем, апарати за ко- г 
нтактно копирање 
и апарати за тер-
мичко копирање: 

847160 

8471604000 

8471609000 

847170 
8471705100 
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900930 00 00 

900990 
90099090 00 

-Електростатички 
апарати за фотокопи-
рање: 
-Апарати за термичко 
копирање 
а) NP63/7 fotokopir 
-Делови и прибор: 
-Друго 
а) ADF-A1 

1 парче 

1 парче 

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

Бр. 23-1990/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

1983. 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 

8471300000 

8471 50 

8471 509000 

Машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци и нивни едини-
ци; магнетни или оп-
тички читачи, маши-
ни за преснимување 
на податоци на носи-
тели на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, нес-
помнати или неопфа-
тени на друго место: 
-Портабл дигитални 
машини за автоматс-
ка обработка на пода-
тоци, со маса до 10 кг, 
што се состојат од 
најмалку една цент-
рална единица, таста-
тура и дисплеј 
а) Персонален ком-
пјутер' 
-Дигитални централ-
ни единици освен он-
ие од тар.подброеви 
8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содр-
жат во исто Куќиште 
една или две од след-
ниве единици; мемо-
риски единици, влез- , 
ни единици, излезни 
единици: 
-Друго 
а) Процесор работна 

1 парче 

станица 2 парчиња 
847160 - Влезни или излезни 

единици, што содрж-
ат или не содржат ме-
мориски единици во 
исто Куќиште: 

8471609000 -Друго 
а) Монитор 2 парчиња 

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

Бр. 23-2092/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

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

Врз основа на член 185 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 9.05.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-

1984. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за 

царините ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 9.05.2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8517 Електрични апара-

ти за жична теле-
фонија или жична 
телеграфија, вклу-
чувајќи жични те-
лефонски апарати 
со безжична слу-
шалка и телекому-
никациски апарати 
за жични системи 
со носечка струја 
или дигитални ли-
ниски системи; ви-
деофони: 
-Телефонски апа-
рати (телефони); 
видеофони: 

8517 50 -Други апарати, за 
жични системи со 
носечка струја или 
за дигитални лини-
ски системи: 

8517 509000 --Други 
а) Комуникациски 
уред, модем ERIC-
SSON НТ2-НТ-210 
HDSL 
Modem 
б) комуникациски 
уред ERICSSON 

6 парчиња 
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НТ1-НТ111 HD-SL 
Modem 2 парчиња 
в) Комуникациски 
уред, модем ERIKS-
SON НТ1-НТ-114 
HDSL 
Modem 4 парчиња 

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

1986. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за наука и тоа: 

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

Бр. 23-1989/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

1985. 
Врз основа на член 185 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија1' бр. 
21/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата кој а не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

Бр. 23-2091/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8517 

8517 50 

8517 50 90 00 

Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вкл-
учувајќи жични теле-
фонски апарати со без-
жична слушалка и теле-
комуникациски апарати 
за жични системи со нос-
ечка струја или дигитал-
ни линиски системи; ви-
деофонк 
- Телефонски апарати 
(телефони); вццеофони: 
- Други апарати, за 
жични системи со носеч-
ка струја или за диги-
тални линиски системи: 
-Други 
а) Модеми 8 парчиња 

8471 Машини за автоматска 
обработка на под атоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување 
на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за об-
работка на такви пода-
тоци, неспомнати или 
неопфатени на друго 
место: 

8471 50 - Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар. подброеви 8471 41 и 
847149, кои содржат или 
не содржат во исто Куќи-
ште една или две од 
следниве единици: ме-
мориски единици, влезни 
единици, излезни едини-
ци: 

847150 90 00 --Друго 
а) IBM Netilinity 3000 (Р Ш 
500 64 MB 9.1 GB) 1 парче 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто Ку-
ќиште: 

8471 60 90 00 -Друго 
а) IBMG 5415 s/gmonitor 1 парче 

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

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

Бр. 23-1991/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1987. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

БЕРОВО 

, 1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Марин Гогушовски, 
- Жарко Мирчевски. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Де-

до Иљо Малешевски" - Берово се именуваат: 
- Марија Мустачка, приватен стопанственик, 
- Никола Ковачовски, адвокат. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ванчо Китанов" - Пехчево, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јасна Михајлова, 
- Стојан Хаџи Иванов. 
2.1. За членови на Училишниот одббр во ОУ "Ван-

чо Китанов" - Пехчево се именуваат: 
- Маноил Стефановски, приватен стопанственик, 
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- Милица Везеиковска, приватен стопанственик. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Никола Петров - Русински" с. Русиново, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Кирил Буровски, 
- Илија Поповски. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ни-

кола Петров - Русински" - с. Русиново, се именуваат: 
- Љупчо Белчовски, 
- Горан Механџиски, приватен стопанственик. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/27 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1988. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

СТРУГА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мирјана Наумоска, 
- Зоран Доклески. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ " Бра-

ќа Миладиновци" - Струга се именуваат: 
- Мате Дејкоски, директор на Хотел "Изгрев" -

Струга, 
- Љубица Јаикоска, воспитувач во градинка "Мај-

ски цвет" - Струга. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Јосип Броз Тито" - Струга, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Вера Попоска, 
- Мирјана Докоска. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јо-

сип Броз Тито" - Струга се именуваат: 
- Ламбе Нестороски, технички секретар во Фондот 

за здравствено осигурување ПЕ Струга, 
- Славица Секулоска, самостоен програмер на 

компјутери. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димитар Влахов" - с. Радожда, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јован Скрчески, 
- Наум Кутаноски. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ди-

митар Влахов" - с. Радожда, се именуваат: 
- Жарко Шопоски, шеф на сала во хотел "Бисер" -

Струга, 
- Ристе Шајноски, вработен во "Телеком" - Струга. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - с. Подгорци, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Боро Будиноски, 
- Богдан Петрески. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - с. Подгорци, се именуваат: 
- Слободан Стојаноски, 
- Сафет Авмедовски, работник во МВР. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Единство" с. Октиси, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Ќанија Цаноски, 
- Васил Србаноски. 

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 
"Единство" с. Октиси, се именуваат: 

- Зоран Стефаноски, началник на Одделението-
Струга на Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, 

- Зоран Јоноски, вработен во ПП "Техно" - Стру-
га. 

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Маршал Тито" Лабуништа, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Гетан Кадриоски, 
7 Евда Попоска. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Маршал Тито" - Лабуништа, се именуваат: 
- Недим Мемишовски, дипл. политиколог, 
- Сафет Ќазимоски, приватен стопанственик. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Климент Охридски" - с. Дрслајца, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стефан Колоски, 
- Ристо Танески. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Климент Охридски" с. Дрслајца, се именуваат: 
- Мирче Ристески, вработен во ЈП "Комунално" -

Струга, 
- Трајко Нелоски, приватен стопанственик. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Зини Хани" с. Велешта, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Муса Мусаи, 
- Неви Дервиши.1 

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Зи-
ни Хани" - с. Велешта, се именуваат: 

- Кујтим Жута, дипл. социолог, 
- Џеладин Ќица, приватен стопанственик. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Наим Фрашери" - Делогожда, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Агим Даути, 
- Абди Зиба. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "На-

им Фрашери" - Делогожда, се именуваат: 
- Асани Менди, приватен стопанственик с. Коро-

ишта4, 
- Идриз Жаку, вработен во ПТТ-Охрид - Деловна 

единица - Делогожда. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Ѓоце Делчев" - с. Јабланица, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Митре Горески, 
- Ангелко Мариноски. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" с. Јабланица, се именуваат: 
- Вељо Филкоски, наставник во ОУ "Браќа Мила-

диновци" - Струга, 
- Горан Будиноски, приватен стопанственик. 
11. Од должноста членови ria Училишниот одбор 

во ОУ "Страшо Пинџур" - Вевчани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Будимир Калајџиески, 
- Никола Наумоски. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Страшо Пинџур" Вевчани, се именуваат: 
- Будимир Калајџиоски, управник на Здравстве-

ниот дом - Вевчани, 
- Никола Наумоски, вработен во Детското одмора-

лиште "Мајски Цвет" - Струга. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Ашим Агуши" - с. Радолишта, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ислам Бафтијари, 
- Џевдет Даути. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Ашим Агуши" Радолишта, се именуваат: 
- Султан Мехмети, приватен стопанственик, -

" - Думани Мурат, доктор по ветеринарна медицина 
- с. Франгово. 
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13. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-57/28 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1989. 
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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ГЕВГЕЛИЈА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Владо Кантарџиев" - Гевгелија, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Олга Бламовска, 
- Павле Ников, 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ " Вла-

до Кантарџиев" - Гевгелиј а, се именуваат: 
- Тодор Кралев, вработен во ЗИК "Винојуг" - Гев-

гелија, 
- Владо Јанчев, вработен во "Конти-хидропласт" -

Гевгелија. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Крсте Мисирков" - Гевгелија , поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Александар Патиров, 
- Ратко Стојанов, 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крс-

те Мисирков" - Гевгелија, се именуваат: 
- Ацо Доклевски, вработен во Хотел "Југо" - Гев-

гелија, 
- Јован Крстев, новинар во РТВ Гевгелија. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ристо Шуклев" - с. Негорци, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Слободанка Дуева, 
- Петар Узунов, 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рис-

то Шуклев" - Негорци, се именуваат: 
- Илија Петков, вработен во "Негорски бањи" -

Гевгелија, 
- Ангел Мурџев, од с. Стојаково. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Петар Мусев" - Богданци, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

-Владо Паунов, 
-Димко Шутаров, 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пе-

тар Мусев" - Богданци, се именуваат: 
- Томе Пачарзлиев, приватен стопанственик, 
- Ангел Станчев, раководител во ЗИК "Извор-

ски"'Богданци. ' 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стојаково, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илија Карагашев, 
- Никола Трајков, 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методиј" - с. Стојаково, се именуваат: 
- Перо Поп Петров, 
- Деониш Ѓоров. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Климент Охридски" - с. Миравци, поради истек 
; на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ѓорѓи Костадинов, 
- Милан Јованов, 

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 
"Климент Охридски" - с. Миравци се именуваат: 

- Јован Танчев, 
- Илија Стојков, машински инжинер. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кочо Рацин"- Нов Дојран, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ристо Цилев, 
- Бранко Ѓорѓиев, 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

чо Рацин" - Нов Дојран, се именуваат: 
- Сузана Богоева, геометар, 
- Никола Џинов, вработен во ЈП "Комуналец" -

Дојран. 

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

' Бр. 17-57/29 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љупчо Георгиевски, с.р. 

1990. 
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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

КИЧЕВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "д-р Владимир Полежиноски" - Кичево, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Бранко Мицкоски, 
- Мирко Мишкоски, 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "д-р 

Владимир Полежиноски" - Кичево, се именуваат: 
- Аце Сајкоски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
- Гоце Јаковлевски, заменик директор на ПУТ 

"Крушино 96" - ДОО - Кичево. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кузман Јосифовски Питу" - Кичево, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Миле Станоески, 
- Бране Стојкоски, 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Куз-

ман Јосифовски Питу" - Кичево, се именуваат: 
- Миле Костески, дипл. економист, 
- Љупчо Груевски, вработен во ЈП "Комуналец" -

Кичево. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

С)У "Санде Штерјоски" - Кичево, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стојанче Стојаноски, 
- Душан Јовески, 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сан-

де Штерјоски" - Кичево, се именуваат: 
- Љубе Томески, вработен во ЈП "Комуналец" -

Кичево, 
- Илми Мехмеди, доктор на медицина. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Христо Узунов" - с. Другово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ване Ванчоски, 
- Борче Гаврил оски, 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Христо Узунов" - с. Другово, се именуваат: 
- Паун Велјановски, приватен стопанственик, 
- Кире Мојсески, дипломиран економист. 
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5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Мирче Ацев" -с. Лисичани, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Авнија Зејноски, 
- Јове Настески, 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Мирче Ацев" - с. Лисичани, се именуваат: 
- Радован Аргироски, шумарски техничар, 
- Живко Божиноски, професор во УЦСО "Мирко 

Милески" - Кичево. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Даме Груев" - с. Јагол Доленци, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Нуредин Османи 
-Беќир Гижа 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Даме Груев" - с. Јагол Доленци, се именуваат: 
- Раим Максути, дипл. инж, вработен во ФЛП -

Осломеј 
- Емроја Исен - пензионер 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ѓерѓ Кастриот - Скендербег" - с. Србица, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Казим Асани 
- Ибраим Ибраими 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ѓерѓ 

Кастриот - Скендербег" - с. Србица, се именуваат: 
- Џабир Бајрами, доктор на медицина 
- Иса Незири, референт во ЕЛ С - Осломеј 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Милто Гура" - с. Стрелци, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Неџат Елези 
- Раим Мехмеди 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ми-

лто Гура" - с. Стрелци, се именуваат: 
-Касими Вели, референт во ЕЛ С - Осломеј 
- Челику Невруз, агроном 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Реџо Рушит Зајаси" - Зајас, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Букурие Лимани 
- Оломан Сулејмани 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Реџо Рушит Зајаси" - Зајас, се именуваат: 
- Сафер Хусеини, дипл. инж 
- Мусли Муслиу, професор во УЦСО "Мирко 

Милески" - Кичево 
10. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/30 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1991. 
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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ВИНИЦА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Славчо Стојменски" - Виница, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илван Ефтимов, 
- Васил Стојменовски, 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сла-

вчо Стојменски" - Виница, се именуваат: 

- Живка Стојанова, началник на Имотно-правна 
служба - Виница, 

- Панче Атанасов, техничар во "Панорама" - Ко-
чани. 

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Гоце Делчев" - Виница, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стојмир Николов, 
- Драги Петков, 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Гоце Делчев" - Виница, се именуваат: 
- Владимир Насев, вработен во "Метанд" - Виница, 
-Голубина Станоевска, вработена во Здравствени-

от дом во Виница. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Никола Парапунов" - с. Драгобраште, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

. - Драган Николовски, 
- Ѓорѓи Петров, 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ни-

кола Парапунов" - с. Драгобраште, се именуваат: 
- Борчо Серафимов, директор на "Електростопан-

ство" - Виница, 
- Снежана Атанасова, медицинска сестра. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кочо Рацин" - Блатец, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Браико Младеновски, 
- Виолета Филиповска, 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

чо Рацин" - Блатец, се именуваат: 
- Дончо Ангелов, градежен инженер во ГП "Пела-

гонија" АД - Виница, 
- Димче Трајчев, електротехничар. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/31 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1992. 
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. ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

РЕСЕН 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Мите БогоевскиРесен , поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Панде Поповски, 
- Зора Табаковска. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ми-

те Богоевски "-Ресен се именуваат: 
- Ѓорѓи Сотировски, раководител на Подружница 

" Македонија пат" - Ресен, 
- Димитар Муцевски, в.д. директор на Домот на 

културата "Драги Тозија"- Ресен. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев"- Ресен, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

-Христо Георгиевски, 
- Спасе Марковски. 
2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце 

Делчев"' Ресен, се именуваат: 
- Гоце Соколевски, вработен во Министерството 

за одбрана - ПЕ - Ресен;^ имфн,^:; Л "Tri/.^.-f" мѕ... 
- Ѓорѓи Ивановски, агент за осигурување во АДОР 

" Македониј а" - Ресен. 
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3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Браќа Миладиновцис. Царев Двор, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Крсте Чаушевски, ( 
- Слободан Мушаревски. 
3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

ќа Миладиновци" - с. Царев Двор, се именуваат: 
- Мите Николовски, вработен во Собранието на 

општина Ресен, 
- Владе Шиндаковски, директор на Одделението за 

јавни приходи - Ресен. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Славејко А р с о в с . Подмочани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Бојан Беличевски, 
1 - Благоја Јаневски. 

4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сла-
вејко Арсов"- с. Подмочани, се именуваат: 

- Јонче Ќулумовски, директор на "Преспадрво" -
Ресен, 

- Гоко Стрезовски, директор на Радио Ресен - Ре-
сен. 

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Димитар В л а х о в с . Љубојно, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Михајло Костовски, 
- Панде Тунтевски. 
5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ди-

митар Влахов"" с. Љубојно, се именуваат: 
- Трајко Трајковски, вработен во РО "Преспатекс" 

-конфекција - Ресен, 
- Зоран Костовски, вработен во Царинска испоста-

ва - Ресен. 
6. За членови на Училишниот одбор во Пионер-

скиот центар "Јонче Цветковски" - Ресен, се именува-
ат: 

- Методија Шиковски, директор на ЈЗО Здравст-
вен дом -Ресен, 

- Неделко Попгошев, директор на Електродистри-
буција "Светлост"" Ресен. 

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

Бр. 17-57/32 Претеседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1993. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

КАВАДАРЦИ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Тоде Хаџи ТефовКавадарци, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благој Кичев, 
- Томе Ѓеоргиев. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тоде 

Хаџи Тефов"- Кавадарци, се именуваат: 
- Николчо Пешковски, одделенски наставник, 
- Лазо Чулев, приватен стопанственик. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Страшо Пинџур"- Кавадарци, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Глигор Дубров, 
- Вукица Бањанска. 

i ,2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Стр-
ашо Пинџур"- Кавадарци, се именуваат: ; , г;. 

- Ристо Ставров, приватен стопанственик, 
- Орце Тодоровски, приватен стопанственик. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Тошо Велков Пепето"- Кавадарци, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

-Диме Ѓорчев, 
- Ангел Еленов. 
3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "То-

шо Велков Пепето"- Кавадарци, се именуваат: 
- Веселин Стојановски, дипл.земјоделски инженер, 
- Соња Павлова, дипл. економист. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димката Ангелов - Габерот"" с. Ваташа, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јован Кузманов, 
- Данаил Грков. 
4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ " Дим-

ката Ангелов - Габерот"" с. Ваташа, се именуваат: 
- Роза Гркова, 
- Блага Карадакова, директор на Фондот за здрав-

ство - Кавадарци. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Пере Тошев"" Росоман, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Лазар Симоновиќ, 
- Дафинчо Ристов. 
5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пере 

Тошев" - Росоман, се именуваат: 
- Перо Гелов, дипл. земјоделски инженер, 
- Драги Ангелковски. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев"" Кавадарци, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илија Пемов, 
- Дијана Атанасова. 
6.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце 

Делчев"" Кавадарци, се именуваат: 
- Ленче Тодоровска, директор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа - Кавадарци, 
- Бошко Илиев, доктор на медицина, вработен во 

Медицинскиот центар во Кавадарци. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димката Ангелов Габерот"" Кавадарци, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Драгица Митрева, 
- Диме Пендов. 
7.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ " Дим-

ката Ангелов Габерот"" Кавадарци, се именуваат: 
- Душко Ѓоргиев, директор на хотел "Фени"- Кава-

дарци, 
- Цветанка Чулева, професор во ЦСО "Киро С. 

Брко"-Кавадарци. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОМБУ "Лазо Мицев - Рале"- Кавадарци, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Лазар Мишев, 
- Снежана Мешкова. 
8.1 За членови на Училишниот одбор во ОМБУ 

"Лазо Мицев - Рале"- Кавадарци, се именуваат: 
- Душанка Николова, дипл. правник, 
- Вероника Костадинова, студент на Педагошкиот 

факултет - Штип. 
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/33 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1994. 
Врз решова 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 ап-
рил 2000, година,,донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

КОЧАНИ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Св. Кирил и Методиј"" Кочани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благој Диванисов, 
- Гордан Зафиров. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Кирил и Методиј" - Кочани, се именуваат: 
- Мирко Димитров, приватен стопанственик, 
- Драган Христов, приватен угостител. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Никола Карев"- Кочани, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благој Ситновски, 
- Никола Серафимов. 
2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ни-

кола Карев"- Кочани, се именуваат: 
- Николчо Наков, вработен во ЈВП " Брегалница 

Кочани, 
- Огњан Стоименов, дипл. арх. "ПУИК"- Кочани. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Малина Поп Иванова"" Кочани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Никола Игњатов, 
- Јованка Милоевиќ. 
3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ма-

лина Поп Иванова"" Кочани, се именуваат: 
- Аргир Аргиров, професор, 
- Ване To досиев, дипл. земјоделски инженер. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Раде Кратовче"' Кочани, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Милан Ангелов, 
- Софија Димитрова. 
4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Раде 

Кратовче"'Кочани, се именуваат: 
- Олга Ѓорѓиева, вработена во ЈЗО Медицински 

центар - Кочани, 
- Бранко Стоименов, техничар. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Крсте П. Мисирков"' населба Оризари, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ванчо Глигоров, 
- Крум Трендов. 
5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кр-

сте П.Мисирков"- населба Оризари, се именуваат: 
- Стојан Данев, учител во пензија, 
- Николина Цаковска, вработена во "Стопанска 

банка" АД - Кочани. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев"" Г. Подлог, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Никола Игњатов, 
- Никола Митев. 
6.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце 

Делчев"" Г. Подлог, се именуваат: 
- Гоце Арсов, 
- Благојче Георгиев, студент на Електротехнички 

факултет - Скопје. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Тодор Арсов"- Зрновци, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Лилјана Јовчевска, 
- Љубица Костадинова. 
7.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "То-

дор Арсов"" Зрновци, се именуваат: 
- Венко Зашев, приватен стопанственик, 
- Блаже Станков, началник на ПЕ - Кочани на Ми-

нистерството за труд и социјална политика. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Климент Охридски"" Облешево, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ѓорѓи Марковиќ, 

- Стојан Стефанов. 
8.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кли-

мент Охридски" - Облешево, се именув,аат: 
- Кирил Ханџиски, професор во УЦСО "Љупчо 

Сантов" - Кочани, 
- Далиборчо Арсов, студент на филозовскиот фа-

култет - група историја - Скопје. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Мирче Ацев"- с. Кучичино, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ване Николов, 
- Димитар Топуков. 
9.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мир-

че Ацев"- с. Кучичино, се именуваат: 
- Мирјана Максимова, в.д. директор на РУ "Ленин" 

- Кочани, 
- Благојчо Ристов, вработен во АД индустрија "Ру-

ен"-Кочани. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Соко л орди, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Нисе Зафиров, 
- Ацо Ставрев. 
10.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

" Страшо Пинџур" - с. Соколорци, се именуваат: 
- Марин Апостолов, раководител на Фондот за 

здравство - ПЕ - Кочани, 
- Илчо Стојанов, секретар на Советот на општина 

Чешиново. 
И. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОМУ "Стеван Мокрањац"- Кочани, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат; 

- Серафим Јанев, 
- Ристо Јуруков. 
11.1 За членови на Училишниот одбор во ОМУ 

" Стеван Мокрањац" - Кочани, се именуваат: 
- Љупчо Тодосиев, приватен уготител, 
- Весна Стојановска, професор во ОУ "Гоце Дел-

чев" - Г. Подлог. 
12. За членови на Училишниот одбор во Работнич-

киот универзитет "Ленин" - Кочани, се именуваат: 
- Борчо Николов, економски техничар, 
- Роска Кузмановска, економски техничар. 
13. За членови на Училишниот одбор на П и в а р -

скиот дом "АСНОМ" - Кочани, се именуваат: 
- Лазар Миленков, дипл. земјоделски инженер, 
- Борис Илиев, дипл. економ, во АД "Хартија" -

Кочани. 
14. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/34 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1995. 
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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ВАЛАНДОВО 

1: Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Јосип Броз Тито"- Валандово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Весна Тошева, 
- Сотир Тодоров. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јо-

сип Броз Тито"- Валандово, се именуваат: 
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- Илија Митков, професор во ОУ Страшо Пинџур" 
- с. Јосифово, 

- Крсто Лазов, вработен во ПЕ на Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство - Валандо-
во. 

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Страшо Пинџур"- с. Јосифово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ристо Зиланов, 
- Стојан Манолев. 
2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Стр-

ашо Пинџур" - с. Јосифово, се именуваат: 
- Стојан Манолев, професор во ДСУ" Гоце Дел-

чев" - Валандово, 
- Младен Костадинов, професор во ДСУ" Гоце 

Делчев"-Валандово. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/35 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1996. 
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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ДЕМИР ХИСАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Гоце Делчев"" Демир Хисар, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Вангелко Лозановски, 
- Борис Ѓурковски. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце 

Делчев"" Демир Хисар, се именуваат: 
- Вецко Ставревски, директор на Одделението за 

јавни приходи - Демир Хисар, 
- Кристина Митревска, вработена во ПП "Ксенос" 

- Демир Хисар. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Браќа Миладиновци"" с. Жван, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Перо Лозановски, 
- Аце Филиповски. 
2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

ќа Миладиновци " - с. Жван, се именуваат: 
- Љубе Николовски, вработен во АД "Рудник - Со-

потница - Демир Хисар, 
- Лазо Дамчевски, вработен во ТИП "Гоце Дел-

чев" - Демир Хисар. 4 

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Даме Г р у е в с . Смилево, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јован Даскаловски, 
- Ристо Пејчиновски. 
3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме 

Груев"- с. Смилево, се именуваат: 
- Пецо Генески, 
- Мендо Талевски, вработен во Одделението за 

премер и катастар - Битола - Демир Хисар. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/36 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1997. 
Врз основа на член 96 од Законот за основото 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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ДЕЛЧЕВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Ванчо Прке"- Делчево, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Петруш Попов, 
- Љупчо Прачковски. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ван-

чо Прке" - Делчево, се именуваат: 
- Горѓи Манов, шеф на Царинска испостава - Дел-

чево, 
- Круме Николовски, дипл. инж. по хемија. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Климент Охридски"" Делчево, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мирко Иванов, 
- Тодор Глинџарски. 
2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кли-

мент Охридски"'Делчево, се именуваат: 
- Мина Илиева, советник во ПЕ - Делчево на Педа-

гошкиот завод на Македонија, 
- Љубица Точевска, вработена во Радио-телевизија 

- Делчево. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Св. Кирил и Методиј"' Македонска Каменица, 
поради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Вера Досева, 
- Димчо Митровски. 
3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Кирил и Методиј"" Македонска Каменица, се имену-
ваат: 

- Здравко Мирчевски, вработен во општината Ма-
кедонска Каменица, 

- Златко Стојков, вработен во РОЦ "САСА" - Ма-
кедонска Каменица. 

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

Бр. 17-57/37 ' Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија,, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1998. 
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 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

НЕГОТИНО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Гоце Делчев"" Неготино, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Томе Ристевски, 
- Димитар Трифунов. 
1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце 

Делчев" - Неготино, се именуваат: 
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- Борис Касапинов, началник во Министерството 
за урбанизам и градежништво - ПЕ - Неготино, 

- Борис Димов, директор на АД "8-ми Ноември" -
Неготино. 

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Страшо Пинџур"^ Неготино, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стефче Јорданов, 
- Томе Мишев. 
2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Страшо Пинџур"- Неготино се именуваат: 
- Илија To дорчев, раководител на РЕ на Телекому-

никации - Неготино. 
- Драган Илиевски, началник на Одделението за 

јавни приходи - Неготино. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димче Ангелов-Габерот"- Демир Капија, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ристо Деловски, 
- Илија Ѓоргиев. 
3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Дим-

че Ангелов-Габерот"- Демир Капија, се именуваат: 
- Слободан Чапов, директор на Шумското стопан-

ство - Демир Капија, 
- Петре Мојсов, наставник во ОУ "Страшо Пин-

џур" - Неготино. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Браќа Миладиновци" - Долни Дисан, поради ис-
тек на времетео за кое се именувани се разрешуваат: 

- Душанка Маркова, 
- Бранко Огњанов. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

ќа Миладиновци" - Долни Дисан, се именуваат: 
- Цветанка Тодорова, професор по историја, 
- Бранко Огњанов, вработен во матичната библио-

тека во Долни Дисан. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОМУ "Владимир Арсовски" - Неготино, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Глигоров, 
- Илија Ташев. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОМУ 

"Владимир Арсовски" - Неготино, се именуваат: 
- Лазар Ризов, судија во Основниот суд - Неготино, 
- Елена Ликарск, професор во Работничкиот уни-

верзитет - Неготино. 
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/38 Претседател на Владата 
13 април 2000 година w на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1999. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

КРУШЕВО 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Никола Карев" - Крушево, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Петар Котески, 
- Пецо Кузмановски. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Никола Карев" - Крушево, се именуваат: 
- Јани Маја, раководител на ПЕ Крушево на Мини-

стерството за одбрана, 
- Кире Сотироски, раководител на Фондот за 

здравствено осигурување ПЕ - Крушево. 

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Лирија" - Житоше, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Живко Звездакоски, 
- Милан Михајлов. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ли-

рија " - Житоше, се именуваат: 
- Никола Јовановски, в.д. директор на Историс-

киот музеј во Крушево, 
- Селман Селмани, началник во Министерството 

за труд и социјална политика Подрачна единица -
Крушево. 

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ " Св. Кирил и Методиј" - с. Бучин, поради истек на % 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илија Дамчески, 
- Јосиф Талески. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Кирил и Методиј" с. Бучин, се именуваат: 
- Славе Најдоски, директор на ДСУ "Наум Нау-

мовски-Борче" - Крушево, 
- Целе Тошески, началник на ПЕ во Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство -
Крушево. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-57/39 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2000. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ОХРИД 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Братство Единство" - Охрид, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љубица Василевска, 
- Никола Маноски. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

тство Единство" - Охрид, се именуваат: 
- Кујтим Коку, републички инспектор за труд во 

Министерството за труд и социјална политика - По-
драчна единица - Охрид, 

- Војне Војнески, директор на АД "Слобода" -
Охрид. 

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Св. Климент Охридски" - Охрид, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Елида Битракова, 
- Лилјана Мишева. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Климент Охридски" - Охрид, се именуваат: 
- Димитар Мартиноски, директор на "Комуналец" 

- Охрид, 
- Иљо Рулески, директор на "Еуротел" - Охрид. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Григор Прличев" - Охрид, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благоја Блажевски, 
- Марија Попоска. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гри-

гор Прличев" - Охрид, се именуваат: 
- Никола Начески, вработен во Царинарница -

Охрид, 
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. - Томислав Пецаков, директор на Медицинскиот 
центар во Охрид. 

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Христо Узунов" - Охрид, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ѓорѓи Тодороски, 
- Перо Србиноски. 
4.1. За членови на Училишниот одбор вр ОУ 

"Христо Узунов" - Охрид, се именуваат: 
- Смиле Наумоски, е.д. директор на Градската 

библиотека "Григор Прличев" - Охрид, 
- Науме Карамачоски, директор на ЕМУЦ "Св. 

Наум Охридски" - Охрид. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кочо Рацин" - Охрид, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Деса Косаркоска, 
- Ацо Миладиноски. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

чо Рацин" - Охрид, се именуваат: 
Јоце Китески, професор во ОУ "Григор Прличев" 

- Охрид, 
- Драган Кецкоски, вработен во АГП "Застава" -

Охрид. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Коле Неделковски" - с. Велгошти, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Боро Бунташески, 
- Владо Пинтоски. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

ле Неделковски" - с. Велгошти, се именуваат: 
- Венко Колачоски, началник на УВР-МВР -

Охрид, 
- Бранко Речкоски, вработен во Основниот суд -

Охрид. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ванчо Николески" - с. Лескоец, поради истек на 
времето за кое се именувани Се разрешуваат: 

- м-р Перо Акимоски, 
- Боро Георгиеви. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ван-

чо Николески" - с. Лескоец, се именуваат: 
- д-р Јосиф Андреевски, декан на Факултетот за 

угостителство и туризам - Охрид, 
- Тони Иваноски, вработен во Фондот за развој. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Св. Наум Охридски" - с. Пештани, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љубе Мешкоски, 
- Трајче Симоновски. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Наум Охридски" - с. Пештани, се именуваат: 
- Весна Толеска, професор во ОУ "Братство^ 

Единство" - Охрид 
- Марика Бубеска, професор во ОУ "Глигор 

Прличев" - Охрид. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" Косел, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Драган Недески, 
- Климе Мојсоски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" Косел, се именуваат: 
- Перо Аврамовски, маш. инж. вработен во "Гра-

нит" - Охрид, 
- Перо Климоски, приватен стопанственик, 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Дебрца" Белчишта, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Марче Дулоски, 
- Љубе Илчески. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "До-

брца" Белчишта", се именуваат: 
- Милчо Ангелоски, вработен во ЈП "Македонски 

шуми" Подружница Охрид, 
- Илија Блажески, вработел во "Електро Охрид" -

Охрид. 

11. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-57/40 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2001. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ВЕЛЕС 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Васил Главинов" - Велес, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Билјана Димовска, 
- Раде Каначковиќ. 
1.1. За членови на Училишниот.одбор во ОУ "Ва 

сил Главинов" - Велес, се именуваат: 
- Раде Андреевски, раководител на ПЕ - Велес на 

Министерството за одбрана, 
- Александар Граматов, доктор на стоматологија, 

приватна ординација. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Блаже Конески" - Велес, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Надица Андреева, 
- Ратка Гонева. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бла-

же Конески" - Велес, се именуваат: 
- Костадин Бабунски, дипл. правник, вработен во 

"Телекомуникации" - Велес, 
- Ванчо Граматов, доктор на медицина, специја-

лист по општа хирургија во Медицинскиот центар во 
Велес. 

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Благој Кирков" - Велес, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Гиков, 
- Иван Синадиновски. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Благој Кирков" - Велес, се именуваат: 
- Атанас Василев, доктор на медицина, вработен 

во Медицинскиот центар во Велес, 
- Симеон Лазов, инж.металург во МХК "Злетово" 

- Велес. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Трајко Андреев" - Велес, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Оливера Јорданова, 
- Ристо Јанев. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тра-

јко Андреев", - Велес, се именуваат: 
- Марјан Ѓошев, директор на АК "Лозар" - Велес, 
- Стојан Кулуџиоски, доктор на медицина во 

пензија. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Јордан Хаџи Констатинов - Џинот" - Велес, 
поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- Милан М. Дурмишева^, 
- Вера Дуракова. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јор-

дан Хаџи Констатинов - Џинот"- Велес, се именуваат: 
- Ангел Георгиев, вработен во Основниот суд во 

Велес, 
- Анита Ѓошева, педагог во ОУ "Васил Главинов" 

-Велес. 
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6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Кирил и Методиј" - Велес, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Билјана Кокарова - Гушева, 
- Светлана Ташева. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методиј" - Велес, се именуваат: 
- Филимон Јанев, доктор на медицина, вработен во 

Медицинскиот центар во Велес, 
- Венко Стојановски, приватен стопанственик. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Тодор Јанев" нас. Чашка, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Новак Костовски, 
- Методија Трајковски. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "То-

дор Јанев" нас. Чашка, се именуваат: 
- Бојчо Трајковски, хемиски техничар, 
- Марјан Петровски. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кирил и Методиј" - Извор, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Трајче Богоевски, 
- Будимир Ристовски. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методиј" Извор, се именуваат: 
- Марјан Ристовски, 
- Љубе Димовски, економист. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Стојан Бурчевски" с. Иванковци, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јован Митковски, 
- Коста Нојков. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сто-

јан Бурчевски" с. Иванковци, се именуваат: 
- Добре Давитковски, вработен во АТШ "Транс 

Велес" - Велес, 
- Илија Величковски, екон. техничар. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Киро Димов" - Велес, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благој Богдановски, 
- Стојна Јолдушева. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

ро Димов" - Велес, се именуваат: 
- Блажо Стоиловски, директор на "Електровелес" 

- Велес, 
- Емилија Здравкова, директор на Радио Велес -

Велес. 
11. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Петре Поп - Арсов" - Богомила, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мито Јордановски, 
- Дане Поповски. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Петре Поп - Арсов" - Богомила, се именуваат: 
- Борче Николов, екон. техничар, 
- Сашо Петровски, екон. техничар. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Даме Груев" - Градско, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Гоше Самарџиев, 
- Миле Димков. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Да-

ме Груев" - Градско, се именуваат: 
- Дане Петрушевски, началник на ПЕ - Велес на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, 

- Виолета Малчева, секретар на општината Градско. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Рајко Жинзифов" - с. Долно Оризари, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Гоце Јовановски, 
- Фехим Јусовиќ. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Рајко Жинзифов" - с. Долно Оризари, се именуваат: 
- Благој Јовановски, доктор на медицина, вработен 

во Заводот за здравствена заштита - Велес, 

- Жарко Вангелов, вработен во Републичката гео-
детска управа - ПЕ - Велес. 

14. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Маца Овчарова" - Велес, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Петре Најдов, 
- Катица Цилакова. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Маца Овчарова" - Велес, се именуваат: 
- Димче Петров, дипл. инж.арх, 
- Кире Камчев, директор на "Киро Ќучук" - Велес. 
15. За членови на Училишниот одбор во Центарот 

за детско творештво "Ѓоре Органџиев" - Велес, се 
именува: 

-Олга Новачева, технолог во Ф-ка за масло "Бла-
гој Ѓорев" - Велес, 

- Никола Гајдов, 
16. За членови на Училишниот одбор на Работни-

чкиот универзитет "Благој Страчков" - Велес, се име-
нуваат: 

- Ордан Ристовски, град,инж.вработен во ПП "Ива 
инжинеринг" - Велес, 

- Јордан Виларов, вработен во Медицинскиот 
центар - Велес. 

17. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-57/41 
13 април 2000 година 

Скопје 
2002. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24 
96,34/96,35/97 и 82/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

РАДОВИШ 

1.Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Кирил и Методиј" - с. Ораовица, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Коста Паунов, 
- Андон Тодоров, 
1.1.За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методиј" - с.Ораовица, се именуваат: 
- Мито Аврамов, управувач на дампер во ПР МБ 

"Бучим" - Радовиш, 
- д-р Никола Туџаров, професор на Рударско - гео-

лошкиот факултет - Штип. 
2.Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Коста Рацин" - с.Подареш, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ѓорѓи Атанасов, 
- Душко Чамински, 
2.1.За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

ста Рацин" - с.Подареш, се именуваат: 
- Магда Николова, финансов директор во АД 

"Јака - Табак" - Радовиш, 
- Митко Коцев, управник на ПТТ - Подареш. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Крсте П.Мисирков" - Радовиш, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ленче Гавритова, 
- Славка Уневска, 
ЗЛ.За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Крсте П.Мисирков" - Радовиш, се именуваат: 
- Петре Темелков, раководител на ПЕ - Радовиш 

на Министерството за одбрана, 
Ј - Ѓорѓи Тегов, раководител на "Телеком" - РЕ -

Радовиш. 
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4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Никола Карев" - Радовиш, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Павлина Стефанова, 
- Оливера Дулдурова, 
4.1.За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ни-

кола Карев" - Радовиш, се именуваат: 
- Ѓорги Атанасов, приватен стопанственик, 
- Петре Коцев, приватен стопанственик. 
5.Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ". 

Бр.17-57/43 "Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2003. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/ 96, 
34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ПРОБИШТИП 

1.Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мијале Митев, 
- Станка Ристевска, 
1.1.За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

ќа Миладиновци" - Пробиштип, се именуваат: 
- Марјан Тасев, комерцијален директор на АД 

"Злетово Батерии" - Пробиштип, 
- Гоце Јосев, раководител на увоз- извоз во АД 

"Злетово Батерии" - Пробиштип. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ " Никола Карев" - Пробиштип, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Станко Гичев, 
- Витомир Јосифовски, 
2.1.За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Никола Карев" - Пробиштип, се именуваат: 
- Божана Гончева, дипл. електро инженер во 

Рудници Злетово - Пробиштип. 
- Мијалче Митов, вработен во Ученичкиот дом 

"Доне Божинов" - Пробиштип, 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, аже се објави во "Службен весник на РМ". 
Бр.17-57/44 Претседател на Владата 

13 април 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2004. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 44/95,24/96, 34/96,35/97 и 82/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 13 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ПРИЛЕП 

1. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 
ОУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

7 Славко Трајкоски, 
- Пара Маческа. ^ 

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-
ре Гаврилоски - Јане" - Прилеп, се именуваат: 

- Томе Миланоски, вработен во ЈП "Комуналец" -
Прилеп, 

- Зоран Величковиќ, машински инженер. 
2. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ацо Димоски, 
- Трајче Ристоски. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - Прилеп, се именуваат: 
- Горан Томески, вработен во Центарот за 

унапредување на земјоделството - Прилеп, 
- Илчо Капкоски, вработен во ЈП "Комуналец" -

Прилеп. 
3. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 

ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Петре Петрески, 
- Душко Дабески. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Добре Јованоски" - Прилеп, се именуваат: 
- Митре Грнчески, 
- Борка Томески, вработен во "Еуроинвест" -

Прилеп. 
4. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 

ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ристо Шешоски, 
- Милка Тасеска. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Кочо Рацин" - Прилеп, се именуваат: 
- Владо Чакароски, професор во Гимназијата 

"Мирче Ацев" - Прилеп, 
- Игор Димоски, професор во Гимназијата "Мирче 

Ацев" - Прилеп. 
5. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 

ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Живко Симјаноски, 
- Василка Младеноска. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Климент Охридски" - Прилеп, се именуваат: 
-Илија Дренкоски, вработен во "Електро Прилеп" 

- Прилеп, 
- Крсте Николоски, вработен во ЈП "Комуналец" -

Прилеп. 
6. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 

ОУ "Блаже Конески" - Прилеп, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Билјана Ефтимоска, 
- Душан Паркоски. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Блаже Конески" - Прилеп, се именуваат: 
- Светлана Велеска, дипл. социолот во ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп, 
- Борче Јованоски, вработен во ЈП "Македонски 

шуми" - Подружница - Прилеп. 
7. Од должноста членови ^Училишниот одбор во 

ОУ "Рампо Левката"А - Прилеп, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Трајче Муцески, 
- Кирил Ристески. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Рампо Левката" - Прилеп, се именуваат: 
- Оливера Петреска, вработена во "Современ дом" 

- Прилеп, 
- Миленко Тодески, дипл. инж. технолог во 

"Еуроинвест" - Прилеп. 
8. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 

ОУ "Орде Михајлоски - Оцка" - Прилеп, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Славица Конеска, 
- Борис Ристески. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Орде Михајлоски - Оцка" - Прилеп, се именуваат: 
- Ѕвонко Наумовски 
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- Виолета Петкоска, вработена во Работнички 
универзитет - Прилеп. 

9. Од должноста членови наУчилишниот одбор во 
ОУ "Пецо Даскало" - Долнени, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Станко Митрески, , 
- Милан Христоски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Пецо Даскало" - Долнени, се именуваат: 
- Димче Наумоски, 
- Васко Котески. 
10. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Мало Коњари, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Димко Настески, 
- Зоран Сребреноски. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Страшо Пинџур" - с. Мало Коњари, се именуваат: 
- Зора Спиркоска, вработена во Медицинскиот 

центар - Прилеп, 
- Гоце Мавчев, вработен во "Електро Прилеп" -

Прилеп. 
11. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

вво ОУ "Мирче Ацев" - с. Лажани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Алил Џафероски, 
- Живко Василевски. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Мирче Ацев" - с. Лажани, се именуваат: 
-Ратко Дојчиноски, 
- Зоран Дојчиноски. 
12. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Круме Волнароски" - Тополчани, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат; 

- Миле Тапанчески, 
- Панде Лапкуноски. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Круме Волнароски" - Тополчани, се именуваат: 
- Пеце Балабаноски, 
-Васко Китески. 
13. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Горче Петров" - с. Ропотово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Валериј Петрески, 
- Александар Димески. 

, 13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 
" Горче Петров" - с. Ропотово, се именуваат: 

- Живко Гулески, 
- Јован Радески, дипл. економист. 
14. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Канатларци, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Трене Тренкоски, 
- Сребренко Наумоски. 
14.1. За членови на , Училишниот одбор во ОУ 

"Кирил и Методиј" - с. Канатларци, се именуваат: 
- Здраве Атанасоски' 
- Бајрам Јусуфовски. 
15. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Вера Циривири - Трена" - с. Дебреште, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ицко Ефтимоски, 
- Добре Талимџиоски. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Вера Циривири - Трена" - с. Дебреште, се именуваат: 
- Ќанија Алиоски, дипл. економист, 
- Назмија Сулејманоски, дипл. социолог. 
16. Од должноста членови ^Училишниот одбор 

во ОУ "Петре Глигуроски" - с. Костинци, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илија Барлески, 
- Татјана Мујаноска. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Петре Глигуроски" - с. Костенци, се именуваат: 
- Рамадан Алиоски, 
- Нурикемал Ибраимоски. 
17. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Јонче Смугрески" - с. Обршани, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат; 

- Кирил Павлоски, 
- Драге Мургоски. 
17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Јонче Смугрески" - с. Обршани, се именуваат: 
- Благоја Смугрески, 
- Методија Кодински. 
18. Од должноста членови наУчилишниот одбор 

во ОУ "Манчу Матак" - Кривогаштани, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Гоце Дуртаноски, 
- Менде Мицакоски. 
18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Манчу Матак - Кривогаштани, се именуваат: 
- Слободан Чагароски, наставник, 
- Ладе Клекачкоски. 
19. Од должноста членови наУчидишниот одбор 

во ОУ "Пере Тошев" - с. Дупјачани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Златко Јанески, 
- Азем Адиловиќ. 
19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Пере Тошев" - с. Дупјачани, се именуваат: 
- Стеван К. Димоски, 
- Пецо Б. Димоски. 
20. За членови на Училишниот одбор во Работ-

ничкиот универзитет "Моша Пијаде" - Прилеп, се 
именуваат: 

- Стеван Секулоски, текстилен инженер, 
- Стеван Апостолски, економист. 
21. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето,, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македониј а". 

Бр. 17-57/42 
13 април 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2005. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, смета-
но од 1.05.2000 година, се назначува Јованка Костов-
ска, доктор на медицина, досегашен виш републички 
санитарен и здравствен инспектор во Републичкиот 
санитарен и здравствен инспекторат. 

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

Бр. 17-850/2 
25 април 2000 година 

Скопје 

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

2006. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија " бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 април 2000 годи-
на, донесе 

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

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 

1. За заменик на директорот на Казнено-поправни-
от дом Идризово се именува Џеват Бучи, дипл. пра-
вник. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Маке дониј а". 

Бр. 17-1974/2 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија^ 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2007. 
Врз основа на член 153 став 4 ,од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

1. За потсекретар во Министерството за финансии 
се назначува Ванчо Каргов, д1гоектор на Дирекцијата 
за сметководство во Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Маке дониј а". 

, Бр. 17-2014/2 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љупчо Георгиевски, с.р. 

2008. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за У б а в а -

та за јавни приходи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, 
донесе 

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

НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ 
ПРИХОДИ 

1. Се разрешува Лиман Куртиши, од должноста за-
меник на директорот на Управата за јавни приходи. 

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

Бр. 17-2032/1 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски^ с.р. 

2009. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за^Управа-

та за јавни приходи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, 
донесе 

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

НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. За заменик на директорот на Управата за јавни 
приходи се именува Рауф Рамадани, дипл. правник. 

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

Бр. 17-2033/1 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2010. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

1. Се разрешува Ештрбф Сулејмани од должноста 
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. 17-2034/2 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2011. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник^ на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИС-

ТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

1. За помошник на министерот за млади и спорт се 
назначува Сабри Алими, дипл. правник. 

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

Бр. 17-2035/2 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2012. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и ̂ 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македони-
ја се назначува Сашко Станинов, досегашен директор 
на Управата за јавни приходи. 

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

Бр. 17-2036/2 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2013. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМА НА 

ПЛАТНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од должноста членови на Управниот комитет за 
реформа на платниот систем на Република Македони-
ја се разрешуваат: 

- Јордан Марковски, 
- Светлана Антоновска, 
- Сашко Станинов, 
- Ацо Спасовски, 
- Марика Панкова, 
- Драган Тилев, 
- Маурицио Локалети, 
- Глигор Бишев, 
- Никола Кацарски, 
- Сем Вакнин, 
- Тони Димитриоски, 
- Трајанка Лазароска, 
- Драган Мартиновски, 
- Нина Настева, 
- м-р Зоран Ставрески. 
2. За претседател и членови на Управниот комитет 

за реформа на платниот систем на Република Македо-
нка се именуваат: 

а) за претседател: 
- Никола Груевски, министер за финансии. 
б) за членови: 
- Светлана Антоновска, директор на Заводот за 

статистика, 
- Глигор Бишев, заменик на Гувернерот на Народ-

ната банка на Република Македонија, 
- Зоран Глигоров, сов.етник на министерот за фи-

нансии, 
- Тони Димитриоски, директор на Управата за јав-

ни приходи, 
- Ванчо Каргов, потсекретар во Министрството за 

финансии, 
- Никола Кацарски, директор на Заводот за платен 

промет, 
- Маурицио Локалети, претставник од Европската 

комисија, 
- Драган Мартиновски, помошник на министерот 

за финансии , 
- Нина Настева, директор на пазар за пари и крат-

корочни хартии од вредност, 
- Зоран Ставрески, потсекретар во Министерство-

то за финансии, 
- Бесник Фетаи, директор на Агенцијата^ Репуб-

лика Македонија за санација на (банка. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-198/4 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2014. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за држав-

јанството на Република Македонија "Службен весник 
на Република Македонија" бр. 67/92), а во врска со 
член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна коми-
сија за утврдување условот-владеење со македонскиот 
јазик за стекнување на државјанство на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕ-
НИК ЧЛЕН НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ УСЛОВОТ - ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ 

ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од должноста член и заменик член на Посебна-
та комисија за утврдување условот-владеење со маке-
донскиот јазик за стекнување на државјанство на Ре-

публика Македонија, поради заминување на други 
должности се разрешуваат: 

а)членот 
- Агим Шаќири, 
б) заменик на членот 
- Александар Даштевски, 
2. За член и заменик член на Посебната комисија 

за утврдување условот-владеење со македонскиот ја-
зик за стекнување на државјанство на Република Ма-
кедонија се именуваат:, 

а) за член 
- Љуфи Улбер, потсекретар во Министерството за 

внатрешни работи, 
б) за заменик на членот 
- д-р Јадранка Владова, професор на Филолошкиот 

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

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

Бр. 17-2045/1 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2015. 

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 25 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. Бејтула Адеми се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија - Скопје. 

2. За, член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија се именува Лендита Ду : 

ка, дипл. хемиски инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2050/1 Претседател на Владата 
25 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2016. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за буџе-
тите ("Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/96), 
министерот за финансии донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ 

Член 1 

Буџетот на Република Македонија, буџетите на 
единиците на локалната самоуправа, буџетите на фон-
довите, корисниците и единките корисници на сред-
ства од буџетите, ги расчленуваат синтетичките (три-
цифрени) конта од класата 7 - приходи, пропишани со 
Уредбата за контниот план и за билансите за буџетот 
на Република Македонија, за буџетите на единиците 
на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите 
и со Уредбата на контниот план за корисниците и 
единките корисници на средства од буџетите и фондо-
вите, на аналитички конта согласно на класификаци-
јата на приходите, која е составен дел на овој правил-
ник. 
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Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за класифи-
кација на приходите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 61/97). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1 јуни 2000 
година. 

Бр. 12-3266/1 
28 април 2000 година Министер, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА СИНТЕ-
ТИЧКИТЕ КОНТА ОД КЛАСАТА 7 - ПРИХОДИ 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

71 - ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 

711 - Данок од доход, од добивка и од капитални до-
бивки 

7111 - Персонален данок на доход 
711111 - Данок од плати и други лични примања од 

работници кај правни лица со општествен капитал, 
711112 - Данок од плати и други лични примања од 

работници кај правни лица со приватвен капитал, 
711113 - Данок од пензии и инвалиднини, 
711114 - Данок од плати кои физичко лице ги ос-

тварува од странство, 
711115 - Данок на примања остварени по основ на 

договр за дело, 
711116 - Данок од доход од земјоделска дејност по 

катастарски приход, 
711117 - Данок од доход од земјоделска дејност по 

вистински доход, 
711118 - Данок од доход на лични примања од сто-

панска и професионална дејност, 
711119 - Данок од доход на лични примања од 

стопанска и професионална дејност што се плаќа на 
паушална основица, 

711120 - Данок на приходи од имот и имотни права. 
711121 - Данок од авторски права и права од индус-

триска сопственост, 
711122 - Данок од приходи од капитал - од дивиден-

да, 
711123 - Данок од од приходи од капитал - од кама-

ти, 
711124 - Данок од капитални добивки - од продаж-

ба на недвижноста, 
711125 - Данок на капитални добинки - од продаж-

ба на хартии од вредност, 
711126 - Данок од добивки од игри на среќа и други 

наградни игри, 
711127 - Персонален данок од доход утврден со 

годишно решение на управата за јавни приходи. 
711128 - Казни од неплаќање на персонален данок 

од доход, 
711129 - Камата за доцнење во плаќањето на пер-

сонален данок од двход. 

7112 - Данок од добивка 
711211 - Данок од добивка од правни лица со оп-

штествен капитал, 
711212 - Данок од добивка од правни лица со при-

ватен капитал, 
711213 - Данок од добивка од физички лица кои вр-

шат регистрирана дејност, 
711214 - Казни од неплаќање на данок од добивка, 
711215 - Камата за доцнење во плаќањето на данок 

од добивка. 

7113 - Други даноци од доход, од добивка и од капи-
тални добивки 

711311 - Други даноци од доход, од добивка и од ка-
питални добивки од правни лица' 

711312 - Други даноци од доход, од добивка и од ка-
питални добивки од физички лица. 

712- Придонеси од плати за социјални фондови 

7121 - Придонеси за фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување 

712111 - Придонес од добивка за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците од правни лица со 
општествен капитал, 

712112 - Придонес од добивка за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците од правни лица со 
приватен капител, 

712113 - Придонес од плати за пензиско и инвалид-
ско осигурување^ работниците од правни лица со оп-
штествен капитал, 

712114 - Придонес од плати за пензиско и инвалид-
ско осигурување на работниците од правни лица со 
приватен капитал, 

712115 - Придонес за доброволно пензиско и инва-
лидско осигурување, 

712116 - Придонес за пензиско и инвалидско0осигу-
рување на физички лица што вршат дејност, а не се 
обврзници за плаќање на данок, 

712117 - Придонес за продолжено пензиско и инва-
лидско осигурување, 

712118 - Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување на работници кои се вработени кај физички 
лица што самостојно вршат дејност, 

712119 - Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување што го плаќа Заводот за вработување за не-
вработени лица, 

712120 - Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување на воените осигуреници, 

712121 - Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување за вработени кај странски и меѓународни орга-
ни и организации и конзуларни претставништва, 

712122 - Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување за изминати години, 

712123 - Дивиденда по основ на акции стекнати од 
трансформацијата. 

7122 - Придонеси за фондот за здравствено осигуру-
вање 

712211 - Придонес од дополнителна задолжителна 
здравствена заштита за повреда и професионално за-
болување од добивка од правни лица со општествен 
капитал, 

712212 - Придонес од дополнителна задолжителна 
здравствена заштита за повреда и професионално за-
болување од добивка од правни лица со приватен ка-
питал, 

712213 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување од бруто плати на работниците од прав-
ни лица со општествен капитал, ( 

712214 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување од бруто плати на работниците од прав-
ни лица со приватен капитал,^ 

712215 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување од бруто плати на работни луѓе што 
самостојно вршат дејност, 

712216 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување од бруто плати на вршители на дејност, 

712217 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување на невработени лица, 

712218 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување на корисници на пензија, 

712219 - Средства за задолжително здравствено 
осигурување од Буџетот на Република Македонија, 

712220 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување на корисници на права од социјална за-
штита, 

712221 - Придонес за задолжително здравствено 
осигурување од земјоделци и неземјоделци сопствени-
ци на земјоделско земјиште, 
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712222 - Придонес за дополнително задолжително 
здравствено осигурување, 

712223 - Придонес заѓ здравствено осигурување за 
изминати години, 

712224 - Приходи од наплата на партиципации, 
712225 - Други приходи на Фондот за здравствено 

осигурување, 

7123 - Придонеси за Републичкиот завод за вработува-
ње 

712311 - Придонес за вработување од плати на ра-
ботници од правните лица со општествен капитал, 

712312 - Придонес за вработување од плати на ра-
ботници од правните лица со приватен капитал, 

712313 - Придонес за вработување од работни луѓе 
кои самостојно вршат стопанска дејност, 

712314 - Придонес за вработување од работни луѓе 
кои самостојно вршат нестопанска дејност, 

712315 - Придонес за вработување од плати од ра-
ботниците вработени кај работни луѓе што самостојно 
вршат дејност, односно кај физички лица, 

712316 - Придонес за вработување што го уплату-
ваат работниците на привремена работа во странство, 

712317 - Придонес за вработување за изминати го-
дини. 

713 - Даноци на имот 

7131 - Данок на имот " 
713111 - Данок на недвижен имот од правни лица, 
713112 - Данок на недвижен имот од физички лица, 
713113 - Данок на подвижен имот од правни лица, 
713113 - Данок на подвижен имот од физички лица. 

7132 - Данок на наследство и подарок 
713211 - Данок на наследство и подарок. 

7133 - Данок на промет на недвижности и права 
713311 - Данок на промет на недвижности и права, 

7134 - Други даноци од имот 
713411 - Други даноци од имот. 

7135 - Казни и камати 
713511 - Казни за неплаќање на даноци од имот, 
713512 - Камати за доцнење во плаќањето на дано-

ци од имот. 

714 - Домашни даноци на стоки и услуги 

7141 - Данок на промет и BAT 
714111 - Данок на промет на производи по тарифен 

број 1, 
714112 - Данок на промет на производи по тарифен 

број 2, 
714113 - Данок на промет при увоз на производи од 

тарифен број 1 и 2, 
714114 - Данок на промет на услуги по тарифен 

број 1, 
714115 - ДДВ наплатен при увоз во земјата. 
714116 - ДДВ наплатен од продажба на стоки во 

земјата, 
114117 - Казни за неплаќање на ДДВ, 
714118 - Камата за доцнење во плаќањето на ДДВ. 

7142 - Акцизи 
714211 - Акциза од моторни бензини МБ-86; 
714212 - Акциза од моторни бензини МБ-98; 
714213 - Акциза од безоловни моторни бензини 

МББ-95; 
714214 - Акциза од млазно гориво и авионски бен-

зин; 
714215 - Акциза од дизел гориво Д-1; 
714216 - Акциза од дизел гориво Д-2; 
714217 - Акциза од масло за греење мазут лесно 

специјално - ЛС; лесно - Л; средно - С; тешко - Т; екс-
тра тешко - ЕТ; ниско сулфурно лесно - НСЛ; ниско 

сулфурно средно - НСС; ниско сулфурно тешко -

714218 - Акциза од масло за греење екстра лесно 
ЕЛ; 

714219 - Акциза од петролеј за мотори, петролеј 
за осветлување, авионски и моторни масла, минерални 
и мазивни масла и масти, хипоидни и други минерални 
масла и масти, како и масла за подмачкување и при-
марен (суров) бензин; 

714220 - Акцизи од течен нафтен гас; 
714221 - Акциза при увоз на деривати на нафта, 
714222 - Акциза на преработки од тутун од тари-

фен број 2, 
714223 - Акциза при увоз на преработка на тутун, 
714224 - Акциза на алкохолни пијалоци (ракии, ви-

њак и други жестоки пијалоци) од тарифен број 3, 
714225 - Акциза на алкохолни пијалоци (виски) од 

тарифен број 3, 
714226 - Акциза на алкохолни пијалоци (ликери) 

од тарифен број 3, 
714227 - Акцизи при увоз на алкохолни пијалоци 

(ракии, вињак и други жестоки пијалоци), 
714228 - Акцизи при увоз на алкохолни пијалоци 

(виски), 
714229 - Акцизи при увоз на алкохолни пијалоци 

(ликери), 
714230 - Акциза на пиво од тарифен број 3, 
714231 - Акциза при увоз на пиво, 
714232 - Акциза на патнички автомобили од тари-

фен број 4, точка 1, 
714233 - Акциза на патнички автомобили од тари-

фен број 4, точка 2, 
714234 - Акцизи на луксузни производи по тарифен 

број 5, 
714235 - Акцизи на луксузни производи од тарифен 

број 5 - од природни скапоцени камења и природен би-
сер и производи од сите видови форми изработени со 
бесценети камења и бисер, 

714236 - Акцизи на луксузни производи од тарифен 
број 5 - со рака изработени јазлени теписи со повеќе 
од 120.000 јазли по м2, 

714237 - Акцизи на луксузни производи од тарифен 
број 5 - кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и 
друго) и на сите производи изработени од тие кожи, 
како и од природни крзна и производи од тоа крзно 
(облека, обувки и други производи), застапени со по-
веќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и 
крзно од домашни животни и производи од тие кожи и 
крзна, 

714238 - Акциза при увоз на луксузни производи, 
714239 - Акцизи на увоз на луксузни производи од 

тарифен број 5 - од природни скапоцени камења и 
природен бисер и производи од сите видови форми из-
работени со бесценети камења и бисер, 

714240 - Акцизи на увоз на луксузни производи од 
тарифен број 5 - со рака изработени јазлени теписи со 
повеќе од 120.000 јазли по м2, 

714241 - Акцизи на увоз на луксузни производи од 
тарифен број 5 - кожа од влекачи (змија, гуштер, кро-
кодил и друго) и на сите производи изработени од тие 
кожи, како и од природни крзна и производи од тоа 
крзно (облека, обувки и други производи), застапени 
со повеќе од 50% од вредноста на производот, освен 
кожа и крзно од домашни животни и производи од тие 
кожи и крзна, 

714242 - Акциза на кафе од тарифен број 6 - (на су-
рово кафе по 70 денари/кгр), 

714243 - Акциза на кафе од тарифен број 6 - (на су-
рово кафе по 85 денари/кгр), 

714244 - Акциза на кафе од тарифен број 6 - (на 
мелено и екстрат од кафе по 90 денари/кгр), 

714245 - Акциза при увоз на кафе од тарифен број 
6 - (на сурово кафе по 70 денари/кгр), 

714246 - Акциза при увоз на кафе од тарифен број 
6 - (на сурово кафе по 85 денари/кгр), 

714247 - Акциза при увоз на кафе од тарифен број 
6 - (на мелено и екстракт од кафе по 90 денари/кгр), 

714248 - Казни за неплаќање на акцизи, 
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714249 - Камата за неплаќањето на акцизи. 

715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции (ца-
рини и давачки) 

7151 - Увозни давачки 
715111 - Царини од правни лица со општествен ка-

питал, 
715112 - Царини од правни лица со приватен капи-

тал, 
715113 - Царини од физички лица. 

7152 - Увозни такси 
715211 - Посебни такси на увезени стоки од правни 

лица со општествен капитал, 
715212 - Посебни такси на увезени стоки од правни 

лица со приватен капитал, 
715213 - Посебни такси на увезени стоки од физич-

ки лица. 

7153 - Други увозни давачки и такси 
715311 - Посебни давачки при увоз на земјоделски 

и прехранбени производи, 
715312 - Посебна давачка за израмнување на увезе-

ни стоки од правни лица со општествен капитал, 
715313 - Посебна давачка за израмнување на увезе-

ни стоки од правни лица со приватен капитал, 
715314 - Посебна давачка за израмнување на увезе-

ни стоки од физички лица, 
715315 - Посебна давачка за царинско евидентира-

ње, 
715316 - Лежарина на стоки сместени во царински 

магацини и стоваришта, 
715319 - Други приходи од царини, 

7154 - Казни и камати 
715411 - Казни за неплаќање на царини и увозни 

давачки, 
715412 - Камата за доцнење во плаќањето на цари-

ни и увозни давачки, 

716 - Други даноци 

7161 - Други даноци кои не се класифицирани на дру-
го место 

716111 - Приходи 15% од наплатена камата за не-
навремено платени јавни приходи, 

716112 - Приходи 20% од оданочените непријавени 
приходи, 

716113 - Приходи за отстранување на последици од 
елементарни непогоди, 

716114 - Приходи од позитивни курсни разлики, 
716119 - Други даноци, 

717 - Даноци на специфични услуги 

7171-Комунални даноци 
717111 - Комунални такси за привремен претстој, 
717112 - Комунална такса за истакнување на фир-

ма, реклами и слично, што ја плаќаат правни лица со 
општествен капитал, 

717113 - Комунална такса за истакнување на фир-
ма, реклами и слично, што ја плаќаат правни лица со 
приватен капитал, 

717114 - Комунална такса за истакнување на фир-
ма, реклами и слично, што ја плаќаат физички лица, 

717115 - Комунална такса за користење на улици 
со патнички, товарни, друмски и приклучни возила 
што се плаќа при регистрација, на возилата, 

717116 - Комунална такса за користење и одржува-
ње на јавно осветление, 

717117 - Надомест за доделување на користење 
(уредување) на градежно земјиште, 

717118 - Надомест за трајна пренамена на земјо-
делско земјиште, ^ 

717119 - Други приходи на заедниците за комунал-
на дејност, 

717120 - Такси за договори за станови, 

717121 - Посебни превозни такси, 
717129 - Други комунални такси. 

718 - Такси за користење или дозволи за вршење на 
дејност 

7181 - Дозволи за вршење на дејност 
718111 - Дозволи за вршење на бизнис, 
718112 - Професионални дозврли, 
718113 - Надоместок за лиценци од игри на среќа, 
718114 - Месечен паушален надоместок од одделни 

игри на среќа и забавни игри, 
718115 - Надоместок за пренамена и закуп на зем-

јиште, 
718116 - Приходи од локации за изградба на инвес-

тициони објекти. 

7182 - Такса на моторни возила 
718211 - Приходи од патарини од домашни возила, 
718212 - Приходи од патарини од странски возила, 
718213 - Такси за регистрирање на моторни и прик-

лучни возила, 
718214 - Дозволи за моторни чамци, 
718215 - Надоместок за изградба и користење на 

комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на ја-
вен пат, 

718216 - Казна за штета сторена на патот или на 
јавните објекти. 

72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 

721 - Претприемачи приход и приход од имот 

7211 - Профит од дополнителни активности на Влади-
ни институции 

721111 - Вишок на оперативна готовина од допол-
нителни активности на корисниците и единките ко-
рисници. 

7212 - Приходи од јавни финансиски и нефинансиски 
институции 

721211 - Профит од Народна банка, 
721212 - Профит од Агенцијата за санација на бан-

ка, 
721213 - Профит од Заводот за платен промет, 
721214 - Камати на депонирани средства во НБРМ, 
721215 - Добивки од Македонски телекомуника-

ции, 
721216 - Добивки од Јавно претпријатие за стопа-

нисување со станбен и деловен простор, 
721219 - Други профити од јавни институции. 

7213 - Други приходи од имот 
721311 - Камати од депозити во комерцијални бан-

ки, 
721312 - Камати на заеми и кредити, 
721319 - Други приходи на имот. 

722 - Такси и надоместоци 

7221 - Парични казни 
722111 - Парични казни од сообраќајни прекршо-

ци, 
722112 - Парични казни за стопански престапи, 
722113 - Царични казни за кривични дела, 
722114 - Парични казни за девизни прекршоци, 
722115 - Парични средства добиени од продажба на 

одземени стоки, 
722116 - Приходи од мерење на емисија на штетни 

материи и казни за еколошки прекршоци, 
722117 - Приходи од асистенции, 
722119 - Други парични казни. 

7222 - Судски такси 
722211 - Судски такси во готови пари што ги пла-

ќаат јавни претирјатија, 
722212 -,Судски такси во готови пари што ги пла-

ќаат приватни претпријатија, 
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722213 - Судски такси во готови пари што ги пла-
ќаат физички лица, 

722214 - Приходи остварени со продажба на мало 
на судски таксени марки. 

7223 - Административни такси 
722311 - Царински такси во готови пари, 
722312 - Конзуларни такси, 
722313 - Административни такси во готови пари, 
722314 - Приходи остварени со продажба на мало 

на административни таксени марки. 

723 - Административни такси и надоместоци 

7230 - Образование и обука 
723011 - Такса за диплома и сертификат, 
723012 - Такси за запишување, 
723013 - Такса за испити, 
723014 - Такси лабораториски, 
723019 - Други образовни такси. 

7231 - Помошни активности во образованието 
723111 - Целодневна и претшколска грижа, 
723112 - Средства за екскурзии, 
723113 - Школарини за недипломски курсеви и се-

минари, 
723114 - Станарини во ученички и студентски до-

мови, 
723115 - Такси за( учество во студентски клубови, 
723116 - Надоместоци за оброци во ученички и сту-

дентски домови, училишта, градинки и други институ-
ции, 

723119 - Други помошни активности во образова-
нието. 

7232 - Продажба на производи 
723211 - Регистарски таблици за превозни средст-

ва, 
723212 - Книги и други материјали за образование, 
723213 - Хемиски материјали, 
723214 - Лабораториски материјали, 
723215 - Медицински материјали, 
723216 - Лекови и вакцини, 
723217 - Канцелариски материјали, 
723218 - Продажба на печати и административни 

марки, 
723219 - Приходи од продажба на производи и сто-

ки, 
723220 - Приходи од продажба на други процзводи. 

7233 - Услуги за цивилна воздушна пловидба 
723311 - Приходи остварени од надоместоци за 

слетување и АТЦ услуги, 
723312 - Терминален услуги, 
723313 - Услуги при прелетување, 
723314 - Авионска инспекција, 
723315 - Одобрување на авионски кадар (персо-

нал), 
723319 - Други воздухопловни услуги. 

7234 - Влезници и членарини 
723411 - Членарини во институции од областа на 

културата, 
723412 - Приходи од билети за културни манифес-

тации, 
723413 - Членарини во спортски клубови и спортс-

ки организации, 
723414 - Приходи од билети за спортски приредби, 
723419 - Други такси за приеми и членарини. 

7235 - Угостителски услуги 
723511 - Кафетерии и ресторани, 
723512 - Репрезентативни услуги, 
723519 - Други прехранбени услуги. 

4Ѓ 
7236 - Услуги за копирање и публикување 

723611 - Публикување, 
723612 - Печатење, 

723619 - Други такси за копирање и публикување. 

7237 - Услуги од сместување 
723711 - Хотелски соби, 
723712 т Издавање на станови и станбени објекти, 
723713 - Издавање на рекреативни објекти 
723719 - Други услуги од сместување. 

7238 - Здравствени услуги 
723811 - Приходи од амбулантени здравствени ус-

луги, 
723812 - Приходи од болнички услуги, 
723813 - Приходи од сертификат од лекови, 
723814 - Приходи од сертификат од отрови, 
723815 - Приходи од звање примариус, 
723819 - Други приходи од здравствени услуги. 

7239 - Закупнини 
723911 - Закупнина од објекти, 
723912 - Закупнина од машини, 
723913 - Закупнина од опрема. 

724 - Други Владини услуги 

7241 - Други Владини услуги 
724111 - Приходи од земјоделски услуги, 
724112 - Надомест за изработка на просторни и ур-

банистички планови, 
724113 - Приходи од архивски услуги, 
724114 - Приходи од услуги на Заводот за стандар-

дизација, 
724115 - Приходи од услуги од метеорологијата, 
724116 - Приходи од катастарски услуги, 
724117 - Приходи од геодетски услуги, 
724118 - Приходи од противпожарни услуги, 
724119 - Приходи од возачки дозволи, 
724120 - Приходи од владини инспекции, 
724121 - Приходи од услуги од хидролошки основи 

и мерења, 
724122 - Приходи од пасошки услуги, 
724123 - Приходи од регистрација на даночен обвр-

зник, 
724124 - Приходи од услуги за сместување, 
724125 - Приходи од тендери (јавни нарачки), 
724126 - Приходи од меѓународна заштита на жиго-

ви, ! 
724127 - Приходи од здравствена заштита на жи-

вотни, 
724128 г Приходи од задолжителна контрола на 

растенија, 
724129 - Приходи од прогноза на време, 
724130 - Приходи од превоз со авион и моторни во-

зила, 
724131 - Приходи од странски центар за генетски 

истражувања, ( 
724132 - Надомест на трошоци за судска и прекр-

шочна постапка, 
724133 - Приходи од игри на среќа од неподигнати 

стокови и парични добивки, 
724139 - Други владини услуги. 

725 - Други неданочни приходи 

7251 - Приватни компании 
725111 - Тековни донации. 

7252 - Физички лица 
725211 - Тековни донации. 

7259 - Други неданочни приходи 
725911 - Придонес на средства за солидарност од 

добивка од правни лица со општествен капитал, 
725912 - Придонес на средства за солидарност од 

добивка од правни лица со приватен капитал, 
725913 - Придонес од плати за средства на солидар-

ност од правни лица со општествен капитал, 
725914 - Придонес од плати за средства на солидар-

нот од правни лица со приватен капитал, 
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725915 - Придонес на средства за солидарност од 
работни луѓе што самостојно вршат дејност, 

725916 - Други средства на солидарност, 
725917 - Приходи на месните заедници, местен са-

мопридонес и други приходи на месните заедници, 
725918 - Приходи по основ на отпис на обврски, 
725919 - Приходи по основ на вишоци, 
725920 - Приходи од наплатени пенали, награди и 

сл,, 
725921 - Приходи од наплатени отпишани побару-

вања, 
; 725922 - Приходи од осигурување на имот, 

725929 - Останати неданочни приходи. 

73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 

731 - Продажба на капитални средства 

7311 - Продажба на капитални средства 
731111 - Приходи од продажба на станбени објек-

ти, 
731112 - Приходи од продажба на деловни објекти, 
731113 - Приходи од, продажба на транспортна оп-

рема, 
731114 - Приходи од продажба на машинска опре-

ма, 
731115 - Приходи од продажба на мебел и друга оп-

рема. 

732 - Продажба на стоки 

7321 - Продажба на залихи 
732111 - Приходи од продажба на стоки од стокови 

резерви. 

733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложу-
вања 

7331 - Продажба на земјиште и нематеријални вложу-
вања 

733111 - Приходи од продажба на земјиште, 
733112 - Приходи од продажба на правата на мине-

рали, v 

733113 - Приходи од продажба на авторски права, 
патенти и заштитни трговски знаци. 

734 - Капитални трансфери од невладини извори 

7341 - Трансфери на капитал од невладини извори 
734111 - Од резиденти, 
734112 - Од странство. 

74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 

741 - Трансфери од други нивоа на власт 

7411 - Тековни трансфери од други нивоа на власт 
741111 - Тековни трансфери од други нивоа на вла-

ст, 
741112 - Трансфери од буџетот на Република Ма-

кедонија, 
741113 - Трансфери од буџетите на фондовите, 
741114 - Пренесен вишок на приходи од претходна-

та година. 

7412 - Капитални трансфери од други нивоа на власт 
741211 - Капитални трансфери од други нивоа на 

власт. 

742 - Донации од странство 

7421 - Општи и тековни донации 
742111 - Приходи од Обединетите нации, 
742112 - Приходи од Меѓународниот Монетарен 

фонд, 
742113 - Приходи од Светската банка, 
742114 - Приходи од Европската Унија, 
742115 - Приходи од Европските држави, 

742116 - Приходи по Меѓународни конвенции во 
Фондот за здравствено осигурување, 
9 742119 - Други општи и тековни донации. 

7432 - Капитални донации 

743211 - Капитални донации. 

75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 

751 - Краткорочни позајмици во земјата 
7511 - Краткорочни позајмици во финансиски инсти-
туции 

751111 - Краткорочни позајмици во финансиски 
институции. 

752 - Благајнички записи 

7521 - Задолжување од благајнички записи 

752111 - Задолжување од благајнички записи. 

753 - Долгорочни обврзници 

7531 - Задолжување од долгорочни обврзници 

753111 - Задолжување од долгорочни обврзници. 

754 - Друго домашно задолжување 

7541 - Други домашни задолжувања 

754111 - Други домашни задолжувања. 

76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

761 - Меѓународни развојни агенции 
7611 - Задолжување кај меѓународни развојни агенции 

761111 - Задолжување кај Меѓународен Монетарен 
Фонд, Ј 

761112 - Задолжување кај Светската банка, 
761113 - Задолжување кај Европската унија, 
761119 - Други задолжувања кај меѓународни раз-

војни агенции. 762 - Странски влади 

7621 - Задолжување кај странски влади 

762111 - Задолжување кај странски влади. 

769 - Други задолжувања во странство 

7691 - Други задолжувања во странство 

769111 - Други задолжувања во странство. 

77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

771 - Продажба на хартии од вредност 

7711 - Од јавни претпријатија 
1 771111 - Приходи од продажба на акции на држа-
вен капитал во јавни претпријатија. 
7712 ? Од заеднички инвестиции и приватни претпри-
јатија 

771211 - Приходи од продажба на акции на држа-
вен капитал во претпријатија. 

78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 

781 - Приходи од наплатени дадени заеми 

7811 - Наплатени заеми дадени на домашни лица 
781111 - Приходи од наплатени заеми дадени на ло-

калната самоуправа, 
781112 - Приходи од наплатени заеми дадени на 

банки, 
781113 - Приходи од наплатени заеми дадени на 

јавни претпријатија, 
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781114 - Приходи од наплатени заеми дадени на 
приватни претпријатија, 

781115 - Приходи од наплатени заеми дадени на? 
други институции. 

79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ 
р 

791 - Распоред на разликата меѓу приходите и трошо-
ците. 

2017. 
Врз основа на член 110 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 
10 мај 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат Правилата за продажба на акци-
ите односно уделите кои во постапката за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
се издадени на Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација, донесени од Управниот одбор на 
Агенцијата на 9 јули 1999 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Вера Станоевска од 
Крива Паланка и Снежана Стојменовска од Скопје 
поведе постапка за оценување законитоста на актот 
означен во точка 1 од оваа одлука затоа што тој не 
бил во согласност со законот. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
член 95 став 1 од Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал, Управниот одбор 
на Агенцијата на РМ на 9 јули 1999 година ги донел 
Правилата за продажба на акциите односно уделите 
кои во постапката за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал се издадени на Агенци-
јата на РМ за приватизација. 

Со овие правила се пропишуваат начинот и пос-
тапката за продажба на акциите и уделите. 

Во член 2 е предвидено што содржи одлуката за 
продажба на акциите и уделите. 

Во членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 е регулирано пра-
шањето за начинот на продажба на акциите. 

Во членот l i e регулирано прашањето на продаж-
ба на удели и тоа со непосредна спогодба и со 
објавување на јавен повик за прибирање на понуда. 

Во членовите 12, 13, 14 и 15 е регулирано праша-
њето за тоа што содржи јавниот повик, како се доста-
вуваат понудите и ознаките што треба да ги содржат, 
што треба да содржи понудата за изразување интерес 
за купување на удели и рокот во кој се примаат по-
нудите (8 дена) од денот на објавувањето и кој ги 
разгледува понудите. 

Во преодните и завршните одредби не е предвиде-
но дека овие правила ќе се објават (ниту се објавени). 

Според член 95 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал ("Службен 
весник на РМ" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99 и 
81/99) акциите и уделите што и ги издало друштвото 
настанато со трансформација, Агенцијата ги става на 
продажба под услови утврдени со овој закон. 

Продажбата на акциите и уделите се објавува во 
еден од дневните весници што излегуваат во Републи-
ка Македонија, во весниците на јазиците на нацио-
налностите и во "Службен весник на РМ". 

До организирање на пазар за продажба на акции, 
Агенцијата со правилник ги уредува начинот и поста-
пката за продажба на акциите со кои располага согла-
сно со ОВОЈ закон. 

Според член 96, одредбите од овој закон кои се 
применуваат на акциите во акционерското друштво, 
соодветно се применуваат и за уделите во друштвото 
со ограничена одговорност. 

Врз основа на наведените-одредби управниот од-
бор на Агенцијата за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал на 8 декември 1994 го-
дина донела Правилник за начинот и постапката за 
продажба на акции и удели со кои располага Аген-
цијата на РМ за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 
67/94), а на 15.11.1995 година е донесен Правилник за 
измена и дополнување на горенаведениот правилник 
("Службен весник на РМ" бр. 58/95), со кој се уредува 
начинот и постапката за продажба на акции и удели со 
кои располага Агенцијата за приватизација. Имено, 
покрај другото со правилникот и со неговите измени 
се предвидени елементите што треба да ги содржи 
понудата за купување на удели и рокот во кој се 
поднесуваат понудите до Агенцијата.Со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
("Службен весник на РМ" бр. 25/99) членот 95 став 1 
се менува и гласи: "Акциите и уделите издадени на 
Агенцијата согласно со одредбите на овој закон, 
Агенцијата ги става на продажба. 

Ставот 3 се брише. 
Од изнесеното произлегува дека според Законот 

за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал Агенцијата со законот била должна да донесе 
Правилник со кој ќе го уреди начинот и постапката за 
продажба на акции и удели. 

Со измените на законот Агенцијата не е овластена 
да донесува правилник за начинот и постапката за 
продажба на акции и удели, туку тие ги става на 
продажба согласно одредбите од Законот. 

Со оглед на тоа што со донесување на оспорените 
правила Агенцијата го уредила начинот и постапката 
за продажба на акциите и уделите со кои располага и 
ако такво овластување не е содржано во законот, 
Судот оцени дека таа ги пречекорила законските 
овластувања и одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р 
Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михај-
ловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф 
Талевски и д-р Тодор Џунов. 

Претседател 
У.бр. 227/99 на Уставниот суд на Репбулика 

10 мај 2000 година Македонија, 
Скопје д-р Милан Недков, с.р. 

2018. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 110 од Уставот на Република Македони-
ја и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за донесување Урбанист-
ичка^ документација за с. Враништа - населено место 
на општина Струга во делот на зонирањето на атарот 
на село Враништа североисточно од регионалиот пат 
П-418 за бензиската пумпа, дрвна индустрија и мало 
стопанство, донесена од Советот на општина Струга 
на 14 јули 1999 година. 

2. Се става вон сила Решението за запирање од 
извршување на поединечните акти или дејствува што 
се донесени, односно преземени врз основа на одлука-
та означена во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од заменикот јавен правобрани-
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тел на Република Македонија за подрачје Струга", по 
барање на Месната заедница на село Враништа и пе-
тиција потпишана од 50 граѓани на село Враништа, 
поведе постапка за оценување законитоста на одлука-
та означена во точката 1 на ова решение, затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со член 12 став 2 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање. 

5. Судот на седницата утврди дека членот 1 од 
Одлуката предвидува донесување на урбанистичката 
документација за село Враништа - населено место на 
општина Струга. 

Согласно членот 2 од Одлуката, урбанистичката 
документација содржи: текстуален дел (книга), гра-
фички дел и образложение за стручната расправа и 
јавната анкета. 

Според членот 3 од Одлуката образложението за 
стручната расправа и јавната анкета, изготвена од оп-
штинската служба надлежна за работите на урбаниз-
мот е составен дел на одлуката. 

Членот 4 од Одлуката предвидува урбанстичката 
документација да ја спроведува Министерството за ур-
банизам и градежништво П.Е. - Струга по добивањето 
согласност за спроведување на Планот од Минист-
ерството за урбанизам и градежништво - Скопје. 

Согласно членот 5 од Одлуката за урбанистичката 
документација се заверува со печат на Советот на оп-
штина Струга и потпис на претседавачот на советот 
на општина Струга. 

Членот 6 од Одлуката предвидува истата да влезе 
во сила со денот на објавувањето во "Службен глас-
ник на општина Струга". 

6. Градоначалникот на општина Струга, во одгово-
рот на наводите во иницијативата наведе дека во поче-
токот на 1999 година, општината Струга повела пост-
апка за донесување Урбанистичка документација за 
село Враништа - општина Струга. За таа цел, поконк-
ретно за утврдување Нацрт урбанистичка документ-
ација, од ЈП за просторни и урбанистички планови 
Скопје - Подружница Охрид побарала да изготви На-
црт урбанистичка документација, графички приказ со 
зонирање на сите градби во рамките на атарот на с. 
Враниша и легенда со шематски објаснувања. 

Ова јавно претпријатие после изведбата на нарача-
ниот Нацрт, комплетната урбанистичка документац-
ија ја доставило до општината Струга, со карактерис-
тика на спорниот дел од атарот на с. Враништа - севе-
роисточно од регионалниот пат П-418, наменето за 
земјоделска обработка, т.е. лозја, ливади и пасишта. 

После приемот на нацрт графичкиот дел согласно 
член 17 став 3 и член 18 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање, општината Струга спровела 
јавна анкета за утврдување Предлог урбанистичка до-
кументација за с. Враништа. 

Во таа смисла Нацрт урбанистичката документац-
ија била јавно изложена во зградата на општина Стру-
га и во просториите на Месната заедница с. Враини-
шта. Иницирањето на постапката било публикувано 
преку локалните радио станици при што биле повика-
ни сите заинтересирани лица, во рок од 15 дена, свои-
те забелешки писмено да ги достави на посебни анке-
тни листови. 

Во оставениот рок со уредно пополнета забелешка 
на анкетен лист се јавил единствено претседателот на 
Месната заедница од с. Враништа со барање за отво-
рање пристапи до објекти и сервисни улици. Остана-
тите граѓани имале само усмени интересирања за кои, 
соодветно одговори им давала Стручната комисија 
оформена од главниот архитект во деновите вторник 
и петок. 

После завршувањето на "анкетниот рок" општин-
ата Струга спровела стручна консултација по Нацрт 
Урбанистичката документација со учество на стручни 
лица и тоа: 

- Началникот на Министерството за урбанизам ПЕ 
Струга; 

- Главниот архитект на град Струга; 

- Директорот на ЈП за просторни и урбанистички 
планови во својство на изготвувач на документација-
та; 

-Претставник на "Телеком" - Струга; 
-Началникот на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство ПЕ Струга; 
-Заменик командирот на Секторот за сообраќај 

при ОВР Струга и 
- Директорот на Фондот за локални патишта и 

улици. 
Присутните лица на стручната консултација стави-

ле свои забелешки кои биле прифатени како 
корекции на Урбанистичката документација на с. 
Враништа. Во таа смисла изготвувачот на Нацрт ур-
банистичката документација предвидела изградба на 
трафостаници од 11=КВ, за потребите на "Телеком" -
Струга предвидел локација за објект со ѕвездеста фо-
рма непосредно до регионалниот пат, а вклопен бил и 
регионалниот водоснабдителен систем на "Проаква" 
- Струга. 

Нацрт Урбанистичката документација со овие ко-
рекции била оформена како Предлог Урбанистичка-
та документација за с. Враништа и како таква била 
доставена на донесување на Советот на Општина 
Струга. 

Ниту во стручната консултација, ниту на седниц-
ата на Советот на Општина Струга не било расправа-
но и одлучувано за сервисна зона и бензиска пумпа 
кои би биле зонирани северо-источно од регионални-
от пат П-418. 

Со други зборови, Советот на Општина Струга, на 
седницата која и претходела на нападнатата Одлука 
расправал и одлучувал по Урбанистичката документ-
ација која во атарот на с. Враништа, северо-источно 
од регионалниот пат Струга - Дебар со ознака П-418 
била зонирана како лозја, ливада и пасишта. 

Тоа од причината што не постои анкетен лист со 
забелешки за таква урбанистичка предвиденост (ин-
дустриска зона и бензиска пумпа), на стручна консу-
лтација ниту еден субјект не побарал во тој дел оп-
фат на индустриската зона и бензиската пумпа, а воед-
но и изготвувачот на Нацрт кој бил во законска пр-
оцедура не зонирал такви објекти. Подоцна после сп-
роведувањето на постапката за донесување на урба-
нистичка документација, без знаење или согласност 
на Советот на Општина Струга, без почитување на 
постапката за донесување на Урбанистички планови 
предвидена во чл. 17 ст. 3 и чл. 18 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање, непознат субјект 
своеволно извршил измена на графичкиот дел на 
оспорената Урбанистичка документација. Така гра-
фичкиот дел составен дел на оспорената одлука на 
советот на Општина Струга бр. 07-382/7 од 14.07.1999 
год. во делот северо-источно од регионалниот пат П-
418 (индустриска зона и бензинска пумпа) суштински 
се разликува со зонирањето на просторот, усвоено на 
Седницата на Советот на Општина Струга (лозје, 
ливада и пасишта). 

7. Врз основа на изнесеното, Судот ја утврди 
следнава фактичка состојба: ' 

Во февруари 1999 година, Јавното претпријатие за 
просторни и урбанистички планови Скопје-Подруж-
ница Охрид, изготвило нацрт-Урбанистичка докумен-
тација за с. Враништа, населено место - Струга; 

- На 23 март 1999 година градоначалникот на опш-
тина Струга, преку средствата за јавно информирање, 
објавил соопштение за спроведување јавна анкета за 
утврдување нацрт-урбанистичка документација за с. 
Враништа - населено место во општина Струга; 

- Јавната анкета траела од 24 март до 7 април 1999 
година, односно Нацрт-урбанистичката документација 
за с. Враништа била 15 дена истакната на видно место 
во селото и во зградата на локалната самоуправа на 
општина Струга; 

- Заинтересираните граѓани и правни лица, додека 
траела јавната анкета, преку анкетни листови, доста-
вувале забелешки до оргнизаторот на анкетата; 

- Изработувачот на Нацрт-зфбанистичката доку-
ментација за с. Враништа обезбедил присуство на ст-
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ручни лица кои, во тој период од 15 дена, секој петок 
од 18,00 до 19,00 часот давале стручни појаснувања;, 

- Во Нацрт-урбанистичката документација која 
била предмет на јавната расправа и по која граѓаните 
пополнувале анкетни листови не била вцртана ниту 
пензиската пумпа, ниту објекти на дрвна индустрија и 
мало стопанство; 

- По завршувањето на јавната анкета, стручната 
комисија која била формирана со задача да ги согледа 
забелешките, изготвила Извештај од јавната анкета 
од кој се гледа дека сите забелешки од граѓанитена с. 
Враништа биле усвоени, со исклучок на забелешката 
на претседателот на месната заедница која се одне-
сувала на отворање сервисни улици и пристапи до по-
едини објекти, при што било заклучено истите да се 
решат со Деталниот урбанистички план; 

-На 26 мај 1999 година, според Извештајот, Нацрт-
урбанистичката документација е доставена на усвоју-
вање на првата седница на Советот на општина Стру-
га; 

- На 14 јули 1999 година, градоначалникот на опш-
тина Струга со Известување за постапување по Из-
вештајот од ,спроведената стручна расправа по, На-
црт-урбанистичката документација, констатирал дека 
со сите овие извршени корекции нацрт-урбанистичка-
та документација, станува Предлог урбанистичка до-
кументација и оди на усвојување пред Советот на 
општина Струга; 

- На 14 јули 1999 година Советот на општина Ст-
руга ја донел оспорената Одлука за донесување Урба-
нистичка документација под бр. 07-382/7 и 

- На 6 септември 1999 година, Министерството за 
урбанизам и градежништо - Сектор за планирање на 
просторот, дало Согласност за спроведување на Ур-
банистичката документација за населеното место 
Враништа, општина Струга. 

Со тоа дефинитивно завршила постапката во вр-
ска со донесувањето и спроведувањето на урбанисти-
чката документација во село Враништа - населено ме-
сто Струга. 

Меѓутоа, од увидот во истата, Судот утврди дека 
во конечното урбанистичко решение во северно-исто-
чниот дел од атарот на КО Враништа, северно-источ-
но од регионалниот пат П-418 е вцртани бензиска пум-
па, дрвна индустрија и мало стопанство кои, како та-
кви не постоеле во нацрт документацијата и по кои не 
е расправано. 

8. Согласно член 7 став 1 точка 2 алинеја 3 од За-
конот за просторно и урбанистичко планирање во 
зависност од просторот, кој е предмет на планирање, 
како еден вид урбанистички план, се донесува урбани-
стичка документација за населено место во општин-
ата. 

Согласно член 12 од Законот, урбанистичката до-
кументација се донесува за населено место во општи-
ната кое е од селски карактер. 

Согласно член 17 став 3 од Законот по нацртот на 
урбанистичкиот план и урбанистичката документаци-
ја за населено место во општина, се спроведува јавна 
анкета. 

Членот 17 став 5 од Законот предвидува стручната 
расправа и јавната анкета по урбанистичката доку-
ментација за населено место во општина да ги органи-
зира општината, односно Градот Скопје. 

Согласно член 18 став 4 од Законот извештај за ст-
ручната расправа и јавната анкета по урбанистичката 
документација, со образложение за ^прифатените за-
белешки (кое е составен дел на документацијата на 
планот), изработува општината, односно градот Скоп-
је. 

Согласно член 22 став 5 од Законот општината, 
меѓу другото, донесува урбанистичка документација 
за населено место за подрачјето на општината, а согл-
асно ставот 6 на овој член од Законот урбанистичката 
документација може да се спроведува по издавање на 
согласност од Министерството надлежно за работите 
на урбанизмот. 

Урбанистичката документација, за која не е изда-
дена ваква согласност, согласно став 6 на овој член од 
Законот, се смета дека не е донесена. 

Согласно член 23 став 1 од Законот со овој вид со-
гласност се потврдува дека планот е донесен согласно 
со одредбите на овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон. 

Оваа согласност, согласно став 2 на истиов член од 
Законот, се издава во рок од 30 дена од поднесувањето 
на барањето од страна на доносителот на планот, а до-
колку не се издадени во овој рок, ќе се смета дека 
истата е издадена. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
Урбанистичката документација претставува еден вид 
урбанистички план кој се донесува за населено место 
во општината. (Во случајов за с. Враништа - населено 
место во општина Струга); дека јавната анкета по на-
црт-урбанистичката документација ја организира оп-
штината, која потоа подготвува Извештај со образло-
жение за ^прифатените забелешки и дека согласност 
за спроведувањето на урбанистичката документација, 
издадена од Министерството за урбанизам е задолжи-
телен услов. 

Од изнесеното произлегува дека завршно со јавн-
ата анкета постапката при донесувањето на урбанист-
ичката документација се одвивала согласно Законот 
за просторното и урбанистичкото планирање. 

Меѓутоа, Судот утврди дека во вцртувањето на 
бензиската пумпа и погонот за производство на бе-
тонски елементи во конечниот графички дел на урба-
нистичкиот план (во случајов урбанистичката докуме-
нтација), независно дали ова измена ќе се оквалифи-
кува како измена од помал или поголем обем, затоа 
што Законот го познава само квалификативот измена 
на урбанистичкиот план која се врши по истата по-
стапка пропишана за неговото донесување. 

Според Судот, во случајов тоа значи дека на јавна-
та анкета требало да се информираат граѓаните за 
ваквата измена на планот односно урбанистичката 
документација, која требала да биде вцртана и во на-
црт-урбанистичката документација за село Враништа, 
а КОЈ а била изложена без овие содржини. 

Имено, ако се има предвид дека урбанистичката 
документација содржи особено: намена на површини-
те со граници на опфатот, основна сообраќајна мрежа 
и друга инфраструктура, услови и режим за градба 
(член 12 став 2 од Законот), при спроведувањето на 
јавната анкета, организаторот на истата бил должен 
да ги запознае присутните граѓани за внесување во 
нацрт-документацијата на новите содржини (бензиска 
пумпа и погон за произведување на бетонски елемен-
ти) и по истите граѓаните од с. Враништа требало да 
се произнесат. 

Со оглед на тоа што во случајов граѓаните што уч-
ествувале во јавната анкета по нацрт-документацијата 
не биле запознаени со овие содржини (бензиска пумпа 
и погон за произведување на бетонски елементи) и по 
истите не се произвеле, Судот утврди дека 
оспорената одлука во делот што се однесува на зони-
рањето на атарот во с. Враништа, односно во северно-
источниот дел означени како бензиска пумпа, дрвна 
индустрија и мало стопанство е несогласна со Законот 
за просторно и урбанистичко планирање. 

9. Судот го укина Решението за запирање од извр-
шувањето на поединечните акти или дејствија доне-
сени, односно преземени врз основа на Одлуката како 
беспредметно. 

10. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука. 

11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р 
Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михај-
ловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф 
Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 211/99 Претседател 
19 април 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 
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2019. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз 

основа на член 110 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништуваат: 
а) Одлуката за издавање согласност за било каква 

изградба на територијата на Општина Чучер - Сан-
дево, донесена од Советот на Општината на 23.06.1999 
година ("Службен гласник на Општина Чучер - Сан-
дево" бр. 5/99) и ' 

б) Одлуката за висината на надоместокот за изда-
вање на согласност за изградба на објекти на тери-
торијата на Општина Чучер - Сандево, донесена од 
Советот на Општината на 23.06.1999 година ("Служ-
бен гласник на Општина Чучер - Сандево" бр. 5/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Трајан Нешков од с. Кучевиште, 
со решение У,бр. 161/99 од 16.02.2000 година поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуките оз-
начени во точка 1 под а) и б) од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
Законот. 

Л. На седницата Судот утврди дека според член 1 
од првооспорената одлука "изградба во населено мес-
то за кое има или нема урбанистичка документација 
за населено место, може да се врши до нејзиното 
донесување под услови и на начин што со општ акт ќе 
ги утврди општината". Според член 2 "било каква 
градба на територијата на Општина Чучер - Сандево 
може да се врши само по претходна согласност на 
надлежната служба на Општината". Во член 3 е пред-
видено одлуката да влезе во сила со денот на нејзино-
то донесување, а да се објави во "Службен гласник на 
Општината". , 

Инаку, во уводот, доносителот на одлуката се по-
викува на член 25 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање. 

Судот исто така утврди дека на оваа одлука не е 
дадена претходна согласност од страна на министер-
ството надлежно за работите во урбанизмот. 

Со второоспорената одлука се уредува висината на 
надоместокот за добивање на согласност по основ на 
првооспорената одлука, и тоа во зависност од видот 
на објектите - станбени, станбено-деловни и деловни -
и тоа од 200,500 и 1000 денари (член 2). Во останатите 
членови (3 - 5) се утврдува жиро-сметката, надоместо-
кот при легализација на објектите и влегувањето во 
сила. Оваа одлука за својот основ го утврдува член 62 
во врска со член 29 став 1 точка 4 од Законот за 
локална самоуправа. 

5. Според член 25 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99) изградба во насе-
лено место, кое нема урбанистичка документација за 
населено место во општината, може да се врши, до 
нејзиното донесување, под услови и на начин што со 
општ акт ќе ги утврди општината. Општиот акт се до-
несува по претходна согласност на министерството 
надлежно за работите на урбанизмот. 

Со оглед на тоа што првооспорената одлука е 
донесена без претходна согласност од надлежното ми-
нистерство, Судот оцени дека таа не е во согласност 
во целина со член 25 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

Со оглед На меѓусебната зависност на двете 
оспорени одлуки, Судот оцени дека е потребно да ја 
испитува законитоста на првооспорената одлука и од 
аспект на пропишувањето на согласноста за градба. 

Во член 18 од Законот за изградба на инвестици-
они објекти ("Службен весник на РМ" бр. 15/90,11/91, 
11/94 и 18/99) е предвидено дека со градење на објект 
се започнува по добивање на одобрение за градење од 
републички орган на управата надлежен за работите 
на градежнштвото, врз основа на барање со потребна 
документација (член 19) меѓу која спаѓаат и условите 
за градба, други технички услови (мислење од Заводот 
за заштита на споменици и сл.), како доказ за платени 
надоместоци кои според закон се плаќаат пред изда-
вање на одобрение. Условите за градба, пак, според 
член 31 од Законот за просторно и урбанистичко пла- . 
нирање ги соопштува министерството надлежно за 
работите на урбанизмот, а тие содржат општи и урба-
нистичко-архитектонски услови утврдени со плано-
вите од член 7 од овој закон и општиот акт од член 25 
од овој закон. Во овие закони не постои одредба која 
овозможува оваа процедура и надлежност да биде 
пропишана со акт на општината, ниту општината уче-
ствува во таа процедура. 

Според тоа, иако е неспорно дека општината може 
да донесува не само урбанистичка документација, туку 
и општ акт што ја заменува, општината не може да 
пропишува постапка и административни услови за ос-
тварување на правото на градење. Оттука "соглас-
носта за градба од општинска служба" ниту произле-
гува од законите како процесно овластување на оп-
штински орган, ниту како овластување на општината 
да пропишува процесни услови или постапка за оства-
рување на правото на градење, поради што Судот оце-
ни дека таа не е во согласност со означените законски 
одредби. 

Со оглед на тоа што со второоспорената одлука 
само се утврдува надоместок за добивање на соглас-
носта за градба и се утврдува неговата висина, Судот 
смета дека оваа одлука, како комплементарен акт, 
мора да се оценува во зависност од допуштеноста на 
согласноста за градба утврдена во првооспорената 
одлука. Имајќи предвид дека Судот го оценува како 
незаконито пропишувањето на согласноста за граде-
ње од страна на општината, тоа истовремено и нужно 
го прави незаконито и пропишувањето на надоместок 
за таква согласност со второоспорената одлука, од 
истите причини изнесени во претходниот став на оваа 
точка. 

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

7. Обаа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р 
Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михај-
ловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф 
Талевски и д-р Тодор Џунов. 

Претседател 
У.бр. 161/99 на Уставниот суд на Репбулика 

19 април 2000 година Македонија, 
Скопје д-р Милан Недков, с.р. 

2020. " 
Уставниот суд на Република Македонија, врз 

основа на член НО од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А ' 

1. Се укинува Одлуката за изградба на колективен 
станбено деловен објект на бул. "Ленинова" бр. 07 -
303/1 од 30.04.1999 година, донесена од Советот на 
Оптштина Струмица ("Службен гласник на Општина 
Струмица" бр. 3/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 
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3. Уставниот суд на Република Македонија со ре-
шение У.бр. 147/99 од 22 декември 1999 година, по по-
вод поднесената иницијатива на група граѓани, жите-
ли на Струмица, поведе постапка за оценување на за-
конитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 4/96,28/97 и 18/99), од причина што со истата 
се врши суштествена измена на дел од Деталниот ур-
банистички план, без притоа да се спроведе соодветна 
постапка предвидена со законот. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се предвидува изградба на колективен стан-
бено деловен објект на дел од деталниот урбанис-
тички план на градот Струмица блок бр. 20, во делот 

- на КП. бр. 1314/1, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 
1321,1322,1323,1324,1325,1326 и 1327. 

Во членовите 2 и 3 се спроведува да се изготви 
проект за изградба на објектот во кој треба да се пре-
двиди и соодветен простор за паркирање. 

Согласно членот 4, времените објекти треба да се 
дислоцираат на локација на која според дел од детал-
ниот урбанистички план е предвидено изградба на 
училиште. 

Со членот 5 од одлуката се предвидува приоритет 
на корисниците на времените објекти под исти услови, 
при продажбата на деловниот простор во објектот 
што се гради. 

Со член 6 е утврдено влегувањето во сила на одлу-
ката со нејзиното објавување во "Службен гласник на 
Општина Струмица". 

5. Согласно член 17 став 1 од Законот за 
просторно и урбанис,тичко планирање плановите се 
изработуваат како нацрт и предлог на план. 

Според член 17 став 3 од Законот, по нацртот на 
детелниот урбанистички план и урбанистичка доку-
ментација за населено место во општина, се спроведу-
ва јавна анкета, која согласно ставот 5 од истиот член 
ја организира општината. 

Во член 18 од Законот е утврден начинот на спро-
ведување на јавната анкета - со излагање на планот на 
јавно место, најмалку 15 дена, во кој рок заинтереси-
раните граѓани и правни лица од конкретното пот 
драчје опфатено со планот, доставуваат писмени забе-
лешки, на анкетни листови, до организаторот на 
анкетата. 

За времето и местото каде ќе биде изложен пла-
нот, задолжително се објавува соопштение во јавните 
гласила. 

Извештај за јавната анкета, со образложение за 
неприфатените забелешки, изработува општината. 

Согласно член 19 став 1 од Законот, за нацрт на 
деталниот урбанистички план, пред организирањето 
на јавната анкета, се врши стручна ревизија. 

Со членот 20 став 1 од Законот е предвидено, 
измените и дополнувањата на плановите да се вршат 
по иста постапка пропишана за нивно донесување. 

Во конкретниот случај, со одлуката суштествено 
се модифицира делот од деталниот урбанистички план 
на град Струмица блок бр. 20 во делот на бул. 
"Ленинова" означен во членот 1 од одлуката. 

Имено, со одлуката се предвидува изградба на нов 
објект на површина која зафаќа 14 катастарски парце-
ли на која се наоѓаат објекти од времен карактер. 
Ваквата изградба значи измена на деталниот урбанис-
тички план во споменатиот дел. 

Со оглед на тоа што за ваквата измена не била 
спроведена постапка предвидена со Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање, Судот оцени дека 
основано се поставува прашањето за нејзината соглас-
ност со Законот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Милан Недков и д-р Никола 
Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р 

Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и 
д-р Тодор Џунов. 

Претседател 
У.бр. 147/99 1 на Уставниот суд на Репбулика 

19 април 2000 година Македонија, 
Скопје д-р Милан Недков, с.р. 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

И С П Р А В К А 
Во Одлуката за изменување на Одлуката за утвр-

дување на работните места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено траење, степенот на зго-
лемувањето на стажот на тие работни места и постап-
ката за утврдување на фактичката состојба во Фабри-

) ката за санитарна керамика "Македонија" - Струмица, 
бр. 02-1967/1, од 26 април 2000 година, објавена во 
"Службен весник на РМ" бр. 36 од 12 мај 2000 година, 
во член 1, глава II под реден број 3, направена е 
техничка грешка во месеците. Имено, кај работно 
место под реден број 3 наместо "12/13" треба да стои 
"12/14". 

Во глава III, кај работното место под реден број 4 
наместо " 12/13" треба да стои " 12/14". 

После реден број 4 се додава реден број 5 кој глат 
си: "работоводител" -12/13 месеци". 

Фонд на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија 

Помошник директор, 
Љупчо Мешков, с. р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13912/99, на регистарска влошка бр. 
0/0220287-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за градежништво, трговија 
и услуги ЛИНЕА I Зесна ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Руз-
велтова" бр. 34/10, Скопје. 

Фирма: Друштво за градежништво, трговија и 
услуги ЛИНЕА Весна ДООЕЛ увоз-извоз, ул. Руз-
велтова" бр. 34/10, Скопје. 

Основач: Талевска Весна. 
Во правниот промет со трети лица друштвото од-

говара со сите свои средства и истапува со неограни-
чени овластувања. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стефкова Викторија со неог-
раничени овластувања-управител. 

Износот на основната главнина е 5.357 ДЕМ, во де-
нарска противвредност од 166.000,00 денари. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1,50.40/2, 50.50,51.12, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48 60.24, 63.11, 63.12, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во надворешно-тр-
говскиот промет, компензациони работи, малограни-
чен промет, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13912/99. . (5611) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4301/99, на регистарска влошка бр. 
0z0220327-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Производно трговско и услужно друш-
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тво со ограничена одговорност САКАЛИЕВ Лазо 
ДООЕЛ, ул. "ЈНА" бр. 1, Неготино. 

Основач на Производно трговско и услужно друш-
тво со ограничена одговорност САКАЛИЕВ Лазо 
ДООЕЛ, ул. "ЈНА" бр. 1, Неготино е: Сакалиев Лазо 
од Неготино, ул. "ЈНА" бр. 1, МБ 1412971484004 и лк 
бр. 45325, Неготино. 

Дејности кои што ќе ги врши друштвото се: 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.26, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/4, 52.47, 
52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.36, 
51.39, 05.02, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.4451.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.51, 51.57, 28.71, 28.72, 26.52, 
20.10/1, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 21.22, 21.24, 
19.50,18.24,19.20, 18.10,18.30, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 
45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/3, 63.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 
01.25. Во надворешнотрговскиот промет (надворешно 
трговското работење) друштвото ќе ги врши следните 
дејности: надворешна трговија, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување на друштвото во 
работите од внатрешно и надворешно трговското ра-
ботење, (внатрешно и надворешно трговскиот 
промет) е лицето Сакалиев ЈГазо, управител на 
друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4301/99. (5615) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12624/99, на регистарска влошка бр. 
0z021401?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Марица П.Смилеска за бутик 
СМИЈ1Е-КОМ Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 89. 

Основач е Марица Петар Смилеска од Гевгелија, 
ул. "Маршал Тито" бр. 89. 

Дејности: 52.41, 52.42. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

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

лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот пое-
динец е Марица Петар Смилеска, управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12624/99. (5613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7396/99, на регистарска влошка бр. 
020241 llr-8-ОЗ-ООО, ГО запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги МИ-МА Донка експорт-им-порт ДООЕЛ, ул. 
Борис Карпузов" бр. 7, Гевгелија. 

Основач на друштвото е лицето Атанасова Донка, 
ул. "Борис Карпузов" бр. 7, Гевгелија, лк бр. 44718 и 
МБ 1810951487002 при МВР-УВР Гевгелија. 

Дејности:60.24,60.22,60.21,60.23,24.16,24.17,25.21, 
25.22, 28.40, 28.75, 28.22, 29.13, 28.62, 28.61, 29.72, 36.11, 
36.12, 36.13, 29.24, 35.50, 36.14, 36.22, 36.63,19.30, 25.23, 
25.24, 25.13, 35.12, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.30, 
01.13/1,01.13/2,01.21,01.22/1,01.23,01.24,01.25,01.22/2, 
15.12, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 
трговија на мало со административни и судски таксени 
марки, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.58, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.20, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.11, 55.23, 55.21/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 28.11, 28.12, 28.30, 
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28.74, 28.73, 36.22, 28.72, 28.71,18.30, 93.05, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34,71.40,74.20/1,74.20/2,74.20/3,74.20/5,74.82, 
74.83, 74.84, 70.31, 65.12/3, 92.12, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во областа на прометот со стоки и услуги, 
транспорт на стоки во меѓинародниот друмски сооб-
раќај, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, консигнациона 
продажба, малограничен промет со HP Бугарија, Гр-
ција, Албанија и СР Југославија. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ми-
ндошева Марија од ^Богородица, Гевгелија со лк бр. 
65489 и МБ 2307978487000 при МВР-УВР Гевгелија, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7396/99. (5614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7927/99, на регистарска влошка бр. 
020214237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за трговија и произ-
водство МИРЕН СОН Саша ДООЕЛ Скопје, ул. 'Ми-
то Хаџивасилев јасмин" бб, Скопје. 

Дејности: 36.11, 36.14, 36.63, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.13, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 55.30, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 93.03, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7927/99. (5615) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3358/98, на регистарска влошка бр. 
020187757-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП за промет на мало - киоск АН-
ПЕ Зафирова Глигор Соња, с. Стојаково - Богданци. 

Основач на ТП е лицето Зафирова Глигор Соња 
од ^Стојаково - Богданци со лк бр. 52090 и МБ 2009 
959487000 при МВР-УВР Гевгелија 

Дејности: 52.11, 52.25, 52.26, 52.33, 52.44/2, 52.44/4, 
52.47. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет одговара со целиот свој имот. 

Управител на ТП е лицето Зафирова Соња која 
ТП ќе го застапува во правниот промет со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3358/98. (5616) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 16001/99, во регистарска влошка 020238777-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, градежништво, про-
мет и услуги "ПАСИФАИ" Даниела ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 76-53. 

Основач е Даниела Караѓозоска од Скопје, ул. 
"Јане Сандански" бр. 76-53 со лк.бр. 1375525 и МБ 
2504966455042. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 
17.54/2, 18.10, 19.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.50, 51.16, 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, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, -52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 
92.33, 93.01, 93.04, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
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производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, меѓуна-
роден превоз на стока во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во друмскиот сообраќај, 
услуги на меѓународна шпедиција, туристички работи 
во странство, изведување на инвестициони работи во 
странство, консигнација, комисиона продажба. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка. 

,За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и на-
дворешно трговскиот промет е Даниела Караѓозоска, 
управител оез ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
16001/99 (5635) 

60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.20, 74.84. Во 
надворешнотрговскиот промет друштвото ќе се бави 
со следните дејности: надворешна трговија со прехра-
нбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, посредување и застапување во прометот со 
стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. . 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Атанас Трајков, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.' Трег. бр. 
13573/99 (5638) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14460/99, во регистарска влошка 020242377-8-
Ој-ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство промет и услуги "ВИ-
ТАЈГ" Паца ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Ста-
ра Новакина" бр. 19а. 

Основач е Паца Близновска од Скопје, со стан на 
ул. "Стара Новакина" бр. 19а. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.51, 28.63, 29.71, 
29.72, 30.10/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, застапу-
вање во правниот промет со стоки и услуги, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југо-
славија, меѓународна шпедиција, меѓународен тра-
нспорт и услуги. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со сите свои средства. 

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го застапува лицето Паца Близновска 
од Скопи:, управител без ограничуања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
14460/99 (5637) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 12723/99, во регистарска влошка 020241347-8-
О ј-ООО , го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, промет и ус-
луги увоз-извоз " ЕКО-ФРИГОТЕРМ" Миле ДООЕЛ 
Гевгелија ул. "Иво Лола Рибар" бр. 43. 

Единствен содружник на друштвото е Станков 
Миле од Гевгелија со број на лична карта 62174 и 
ЕМБ 1408963482026 кој е и управител на друштвото, 
без ограничување. Основната главница ја обезбедува 
основачот во подвижни предмети во вредност од 5.200 
ДЕМ или 161.200,65 денари. 

Дејности: 01.12, 01.41/2, 02.01, 17.30, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 31.62, 51.13, 51.15, 
50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.70, 51.41, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 52.44/4, 51.34. 51.35, 51.36, 
51.38, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61,55.30/1, 51.62, 51.63,51.64,51.65,51.66,51.70,52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 64.20, 65.12/3, 92.31/2, 
92.34, 93.01, 93.05, 55.30/2, 63.40, 63.12, 29.23, 29.71, 
29.72, 32.30, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, надворешна трговија 
со прехранбени стоки и надворешна трговија со не-
прехранбени стоки, продажба на стоки во консигна-
циски складови, малограничен промет со Р Грција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за сторените 
обврски одговара со вложените средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
12723/99 (5639) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 13573/99, во регистарска влошка 020220247-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство и трговија "АМБА-
ЛАЖА БИ" Атанас и Благој ДОО Негорци ул. "Гоце 
Делчев" бр. 7. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2. 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 14.21, 
15.62, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 18.21, 
18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 15051/99, во регистарска влошка 020236007-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, производство, транспорт и 
услуги "ЏЕРИ" - Драган ДООЕЛ извоз-увоз, Скопје, 
ул. Илија Димовски бр. 28-а. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3,01.11/4,15.61,15.86,15.87,15.89, 
15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 
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, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги обавува следните работи: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги со 
странство, застапување на странски фирми, продажба 
на странски стоки од консигнациони складишта, 
малограничен промет (извоз-увоз) на стоки и услуги 
со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, 
меѓународен превоз на патници, меѓународен тран-
спорт на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото има 
неограничени овластувања, а во правниот промет со 
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трети лица друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Лице овластено за застапување на Друштвото е: 
Драган Петар Џерков од Скопје, ул. "Илија Димо-
вски" бр. 28-а, управител без ограничување. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
надворешнотрговскиот промет е: Драган Петар Џер-
ков, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
15051/99 (5640) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14079/99, во регистарска влошка 020241327-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП за трговија со прехранбени производи 
"АРАФАТ" Беадин Осман Џафери с. Форино Чегра-
не. 

ТП за трговија со прехранбени производи 
"АРАФАТ" Беадин Осман Џафери с. Форини Чегра-
не. 

Основач е Беадин Џафери од с. Форино општина 
Чегране со лк бр. 221819 и ЕМБГ 0304972473021 
издадена од ГУВР Гостивар. 

Дејности: 52.21,52.22,52.23,52.24,52.25,52.26,52.27. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува 

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

лица ТП одговара лично со целиот свој имот Беадин 
Џафери, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
14079/99 (5641) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14178/99, во регистарска влошка 020214107-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
"БАМИКО" Бањански Никола ДООЕЛ Кавадарци 
ул. "Доне Попов" бр. 18. 

Друштвото за производство, трговија и услуги 
"БАМИКО" Бањански Никола ДбОЕЛ Кавадарци 
ул. "Доне Попов" бр. 18. 

Единствен содружник е Бањански Никола од 
Кавадарци ул. "Доне Попов" бр. 18 со ЕМБГ 1311943-
483018 ГУВР Кавадарци. 

Содружникот како основачки влог дава основни 
средства во вредност од 161.200,00 ден противвредност 
на 5.200,00 ДЕМ. 

Во правниот промет друштвото ќе ги обавува 
следните дејности: 17.15,17.16,17.17,17.24,17.25,17.30, 
17.40, 17.51, 17.54, 17.71, 17.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
21.11, 21.12, 21.21, 26.25, 33.10/2, 36.22, 36.50, 36.61, 
36.63, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.13/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 50.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.67, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.40, 60.21, 
60.22, 61.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 
72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60,74.40,74.84, надворешно 
трговски промет со прехранбени производи, надвор-
ешно трговски промет со непрехранбени производи, 
меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт, 
посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР 
Југославија, Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
своите обврски одговара со сите свои средства. 

Управител и овластено лице во надворешнотргов-
скиот промет без ограничување во овластувањата е 
Бањански Илија од Кавадарци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
14178/99 (564: 3) 

03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за тран-спорт, производство и трговија 
"ИРВАС" Таскова Радка ДООЕЛ Кавадарци ул. 
"Словенска" бр. 32. 

Основано со изјава од ден 29.10.1999 год. 
Единствен содружник Таскова Радка од Кавадарци 

со стан на ул. "Словенска" бр. 32 со ЕМБГ 
2004966488010 ГУВР Кавадарци. 

Дејности: 17.15,17.06,17.17,17.24,17.25,17.30,17.40, 
17.51, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.71, 18.22, 18.24, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 21.11, 21.12, 21.21, 26.25, 36.22, 33.10/2, 
36.50, 36.61, 36.63, 50:10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 55.25, 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, 51.51, 51.53, 51.55, 51.61, 51.66, 
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, 52.62, 52.63, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 70.20, 
74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешнотрговски промет 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки и шпедиција, реекспорт, посредување и 
застапување на промет на стоки и услуги, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и 
Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
своите обврски одговара со сите свои средства. 

Таскова Радка, управител без ограничување. 
Таскова Радка, управител без ограничување во 

надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 

14087/99 (5643) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14547/99, во регистарска влошка 020220027-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за трговија и услуги 
"ОСТРОВО" Горан и други ДОО експорт-импорт 
Скопје ул. '"Владимир Комаров" бр. 56. 

Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.50, 
93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните земји. 

Содружници во друштвото се: Горан Вељановски 
од Скопје и Лила Даниловска од с. Марино-Скопско. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет, друштвото одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување на Друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет со трети лица е 
Горан Вељановски од Скопје, управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
14547/99 (5644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14087/99, во регистарска влошка 020214647-8-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14131/99, во регистарска влошка 020222157-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за промет, производство и услуги 
" СКОПЈЕ-ТЕКС" Мери ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул, "Првомајска" бр. 21. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 17.40/1, 
17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40, 74.20/5, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, шпедиција, 
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реекспорт, консигнација, претставување, превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај. 

Единствен содружник е Мери Мариќ од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица СКОПЈЕ-

ТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
сиот свој имот. 

Лицето за застапување во внатрешниот промет е 
Мери Мариќ, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
14131/99 (5645) 

цот поединец одговара лично со целиот свој имот 
Борче Колевски - управител без ограничивања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6366/99. . (5661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4374/98, во регистарска влошка 020178517-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Сакип Сулејман Рушидовски ТП Авто такси 
С - ЕУРО с. Батинци Студеничани. 

Основач е Сакип Руши доески со стан во с. 
Батинци Студеничани, со матичен број 2712960450067 
и регистарски број на лична карта 1299594 издадена од 
МБР Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

трети дица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Сакип Рушидов-

ски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 

4374/98 (5646) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6226/99, во регистарска влошка 020241767-6-
0о-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
со ЗТД на Костадиновски Синадин Боге БОБ ТРЕНД 
ТП автотакси ул. "Лазо Моско" бр. 2/2-19 Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 60.22 такси 
превоз. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Костадиновски Боге, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег/бр. 

6226/99 (5647) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 10372/99, во регистарска влошка 0/0191477-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
по ЗТД на Спасовски Коце Трајан ТРАЈАН КОМ ТП 
автотакси ул. "Сава Ковачевиќ бр. 258 Скопје. 

Дејности во внатрешен промет: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

лица одговара со целосниот свој имот. 
Спасовски Трајан, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 

10372/99 (5648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.6368/99, на регистарска влошка бр. 020170347-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање 
на ТП за превоз на патници и стока ФАНТЈЕ Ване 
Мите Трајковски, бул. "АСНОМ" 68/2-24, Скопје. 

Седиште: Скопје, бул. АСНОМ 68/2-24. 
Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 
60.22 Такси превоз, 
60.23 Превоз на патници во другиот друмски сооб-

раќај, слободен. 
60.24 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

трговецот поединец одговара лично, со целиот свој 
имот Ване Трајковски - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6368/99. (5664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Трег. бр. 14342/99, на регистарска влошка бр. 
020228867-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Филка Игнације Гласновиќ трговија на мало 
Д О З А Н А Скопје, пазар Горче Петров, општина 
Горче Петров. 

Основач: Филка Игнације Гласновиќ од Скопје ул. 
Радушка бр. 18. 

Дејности: 52.41,52.43 и 52.48. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот 

поединец настапува во свое име и за воја сметка. 
За обврските створени во правниот промет трго-

вецот поединец одговара лично со сиот свој имот. 
Трговецот поединец ќе го застапува Филка И. Гла-

сновиќ управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14342/99. (5665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.6366/99, на регистарска влошка бр. 020174867-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање 
на ТП за превоз на патници и стока БОКИ Борче 
Александар Колевски Скопје, бул. Јане Сандански 
5/3-21. 

Фирма: ТП за превоз на патници и стока БОКИ, 
Борче Александар Колевски. 

Седиште: Скопје, бул. Јане Сандански 5/3-21. 
Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен, 

сообраќај, линиски, 
60.22 такси превоз, 
60.23 превоз на патници во другиот друмски сооб-

раќај, слободен, 
60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица трговецот 

поединец истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските во правниот промет со трети лица тргове-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14688/99, на регистарска влошка бр. 
020238877-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Друштво за производство, промет и ус-
луги АВТОКЈШНИКА Благоја ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. Благоја Стефковски бр. 28 Скопје. 

Основач на трговското друштво е Благоја Ди-
митровски од Скопје ул. Благоја Стефковски бр. 28 со 
пасош бр. 0564943 и мб. 2602967450D38 со изјава за 
основање трговско друштво од 26.11.1999 год. 

Дејност на друштвото е: 24.30, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 51.44/1, 55.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24,74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, посредување 
во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, про-
дажба на стоки на консигнација. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица Друштвото одговара со сите свои средства 
и во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. Лице овластено за 
застапување на Друштвото е Благоја Димитровски 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14688/99. (5666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.4619/99, на регистарска влошка бр. 020242097-
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6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишу-
вање на ТП на Бедри Фаузи Демири ТП НИАГАРА 
кафиќ Тетово, ул. Градски трговски центар бр. 38/1к. 

Основач: Бедри Фаузи Демири ТП НИАГАРА 
Кафиќ Тетово, ул. Градски трговски центар бр. 38/1 к. 

Фирма: ТП НИАГАРА Кафиќ Тетово ул. Градски 
трговски центар бр. 38/1к. 

Дејност: 55.40. 
Одговорност: Бедри Фаузи Демири одговара лич-

но со целиот свој имот. 
Овластено лице: Овластено лице на ТП НИА-

ГАРА Кафиќ е Бедри Фаузи Демири, управител со не-
ограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4619/99. (5667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14349/99, во регистарска влошка бр. 020231 
147-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги "НИКО-КОМПАНИ", Златко ДООЕЛ увоз-
извоз, ул." 8ми Ноември" бр. 13 Општина Градско. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23. 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02,14.11, 14.12, 14.13, 14.21,14.50,15.13,15.31, 
15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.87, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.16, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 19.20, 
19.30,20.40,22.22, 22.23,25.12, 25.13, 26.21, 26.30, 26.40, 
27.41, 31.40, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.61, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11,51.12,51.13,51.14,51.15, 51.16, 51.17,51.18,51.19, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, услуги 
на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓу-
народна шпедиција, трговско застапување и посреду-
вање, консигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
ќе одговара во висина на сите свои средства. 

Овластеното лица за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е лицето Николовски Златко, 
од с.Ј1исиче-Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14349/99. (5669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 13845/99, во регистарска влошка бр. 020229 
357-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за трговија, транспорт и услуги 
"НЕЏО-КОМЕРЦ", Неџми ДООЕЛ увоз-извоз, с. Бу-
залково-Велес. 

Дејности:01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.11, 
14.50,15.13,15.31,15.51,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2, 
15.86,15.98/1, 15.98/2,16.00/2, 20.40, 20.51, 26.21, 27.41, 
36.50, 36.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4,52.45,52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1,. 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.01, 93.02, 

93.04,93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, услуги на меѓународен транспорт на стоки и 
услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување 
и посредување, консигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото ќе одговара во висина на сите свои 
средства. 

Овластеното лице за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е лицето Сулејман Неџми од 
с.Бузалково-Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13845/99. (5670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр.15413/99,во регистарска влошка бр. 0202381 
87-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-

' вањето на Друштво за производство, промет и услуги 
"АГРО МАТ" Ѓорѓи ДООЕЛ увоз - извоз ул. "Дим-
ката Габерот "бр. 12 Кавадарци.Основач на друштвото 
е Камчев Ѓорѓи од с. Тимјаник, Неготино со л.к.бр. 45 
136 ОВР Неготино и ЕМБГ 0311967484003. 

Основната главница на друштвото изнесува 
155.000,00 ден. односно 5000 ДЕМ. 

Дејности: 01, 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 
01.41/3, 01.42, 01.5, 01.50, 02.0, 02.01, 02.02, 15, 15.1, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.2, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.4, 15.41, 15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 
15.62,15.7,15.71,15.72,15.8,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.9, 15.91, 16.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 
20.30,20.40, 20.51, 20.52, 28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.72, 35.50, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43,52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.22, 74.12,74.13,74.14,74.15,74.82,74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен транс-
порт, меѓународна шпедиција, застапување на стран-
ски фирми, посредување во прометот со стоки од 
странство, промет на стоки од странство на консигна-
ција. -

Во правниот промет со трети лица, друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решно трговскиот промет е лицето Камчев Ѓорѓи од 
с.Тимјаниќ, Неготино без ограничување на овласту-
вањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15413/99. - (5671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 92/2000, во регистарска влошка бр. 020238907-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштво за трговија производство и услуги 
"Графити"Касим ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Пра-
шка "бр.88-А,Скопје.Основач: Беќирагиќ Касим од 
Скопје. 

Дејности: 19.20,19.30,18.22,18.23,18.24/18.21,52.11, 
52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52. 44/1, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.19, 51.34, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
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55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.14, 70.31, 70.20, 
51.21, 51.31, 74.20/3, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во надворешната трговија, реекспорт, малограничен 
промет со соседни земји, меѓународен транспорт на 
стоки во друмски сообраќај, консигнација. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
настапува со неограничени овластувања и целосна 
одговорност, управител: Беќирагиќ Касим, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
92/2000. (5672) 

Управител е Исакова Слободанка од Кавадарци. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 151 

61/99. (5674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 13907/99, во регистарската влошка бр. 020222 
137-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето со ЗТД на Друштво за посредување и промет 
со недвижнини "Гарденија" ЛидиЈа и др. ДОО, ул. 
"Иво Лола Рибар "бр. 149 лок. 1, Скопје. 

Скратен назив гласи ГАРДЕНИЈА Лидија и др. 
ДОО Скопје 

Дејности се: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.32, 52.33, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.84, 55.30, 
55.30/1, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, комисиона продажба, консигнациона 
продажба. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка, за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
ќе одговара во висина на сите свои средства. Босилев-
ска Лидија, управител без ограничување. 

Друштвото е основано со договор од 20.09.1999 
година.Содружници се: Василевска Лидија од Скопје и 
Бошовиќ Момчило од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
13907/99. (5673) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 15161/99, во регистарската влошка бр. 020232 
437-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на друштво за производство трговија и и услу-
ги "ИСБ -ПРОМЕТ" Слободанка ДОЕЛ увоз - извоз, 
ул. "27 Март"бр.37, Кавадарци. 

Исакова Слободанка од Кавадарци основа дру-
штво за 1фоизводство, трговија и услуги ИСБ ПРО 
МЕТ Слободанка ДООЕЛ увоз - извоз, ул."27 Март" 
бр. 37, Кавадарци. 

Дејности:52.11,52.12, 52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 65.12/3, 74.12, 92.71, 92.72, 51.21, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 63.40, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.55, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 
15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 01.15/2, 
01.13/2, 01.21, 01.30, 01.41, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 20.40, 01.24, 05.02, 51.45,Во НТП: 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, малограничен промет со соседните земји, 
посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, реекспорт на стоки, комисиони рабо-
ти, консигнациона продажба, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка, за обврските 
во правниот промет одговара со сите свои средства. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 15071/99, во регистарската влошка бр. 02023 
177-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето со ЗТД на Трговското друштво за произво-
дство промет и услуги "Аминта" Предраг и Билјана 
ДОО, бул. "АВНОЈ"бр. 34/2-4, Скопје. 

Основачи на друштвото се: Предраг Јованчев од 
Скопје бул. "АВНОЈ" бр. 34/2-4 со МБ 2009973494508 
и Билјана Јованчева од Скопје бул. "АВНОЈ" бр. 34/2-
4 со МБ 26039744415058 со договор за основање на 
трговско друштво од 06.12.1999 година. 

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.30, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40/1,17.40/2,17.51, 17.52,17.53,17.54/1,17.52/2,17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24,18.30, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 24.70, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 51.11, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33,' 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52,27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52,46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.23, 
60.24, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, консигнациона продажба на странски стоки, 
реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет со 
соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка, за обврските 
преземени во правниот промет со трети лица, друш-
твото ќе одговара со сите свои средства. Лице овлас-
тено за застапување на друштвото е Предраг Јован-
чев, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
15071/99. (5675) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14182/99, во регистарската влошка бр. 020223 
707-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за трговија и услуги "Компју -
сервис" Дејвид ДООЕЛ експорт - импорт, ул. "Вос-
таничка"^. 5-а, Скопје. 

Назив: Друштво за трговија и услуги КОМПЈУ -
СЕРВИС ДеЈвид ДООЕЛ експорт - импорт Скопје. 

Седиште: ул."Востаничка"бр. 5-а, Скопје. 
Дејности: 51.43, 51.47, 51.56 , 51.61, 51.64, 51.65, 

51.70, 52.47, 52.48, 52.72/2, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка, за 
преземените обврски во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со сиот свој имот. Адерхолд 
Дејвид управител со неограничено овластување. Ка-
питал 5.000,00 дем. или 155.000,00 ден. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
14182/99. (5676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 14266/99, во регистарската влошка бр. 020223 
727-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за производство, трговија и 
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услуги "Евра Интернационал", Мелита и др. ДОО, 
увоз-извоз, ул. "Благој Ѓорев "бр. 97-2/8 Велес. 

Содружници: Мелита Бисеркова-Кухељ од Велес, 
со стан на ул."Кривец"бр.8 Љубљана, со бр. на пасош 
1008743 и МБ 2909967485026, УВР-Велес, и Шебеник 
Душан од Љубљана, држвјанин на Р.Словенија, со 
стан на ул. "Сподњи Рудник" бр. 5/14 Љубљана, со бр. 
на пасош БА 164677 и МБ 2004957500563 издаден во 
Љубљана. 

Дејности во надворешната трговија: 15.11, 15.12, 
15.33,15.81,15.86,15.93, 15.98,16.00,17.51,17.54, 18.10, 
19.30, 20.30, 26.30, 29.71, 36.12, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 
51.47, 51.56, 51.61, 51.63, 51.64, 52.11, 52.12, 5221, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 5246, 52.48, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84. Дејности во 
надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување странски лица 
во областа на прометот, малограничен промет со 
соседните земји, консигнациона продажба, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сиот свој имот. Ирена Тасевска 
управител без ограничување, која ќе го застапува и 
претставува друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
14266/99. (5677) 

ди, реекспорт, изведување инвестициони работи, меѓу-
народен транспорт, меѓународна шпедиција, застапу-
вање на странски фирми, малограничен промет со СР 
Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Основачи се: Конеска Корнелија, ул."Народен 
фронт "бр. 19-3/16 од Скопје, ЛК 1395296 и МБ 151296 
5445034, Петровиќ Мила, ул."Гиго Михајловски"бр.2-
2/11 од Скопје, ЛК 1264682 и МБ 2110967455048 и 
Трендафилов Михаил ул."Анкарска"бр. 23-5/17 од 
Скопје, ЛК 135070 и МБ 1212955430000. Лице за заста-
пување на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е Симовска Викторија, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
4240/99. (5680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 13423/99, во регистарската влошка бр. 020212 
837-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за производство, трговија и услу-
ги "Тасо-1" Снежана и Александар, ДОО експорт-
импорт, ул."Тоде Думба"бр.68-2/15, Куманово. 

Основачи: Снежана и Александар Димитриј евиќ 
ул. "Тоде Думба"бр.68-2/15, Куманово. 

Дејности: 25.21, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 
74.84. 

Работи во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Александар Димит-
ријевиќ, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
13423/99. (5679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4240/99, во регистарската влошка бр. 020229 
907-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за 
Новинско-издавачка дејност маркетинг и трговија 
"Тектон", Корнелија и др. ДОО, ул."III Македонска 
ударна бригада "бб.-Скопје. 

Дејности: 22.11,22.12,22.13,22.14,22.15,22.21,22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/2, 52.12, 50.40/3, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 
50.30/1, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.44, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.31, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1,74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.40, Надворешна 
трговија: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 15171/99, во регистарската влошка бр. 020233 
127-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето со ЗТД, на Друштво за производство, услуги, 
трг-овија, угостителство и транспорт "Фан 99" 
Ашмет, ДООЕЛ, увоз-извоз с. Горно Коњаре -
Куманово. 

Дејности: 01.21, 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 
19.30, 21.1, 21.21, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.66, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.61,28.62, 28.63, 28.11, 
28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.24, 29.31, 29.40, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 50.30, 51.31, 50.30/2, 50.30^3, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.39, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.41, 
51.42, 51,42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52,21, 52.22, 52.33, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74,14, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 
93.03, 93.05, (вулканизерско, центрирање и поправка 
на моторни возила, перење и подмачкување на коли). 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: Надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија,СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки, 
во консигнациони складишта, работи на посредување, 
работи на привремен увоз односно извоз на стоки, 
застапување на странски фирми, меѓународни агенци-
ски работи, меѓународен транспортот стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција. Друштвото во правниот 
промет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства . 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ашмет Османовски' управи-
тел без ограничување. 

Основач, односно единствен содружник е Ашмет 
Османовски со стан на ул."Бранко Димов"бр.13а од 
Куманово, со ЛК 271199, издадена од УВР Куманово, 
со МБ 2607966 420005, државјанин на РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
15171/99. (5682) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Рег.зг.бр. 39/2000 од 11.05.2000 година во Ре^рстарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на земјоделски 
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производители - градинари "КАВАРЏИК" с.Стајков-
ци, ул. "Гоце Делчев" бб. 

Дејности на Здружението на земјоделски произво-
дители - градинари "Каварџик" с.Стајковци: ревита-
лизација на градинарските производители во с.Стај-
ковци и околните села со зголемување на површините 
и производствата, промена на производната насока и 
сортниот состав во согласност со научните сознанија, 
олеснување и поефтинување на трудот на градинарите 
со воведување на нова техника и технологија, стандар-
дизација на градинарското производство, здружување 
на градинари^, организирање на предавања, на курсе-
ви, семинари, натпревари, меѓусебна помош на гради-
нарите, иницијативи и давање на предлози за норма-
тивна и друга регулатива од областа на градинарско-
то, обезбедување на стручни лица, пласман на гради-
нарските производи, соработка со слични здруженија 
и институции и други активности. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на земјо-
делските производители - градинари "КАВАРЏИК" 
с.Стајковци, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19495) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние РЕГ-ЗГФ бр. 17/2000 година од 27.04.2000 година 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се 
запишува Хуманитарното здружение "НЕБО МИЛЕ-
НИУМ 2000" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е да 
обезбедува хуманитарна помош на лица на кој таа им 
е потребна, пред се на хендикепирани лица, лица со 
минимални примања и самохрани мајки, запознавање 
со личните права и слободи на граѓаните и нивна 
еманципација, организирање на културно-уметнички 
манифестации и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "120" 
бр. 3, а истото ќе делува на подрачјето на Општина 
Тетово и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (19663) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 9/2000, се запишува Здружението 
На граѓани за заштита на културното и природното 
богатство "Синиотпроект" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување 
и заштита на културното и природното богатство, 
нивна презентација во земјата и странство, како и не-
посредни контакти и средби со други вакви и слични 
здруженија со цел остварување на предвидените цели. 

Седиштето на здружението е на ул. "Страшо Пин-
ѓур" бр. 2, Охри^каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ѓоко Апостолов. 

Од Основниот суд во Охрид. (19495) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 14/2000, 
се запишува здружението на граѓани - Здружение на 
пекари "Ѓостивар" - Гостивар, кое ќе го застапува не-
говиот претседател Музафер Ракипи. 

Работата и активностите на Здружението се одне-
суваат во соработка на сите пекари во градот, здружу-
вање заради подобрување на квалитетот на работата 
и на производите од овој вид, подобрување на услуга-
та и административната дејност околу сите фирми 
што произведуваат леб. 

Од Основниот суд Гостивар. (19495) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 19 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Навивачки 
клуб "Мајмуни" - Прилеп. 

Како основни цели и задачи на Навивачкиот клуб 
се дружење на младината, развивање на заедничкото 
живеење на народните и народностите, развивање на 
спортската култура, организација и настапи на нави-
вачката група за организирање, навивање и поттикну-
вање на спортските екипи во фудбалот, ракометот, 
кошарката и други спортови на градски меѓуградски 
натпревари, на државно ниво и друго. 

Седиштето на клубот е во Прилеп, ул. "Наум Нау-
моски Борче" бб. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Котески Гоце - претседател. 

Од Основниот суд Прилеп. (19666) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 
7/2000 од 03.05.2000 година го запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани следното здружение: Пинг-понг 
"АС" од Валандово, ул. "29 Ноември" бр. 12, Валандо-
во. 

Иницијатори за основање на здружението се: Ѓор-
ѓи Ефтимов, Чедомир Кимов, Горан Тушевски, Нанчо 
Тошев, Васко Китановиќ, Ванчо Донев, Атанас Спа-
сов, Димчо Петков, Илија Петков. 

Основни цели и задачи се развој на спортот пред се 
на пинг-понгот преку организиран начин со помош на 
стручни и искусни лица кои го познаваат пинг-понгот, 
натпреварување во пинг-понгот лигата, дружење, ко-
муницирање, создавање и развој на спортски и натпре-
варувачки дух како меѓу членовите на клубот така и 
со др.клубови од овој вид. 

Лицето овластено за застапување на здружението 
е Љупчо Петков од Валандово. 

Подрачјето на дејствување на ова здружение е те-
риторијата на општина Валандово. 

Од Основниот суд Гевгелија. (19710) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 21 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Асоцијаци-
ја за развој на турското малцинство АРТМ од Канат-
ларци. 

Како основни цели и задачи на здружението се за-
чувување и развивање на националниот идентитет на 
турското малцинство во Република Македонија, при-
донес за што поефикасно интегрирање во македон-
ските заедници, обезбедување на хуманитарни дона-
ции, собирање и зачувување на културните вредности, 
негување на јазикот на турското малцинство, да рабо-
ти на етничка толеранција и воспоставување на заед-
ничка доверба, да ги подобри животните услови на 
турското малцинство, да го подобри образовното ни-
во, да ги задоволи националните, културни, економски 
и социјални потреби на турското малцинство во Ре-
публика Македонија и слично. 

Седиштето на здружението е во Канатларци, опш-
тина Тополчани. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Зеќи Јусуфоски - преседател. 

Од Основниот суд Прилеп. (19771) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 20 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Здружение 
на тутунопроизводителите "Ориентал" од с.Боротино. 

Како основни цели и задачи на здружението се по-
магање во развојот и унапредување на тутунопроиз-
водството, заштита и застапување на интересите на 
тутунопроизводителите, оспособување на членството 
за зголемено и квалитетно производство на тутун, ин-
формирање за воведување на најнови сорти на тутун и 
најсовремени методи за производство, го помага и ор-
ганизира снабдувањето на членството со репромате-
ријали, соработува со други организации, покренува 
прашање за развојот на тутунопроизводството пред 
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ресорните министерства, Владата, Локалната само-
управа, Собранието на РМ и слично. 

Седиштето на здружението е во с.Боротино. 
Лице овластено за застапување и претставува на 

здружението е Даница Кондоска од с.Боротино. 
Од Основниот суд Прилеп. (19712) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
Н.РЕГ.ЗГ.бр. 32/2000 од 27.04.2000 година во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Сојузот на студенти на 
Земјоделски факултет - Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Сојузот на студенти на Земјо-
делски факултет Скопје, со седиште на бул."Алексан-
дар Македонски" бб, Скопје. 

Дејноста на Сојузот на студенти на Земјоделски 
факултет е: да ги застапува студентите од Земјодел-
ски факултет во локални, национални и интернацио-
нални рамки, да одржува и унапредува, соработува со 
студенти и судентски организации од универзитетите 
во РМ и други земји, да врши заштита на студентските 
права, развивање на културни активности на студен-
тите, спортско еколошки, здравствени и други опште-
ствено корисни активности. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Сојузот 
на студента на Земјоделски факултет се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19774) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III СТ.бр. 31/99 од 23.12.1999 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Агенција за мар-
кетинг и сценко музичка дејност "Д-МОЛЛ" од Скоп-
је, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 33-1/8, 
со жиро сметка 40100-603-23285 и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар кој го води 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19540) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на поранешниот Окружен стопански суд Скопје II 
- Скопје, Ст.бр. 331/96 од 29.05.1996 година е отворена 
стечајна постапка над ПТП "Че-турист" - Гостивар, со 
седиште во с.Чегране, а презаведен пред Основниот 
суд во Гостивар, под Ст.бр. 146/96. 

За стечаен судија е определена Катица Стојкоска -
судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Тасим Саити -
дипломиран правник вработен во Водостопанство 
"Извори" - Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до стечајниот совет со пријава во два примерока 
со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за иснитување на пријавени побарувања 
се закажува за ден 22.06.2000 година во 12,30 часот, са-
ла II на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19614) 
Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 76/00 

од 08.05.2000 година над Трговецот поединец "Азман" 
од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 10, дејност: угос-
тителство, со жиро сметка 403010-601-83599 при ЗПП 
- Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19667) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 119/00 
од 09.05.2000 година над ДООЕЛ "Весна" од Ресен, ул. 
"Наум Божиновски" бр. 24, дејност: угостителство, со 
жиро сметка 40310-601-100062 при ЗПП - Филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19668) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
53/2000 од 24.04.2000 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за трговија и услуги 
увоз-извоз "Гав-си" - Прилеп П.О., со седиште во на-
селба Точила IЦЗ/17, запишан во регистарска влошка 
1-10230 во Окружниот стопански суд во Битола, со 
дејност огрев и градежен материјал, со жиро сметка 
41100-601-18054 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19669) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 78/2000 од 05.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Интер Експрес" - Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение, преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаваденото 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (19714) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 86/2000 од 09.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Атлантида" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение, преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаваденото 
претиријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (19715) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1397/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет "ТИМ-СИЈ ИНЖЕ-
НЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 104/1-12 од Скопје, жиро сметка 40100-
601-181546. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19541) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 792/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги " АТ-
ЛАС-МТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 15/32 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-363680. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19542) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 219/98 од 14.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и производство "ШЕЛ ПРО-
МЕТ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Челопек" бр. 78 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-145488. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19543) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 631/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Агенција за маркетинг, сценско музички дејности, тр-
говија, услуги и производство "ГАЈДА-МН" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 33-
1/8 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-16775. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоциа во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1292/99 од 24.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги на големо и мало, увоз-
извоз "AMАРИ" Марија ДООЕЛ од Скопје, ТЦ Бу-
њаковец, локал 35 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-408442. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1291/99 од 29.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и услуги "ЕНТЕРИЕР ДИЗАЈН" д.о.о. експорт-
импорт, ул. "Маркс и Енгелс" бр. 1-7/22 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-384135. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 989/99 од 28.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "АЛЕ-
ВОК" д.о.о. експорт импорт од Скопје, ул. "Алберт 
Станиќ" бр. 8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
109991. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1476/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало "ПАСАЖ" 
Иванчо Ефремов ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Партизански одреди" бр. 9/13 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-426171. 

За ликвидатор се определува лицето Иванчо Еф-
ремов од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 9/13. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19605) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1632/2000 од 05.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ТЕХНО-
ГУМА" џ.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Рузвелто-
ва" бр. 35 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-97185. 

За ликвидатор се определува лицето Киров Мило-
рад од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 5. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према претпријатието во ликвидација во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19610) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1595/2000 од 15.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "СИЛВЕР" 
ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Доне Божи-
нов" бр. 30/3 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
40921. 

За ликвидатор се, определува лицето Јане Цвет-
ковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1583/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и услуги "ВЕШТ" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "396" бр. 19 од Скопје, со жи-
ро сметка 40100-601-349597. 

За ликвидатор се определува лицето Николина 
Стојановска Бојковска од Скопје, ул. "400" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарвања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19646) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Л.бр. 62/97 од 03.07.1997 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало "ЧЕДИКА КО-
МЕРЦ" - Скопје, ул. "4 Јули" бр. 1/4-9 и жиро сметка 
40120-601-158404. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19672) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните докумнети: 

Пасош бр. 1108622,издаден од УВР - Гостивар на 
име Хатије Ахмеди, с. Лакавица,Гостивар. (19648) 

Пасош бр. 875291/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Љуљјета Јашари,ул."Струмичка" бр. 8/2-6,Скопје. 

Пасош бр.1070886 на име Станков Јован,ул."Бел 
Камен" бр.36,Радовиш. (19676) 

Пасош бр.1056874/98 на име Маре 
Караџолова,Пехчево. (19683) 

Пасош бр.1107947/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Агушевски Назим, с. Црн Врв,Скопје. (19698) 
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Пасош бр.567746/99 на име Ценев Петре,ул."Лени-
нова" бр.3/2/3,Велес. (19720) 

Пасош бр.1069719/97 на име Парталоска 
Виолета,с. Вевчани,Струга. (19726) 

Пасош бр.764347/95,издаден од ОВР Струга на име 
Парталоски Благоја,с. Вевчани,Струга. (19727) 

Пасош бр.1366046 на име Марков Душко ул. 
"Преспа" бр. 1 ,Кавадарци. (19728) 

Пасош бр.0715462 на име Џула Миланива, ул. 
" Маршал Тито" бр.52,Кавадарци. (19729) 

Пасош бр.472721на име Трампевска Џунџа,Битола. 
Пасош бр.0341798 на име Трампевски Димко, ул. 

" Љубојно" бр.43,Битола. (19732) 
Пасош бр.693221 на име Дивјаковски Благојче, ул. 

"Браќа Миладиновци"бр.55а,Битола. (19750) 
Пасош бр.370814 на име Рецепи Фадил,с.Зајаш, 

Кичево. (19751) 
Пасош бр. 469358/94,издаден од УВР - Велес на име 

Јанушев Јануш, ул. "Ѓ. Органџиев" бр. 30,Велес. 
Пасош бр.1263640 на име Татаревиќ Марија, ул. 

" Несторска" бр.НО,Охрид. (19756) 
Пасош бр; 1245929, издаден од ОВР Ресен на име 

Шамшедини Ќаније, с.Долна Бела Црква,Ресен. 
Пасош бр.388799/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Наумоцки Михајло,Скопје. (19759) 
Пасош бр. 388918/94,издаден од УВР - Скопје на 

име Наумоска Цветанка,Скопје. (19760) 
Пасош бр.357345/94,издаден од ГУВР- Скопје на 

име Крстевски Анто, с. Драчево, ул. "Драчевска" бр. 
30, Скопје. 

Пасош бр.1231012/99,издаден од ГУВР - Скопје на 
имеРистовскиБранко ,с.Во лково ,ул." 102" бр. 13 ,Скопј е. 

Пасош бр.1094830/98, издаден од ГУВР-Скопје на 
име Махмут Мирвет, ул. "Горѓи Пенков "бр.2,Скопје. 

Пасош бр.1098721/98, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шестаков Слободан,ул. "ГорѓиКазепов" бр. 16-
3/3, Скопје. (19769) 

Пасош бр.819041/95,издаден од ГУВР- Скопје на 
име Сума Зејније,ул."П.Пчински" бр. 18,Скопје. 

Работна книшка на име Стојчо Апостолов,с. Зр-
новци, Кочани. (19678) 

Работна книшка на име Бизовски Ерол Биџос, Ох-
рид. 

Работна книшка на име Далипи Руфи,Струга. 
Работна книшка на име Џавиди Мухамед,с. Љубо-

тен, Скопје. (19692) 
Работна книшка на име Ристовска Анета,Скопје. 
Работна книшка на име Мисајлеска Крста, Киче-
во. 
Работна книшка бр. 12912 на име Јаневски Никола,с. 

Крани,Ресен. (19722) 
Работна книшка на име Ристовски Мирче, Крива 

Паланка. (19725) 
Работна книшка на име Мицкоски Тони,с. Обр-

шани, Прилеп. (19734) 
Пасош бр.1154693/98,издаден од УВР - Тетово на 

име Нухија Наџи, с. Г. Речица,Тетово. (19761) 
Пасош бр. 463638/94,издаден од УВР - Тетово на 

име Сафер Мухареми, с. Шипковица,Тетово. (19773) 
Пасош бр.1150276,издаден од УВР- Струмица на 

име Андонов Тони ,с. Седларци бр.38,Струмица. 
Пасош бр.1008926,издаден од УВР - Велес на име 

Николовски Зоран, нас. Чашка,Велес. (19779) 
Пасош бр.0972866/97,издаден од ОВР - Делчево на 

име Вранчовска Снежана, ул. "Пиринска" бр. 4, 
Делчево. 

Пасош бр. 281386/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Вера Бојаџиска, ул. "Народен Фронт "бр.7/2-
27,Скопје. 

Пасош бр. 1351720,издаден од УВР - Тетово на име 
Изаири Зилбехар, с. Боговиње,Тетово. (19782) 

Пасош бр.829104/96 на име Јовановиќ Зора,ул. 
"Истра" бр. 3,Тетово. (19786) 

Пасош бр.231585 на име Ислам Алији,с. 
Врапчиште, Гостивар. (19789) 

Пасош бр.1311867 на име Азири Бајрам, с. Градец, 
Гостивар. (19790) 

Пасош бр. 1267855/99,издаден од УВР - Тетово на 
име Халими Имер ,ул." 108" бр.52,Тетово. (19792) 



Стр. 2168 -Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 мај 2000 

Пасош бр.875021/96,издаден од ГУВР -Скопје на 
име Димитар Стергиевски,ул"Џон Кенеди "бр.2/2-
12,Скопје. 

Пасош бр.622861/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Абдулах Хајрулах, ул. "Антон Попов"бр.1/7, Ско-
пје,. 

Пасош бр.721386/95,издаден од ГУВР- Скопје на 
име Валентина Илиеска, ул."Партизански пат"бр.23, 
Скопје. 

Пасош бр.1268777, издаден од УВР Куманово на 
име Јовановски Гуро Власто, ул. "Браќа Ри-
бар "бр.86,Куманово. (19805) 

Пасош бр.738129, издаден од УВР - Тетово на име 
Нарта Каса, ул."Борис Кочовски" бр. 5, Тетово. 

Пасош бр.764347/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Парталоски Благоја, бул."Јане Сандански"бр.46-
3/1, Скопје. (19812) 

Пасош бр.1069719/97,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Парталоска Виолета, бул."Јане Сандански"бр.46-
3/1 ,Скопје. (19813) 

Пасош бр. 0639873,издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Мијовиќ, ул."В. С. Бато"бр.19/1-14 
,Скопје. ^ 

Пасош бр.270481 на име Хида Зимбриет, ул. "Ми-
слешевски пат" бр .43,Струга. (19816) 

Пасош бр. 645475/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Џемиле Агуши, ул."366" бр. 40,Скопје. (19820) 

Пасош бр.0426623/94 на име Михајлов Стево,ул. 
"Станко Ф,Пипан" бр.22,Неготино. (19824) 

Пасош бр.04226624/94 на име Михајлова Елица, ул. 
" Станко Ф Питон" бр.22,Неготино. (19825) 

Пасош 1307441 на име Димкоски Душко, 
ул. "Браќа Ламески "бр. 19А,Прилеп. (19835) 

Пасош бр.1156032на име Беадин Идризи, с. Јелов-
јане, Тетово. (19838) 

Пасош бр. 1122558/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Ахмет Широки,ул."Севастополска" бр. 37 г, Ско-
пје. 

Пасош бр. 129971/93,издаден од УВР - Скопје на 
име Илиевски Руменко, ул."Кеј 13 Ноември" бр. 70, 
Скопје. 

Пасош бр. 433071,издаден од УВР - Скопје на име 
Исени Нусретлгл."378" бр. 15,Скопје. (19845) 

Пасош бр.392091 ,издаден од УВР - Скопје на име 
Зуберова Азбије,ул."Виргино" бр 67 б,Скопје. (19848) 

Пасош бр. 765780/95,издаден од ОВР Скопје на име 
Имеровски Раман,с.Студеничани,Скопје. (19851) 

Пасош бр.1069555/97,издаден од ОВР Скопје на 
име Воша Неблуе,ул."И.Мажовски"бр.36 - 1/19, Ско-
пје. 

Пасош бр.555984/95,издаден од УВР Скопје на име 
Станојевиќ Каролина, ул."Христофор Жефаровиќ" 
бр. И,Скопје. (19855) 

Пасош бр. 196585,издаден од УВР Гостивар на име 
Гордана Таневска,ул." Борис Кидриќ"бр. 70,Гостивар. 

Пасош бр. 0703297,издаден од ГУВР Скопје на име 
Куч Адам,Скопје. (19858) 

Работна книшка на име Јован Атанасов, с. Коноп-
ница, Крива Палаика (19784) 

Работна книшка на име Петрушевски Љубе, нас. 
Отовица,Велес. (19785) 

Работна книшка на име Јахја Ализафир, Гостивар. 
Работна книшка на име Рамадани Идриз,Скопје. 
Работна книшка на име Салиамет Баки,Скопје. 
Работна книшка наиме Шефки Зенделов-
ски,Скопје. 
Свидетелство на име Заиде Дураки Палиград, Ско-

пје. 
Свидетелство на име Азири Узаир,'Тетово (19787) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зибери 

Фидани, с. Калиште,Гостивар. (19791) 
Ученичка книшка, издадена од ОУ"Коле 

Неделковски" на име Георгиев Мето,Скопје. (19795) 
Даночна картичка бр.4030991191497,издадена од 

Управа за приходи СкопЈе на име ГД "Елта Инжине-
ринг", Скопје. (19775) 

Даночна картичка бр.4030991116851,издадена од У-
права за приходи Скопје на име "Екс-Ин-
Теко ",Скопје. 

Даночна картичка бр.4030995142806,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Темо Траде, Скопје. 

Даночна картичка бр.4030997124228 на име 
"Дерма-3", Скопје. (19796) 

Даночна картичка бр.4030991165860 на име "Ма-
нимак" Скопје. (19799) 

Даночна картичка бр.4030996206220 на име ТП 
" Сани - ем", Скопје. (19804) 

Работна книшка на име Идриз Асани ,Тетово. 
Работна книшка на име Колев Илија,Скопје. 
Работна книшка на име Донев Зоранчо,Кочани. 
Работна книшка на име Ибраим Казими, 

Куманово. 
Работна книшка на име Анчевски Љубо-

мир,Скопје. 
Работна книшка на име Ариф Шабани,Скопје. 
Работна книшка на име Јакимовска Ана,Скопје. 
Свидетелство на име Кофички Михаил, 

^Владимирово, Кочани. (19681) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафоски 

Зулфер, с. Лабуништа,Струга. (19691) 
Свидетелство на име Саздова Надица, ул."Благој 

Кирков" бр.40,Велес. (19695) 
Свидетелство на име Саздова Надица,ул."Благој 

Кирков" бр.40,Велес. (19696) 
Свидетелство на име Куртишевиќ Алберт,Тетово. 
Свидетелство на име Мехмеди Дилавер,ул."Балин-

долска" бр.7,Гостивар. (19703) 
Свидетелство за 5 одделение на име Мехмеди Ди-

лавер ,ул. "Балиндолска" бр. 87,Гостивар. (19705) 
Свидетелство за 7 одделение на име Мехмеди Ди-

лавер,ул. "Балиндолска "бр.17,Гостивар. (19707) 
Свидетелство на име Митевска Марина,с. Башино, 

Велес. (19716) 
Свидетелство на име Данилов Тони,ул."Богдан Ка-

ракостев"бр.И9,Велес. (19717) 
Свидетелство на име Јовковски Трајче,Велес. 
Свидетелства за 1 и 2 година гимназија на име 

Илиева Елена,ул."Н.Божиновски"бр. 42,Ресен.(19723) 
Свидетелство за 8 одделение на име Донев Блаже, 

с. Соколарци,Кочани. (19724) 
Свидетелство за 8 одделение на име Исмаилаки 

Мемети,с. Боговиње,Тетово. (19739) 
Свидетелство на име Даути Сервет Камењане, 

Тетово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Мехмеди 

Алим, с.Велебрдо,Гостивар. (19742) 
Свидетелство за 8 одделение на име Севди Рушити, 

Неготино. (19744) 
Свидетелство на име Јорданов Драган, Штип. 
Свидетелство на име Тодоровски Иван, 

ул." Максим Горки" бр.74,Велес. (19749) 
Свидетелство за 8 одделение на име Елведи 

Јашари, Неготино. (19752) 
Свидетелство за 3 одделение ,издадено од ОУ "Ќи-

рими Методи "Скопје на име Рамиза Хамит,Скопје. 
Ученичка книшка, издадена од Економско 

училиште "Арсение Јовков" Скопје на име Чапова 
Лидија, Скопје. 

Ученичка книшка, издадена од Економско 
училиште "Арсение Јовков" Скопје на име Христина 
Дудева, Скопје. (19690) 

Диплома на име Кузмановски Оливер, ул."Енгел-
сова" бр.5/9,Велес. (19718) 

Потврда за имател на акции бр.6855 на износ од 
465 акции ,издадена од Р.Ж. - Валавница на име Љубе 
Бубаќевски, ул."Козле 2" бр.38,Скопје. (19767) 

Пасош бр.849516, издаден од УВР Охрид на име 
Ристеска Олгица,ул."Т.Дојчоноски"бр.19 ,Охрид. 

Даночна картичка бр.4030992108054,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име "БСЦ ЕСТЕК" 
Стеван ДООЕЛ,Скопје. (19671) 
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Даночна картичка бр.4030989199634,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Дом на Воени 
инвалиди и борци од НОВ,Скопје. (19733) 

Даночна картичка бр.4030990116505,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име" Сезалг Скопје. 

Даночна картичка бр.4030990237051,издадена од 
Управа за Јавни приходи - Скопје на име "Еуро - Екг" 
д.о.о., Скопје. (19766) 

Даночна картичка бр.4030993235041 ,издадена од 
Управа за Јавни приходи - Скопје на име П.Т.П. "Емси 
-Компани" п.о.,Скопје. (19771) 

Даночна картичка бр.4030992237725 на име 
"Чингар инженеринг" д.о.о.,Скопје. (19772) 

Решение уп. бр.26207,издадено од СО на град 
Скопје на име Тоневски Здравко,Скопје. (19670) 

Пасош бр.845424,издаден од УВР Струмица на име 
Темелков Миљо с. Борисово 137 Струмица. (19815) 

Пасош бр. 0639873, издаден од УВР Скопје на име 
Мијовиќ Александар, ул. "Видое Смилевски - Бато" 
бр. 19/1-14 - Скопје. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните 
набавки (Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД за телекомуникации 
"Македонски телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.62/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

РАЗДЕЛНИ РЕГЛЕТИ ЗА ГЛАВЕН РАЗДЕЛНИК 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов "бб, 

1.2. Предмет на набавката: Разделни реглети за 
главен разделник, 

1.3. Вид и количина реглети тип ЛСА, а количини 
според спецификација дадена во тендер документа-
цијата, 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената на набавката 50 бода, 
- начн на плаќање 10 
- рок и место на испорака 15 
- квалитет и функционални каракте. -— 60 
1.5 ,Рок за доставување на понудите: до 06.06.2000 

до 12 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и 
физички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничката спецификација може да се подигне 
во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 
Скопје, сектор за инвестиции, соба бр.216, во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на 
денот на плаќањето на жиро - сметка бр. 40100-601-
409621, даночен бр. 4030997339640, депонент на "Сто-
панска банка" - Скопје. 

- за странски понудувачи: 100ДЕМ, на жиро - сме-
тка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Ма-
кедонски Телекомуникации" во "Комерцијална бан-
ка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов"бр.4, 91000 
Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

гаранција за квалитетно работење како и докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки): 
- референции - список на главни испораки на стоки во 
последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот, односно про-
изводителот и 

- кадровска структура и системи за контрола на 
квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од Министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки (странско 
правно лице кое се јавува како понудувач доставува 
сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден 
од професионално репрезентативно тело на 
индустријата, трговијата или на професионално 
здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорскиот извештај од независна 
ревизорска институција). 

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за 
јавните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оргинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со ба-
нкарска гараиција на понудите во износ од 2% од вре-
дноста на понудата во валута на понудата, која што 
треба да биде приложена во придружната документа-
ција. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечна и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие 
податоци не се доставени понудата ќе се смета за 
некомплетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оргинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и број на 
отворениот повик. 

Истиот не треба да содржи никакава ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, за 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со пре-
давање на архивата на АД "Македонски Телекомуни-
кации" - Дирекција, најдоцна до 06.06.2000 година, до 
12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот 
на предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според про-
позициите на отворениот повик и Законот за јавните 
набавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се 
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изврши на 06.06.2000 година, во 12 часот во простори-
ите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекому-
никации" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отварање-
то на понудите потребно е на Комисијата на наба-
вувачот да и предадат писмено овластување за зас-
тапување на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-
332. 

Комисија за јавни набавки. 

Врз основа на член 10 и член 42, став 2 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на град Скопје-
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-13/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ 

НА КЕЈ 13 НОЕМВРИ" 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач на барањето: Град Скопје, ул. 

"Илинденска" бб, Скопје. 
1.2 Предмет на набавката е поплочување на кеј "13 

Ноември": 
- Набавка на зелен гранит "Сиенит" со димензии 
10x50x7,5 304 м2 

. 25x50x7,5 940 м2 

- Набавка на камени плочки од травертин "Галица" 
со димензии 

25x25x7,5 719 м2 

25x50x7,5 722 м2 

- Уградување на гранитните и травертинските 
плочки врз подлога од ситен песок со д = 5 см. 

1.3 Барањето е јавно, при што набавката ќе се 
спроведе со прибирање на понуди во согласност со За-
конот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98). 

1.4 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност што ги опфаќа работите од набавката. 

1.5 Отворањето на понудите ќе се изврши јавно. 
1.6 Изведување на работите треба да биде спрема 

прописи и стандарди предвидени за овој вид на работи 
во Република Македонија. 

И. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1 Податоци за понудувачот: 
- име, адреса и седиште на понудувачот. 
- регистрација на дејноста на понудувачот. 
2.2 Начин и рок на плаќање. 
2.3 Рокови за извршување на понудените работи. 
2.4 Референтна листа. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ 
ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 43 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

3.1 Документацијата за бонитетот од носителот на 
платен промет. 

3.2 Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорно лице на понудувачот. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПО-
ДОБЕН ПОНУДУВАЧ 

4.1 Вкупна вредност на понудените работи и еди-
нечните цени на работите. 

4.2 Рок на извршување на работите. 
4.3 Начин и услови на плаќање. 
4.4 Гаранција за квалитет на извршените работи. 

V. РОК И НАЧИН' НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

5.1 Петнаесет (15) дена од денот на објавувањето. 

5.2 Доставувањето на понудите е преку пошта или 
во архивата на Град Скопје, согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавните набавки, во затворен плик, кој 
во горниот лев агол треба да носи ознака "не ' 
отворај", како и бројот на јавниот повик и истиот не 
треба да содржи никаква ознака со која би можел да 
се идентификува понудувачот. 

5.3 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на адреса: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, или 
во архивата на Град Скопје (барака 6). 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1 Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно ба-
рањето за прибирање понуди и ја немаат севкупната 
документација која со овој повик се бара, нема да се 
разгледуваат. 

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

6.3 Дополнителни информации и појаснувања, мо-
жат да се добијат во Градскиот комитет за урбанизам, 
комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на 
човековата околина (барака 9, тел. 233-837). 

6.4 Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 09.06.2000 година, во 10,00 часот, во салата за сос-
таноци, барака 2 - Град Скопје, ул. "Илинденска" бб. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-107/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНОТО 
ОТВОРАЊЕ ЗА РЕМОНТНИ АКТИВНОСТИ ВО 

ПОДРУЖНИЦА "ЕНЕРГЕТИКА" 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-107/2000 е 

ЈП Електростопанство на Македонија, со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2 Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за ремонтни активности на постројките и објектите во 
Подружница " Енергетика". 

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 јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Описот и обемот на работите се дадени во тендер 

документацијата што понудувачите можат да ја подиг-
нат во Подружница "Енергетика", ул. "16 Македонска 
бригада" бр. 18, Скопје, секој работен ден (тел. 091/17 
33 51). 

При подигање на тендерската документација пону-
дувачот е должен да достави уплатница на вредност од 
500,00 денари, уплатени на жиро сметка: 40100-601-
5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-107/2000, ЕДБ 
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2 Понудата треба да ги содржи единичните цени 

по единечни мерки за секоја позиција како и вкупната 
вредност на целата понудена работа, изразена во 
ДЕМ. 

Цените за увезените делови треба да бидат со сите 
давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните 
набавки. 

Данокот на додадена вредност треба да биде посе-
бно искажан. 
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3.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

3.4 Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на ремонтните активности. 

3.5 Понудата треба да има рок на важност. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 22 од За-
конот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи спрема став 3 од 
член 22 од Законот. 

4.2 Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени од став 1 од член 24 од Законот за јавните набав-
ки. 

4.3 Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, солгасно член 23 од Законот: 

- рефертна листа на изведени работи на слични 
постројки во последните 3 години; 

- список на квалификационата структура на анга-
жираните работници. 

4.4 Домашните понудувачи мора да достават реше-
ние за регистрација на ДДВ. (понудата без предметна-
та пријава нема да се разгледува). 

4.5 Документацијата од точка 4.1,4.2, и 4.4 мора да 
биде оригинал или заверена копија верна на оригина-
лот. 

4.6 Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки): 

- цена на чинење 40 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- квалитет на изведените работи 30 поени; 
-рок на извршување 10 поени; 

6.НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1 Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 
од Законот за јавните набавки. 

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

6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на лице место на отворањето или на следната ад-
реса: 

ЈП Електростопанство на Македонија, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје, Комисија за јавни набав-
ки. 

6.5 Отворањето на понудите ќе се врши на ден 07. 
06.2000 година, во 11:00 часот, во просториите на ЈП 
Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала 
за состаноци, подрумски простории, на ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ja немаат 
целокупната документација која се бара во Отворени-
от повик, немада се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весникна на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2000 
ЗА САНАЦИЈА НА КРОВ НА ПОШТА ТЕТОВО 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски соо 

браќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, 
со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: 
Санација на кров на Подружница - ЦРПС Тетово, 

пошта Тетово. 
1.3. Вид: Даден во тендер документацијата. 
1.4. Квалитет: Предметот на набавката треба дн 

биде изработен согласно постојните стандарди v 
нормативи. 

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

1.6. Спроведување на постапката: согласно Заке) 
hot за јавните набавки ("Службен весник на Р.М." бр. 
26/98). 

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

а^ цена - 50 бода; 
б) рок за извршување на услугата -10 бода; 
в) начин на плаќање -10 бода; 
г) референтна листа - список на извршени услуги 

во последните три години со износите, датумите и 
примачите 20 бода; 

д) опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитс 
тот - 5 бода; 

ѓ) кадровска структура - посочувана на вклучена 
технички лица - 5 бода. 

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 5.06.2000 
година (понеделник), до 10:00 часот, кога е и јавното 
отворање на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата со технички карактеристики 

може да се подигие во архивата на Дирекција при Ј.П 
за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.и. 
Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот. 
Износот на надоместокот кој што треба да се плати 
при подигање на спецификацијата е 1.000,00 (илјада) 
денари, со уплата на жиро сметка 40100-601-409616 со 
даночен број 4030997339674 Стопанска банка депоне-
нт. 

2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат специ-
фикацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудувачите задолжително да ја достават 

следната придружна документација: 
- извештај со мислење за бонитетот на пону-

дувачот - издаден од ЗПП на Република Македонија 
(согласно член 22 од Законот за Јавните набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Правилникот за 
содржината на документот ("Службен весник на РМ 
бр. 32), во оригинален примерок или фотокопија 
заверена кај нотар. 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација. 

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана за вршење на дејност, издаден од страна на 
судот (согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки). 

Горе наведените придружни документи потребно с 
да бидат доставени во оригинален примерок или 
истите доколку се фотокопија да бидат заверени од 
страна на нотар. 

3.3. Цената во'понудата треба да биде фиксна, 
изразена во денари, со вкалкулирани сите зависни 
трошоци и сите даночни обврски. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Дирекцијата 
при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска 
Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа 
се до 10:00 часот на денот на отворањето на понудите. 
Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за 
датумот на предавањето на понудата (потврда од 
архивата на претпријатието или потврда за предадена 
пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака "документација" точ-
ната адреса на понудувачот. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на 
повикот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 5.06.2000 година во 10:00 часот, во салата за 
состаноци на Дирекцијата на ЈП "Македонска пошта" 
ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува 
само претставникот на понудувачот кој на Комисијата 
на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за 
застапување на понудувачот. 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 091/105-180 и 105/181. 

Комисија за јавни набавки 

ПОКАНА ЗА МЕЃУНАРОДНА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СЕ-
ВЕРНА ОБИКОЛКА НА ГРАД СКОПЈЕ, ДЕЛНИ-
ЦА: КЛУЧКА "ХИПОДРОМ" - КЛУЧКА "ОРИЗА-

РИ" ОД КМ. 0+000 ДО КМ. 13+500 (Л=13.5 КМ.) 

I. КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ: 
Планирана е изградба на обиколница на градот 

Скопје, на ниво на комплетно нов модерен автопат, со 
два коловоза по две сообраќајни ленти. 

Според проектната документација, трасата на ав-
топатот започнува кај клучката "Хиподром" (на маги-
стралниот пат М-4, односно М-3), а завршува кај клуч-
ката "Сарај" (на магистралниот пат М-4, Скопје - Те-
тово, која е моментално во градба). Вкупната должи-
на на обиколницата на градот Скопје изнесува околу 
25 км. 

Оваа покана за претквалификација се однесува на 
изградба на делницата од клучка "Хиподром" до клуч-
ка "Оризари", од км. 0+000 до км. 13+500. 

Работите на изградбата на оваа делница ги опфаќа 
следните работи: 

- Изградба на патот опфаќа изградба на комплет-
но нов автопат со 2 х 2 сообраќајни ленти, ленти за за-
пирање 2 х 2.5 м., банкини, разделен појас од 4.0 м. (со 
вкупна ширина на планумот: 27.5 м.); 

- Изградба на 3 нови клучни ("Синѓелиќ", "Бутел" 
и "Оризари") и адаптација на изградената клучка 
"Хиподром"; 

- Изградба на повеќе надпатници, подпатници и 
мостови (10) со распони од 1 х 19 м. до 4 х 23 м.; 

- Одводни канали и дренажи; 
- Дислокации на постојни инсталации; 

- Сообраќајна опрема и сигнализација; 
- Обезбедување на непречен сообраќај на околни-

те сообраќајници за времето на изградба на новиот ав-
топат. 

И. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
- Вид на работите: Градежни; 
- Планиран почеток на работите: крај на 2000 годи-

на; 
- Рок на изградба: 30 месеци; 
- Инвеститор: Фонд за магистрални и регионални 

патишта - СкопЈе; 
- Извори на финансирање: Фондот за магистрални 

и регионални патишта доби заем од Европската Ин-
вестициона Баика за финансирање на оваа делница; 

- Јазик на Понудата: англиски или македонски. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
Понудите треба да ги содржат следните прилози и 

истите треба да бидат нумерирани према редоследот 
кој е даден подолу: 

1. Потпишана и заверена писмена изјава за прет-
квалификација од овластеното раководно лице за 
учество во претквалификацијата. 

2. Генерална информација за понудувачот (без 
проспекти, монографии и друг пропаганден матери-
јал), со податоци за име, адреса, дејност, седиште, пра-
вен статус, овластени потписници и сл. 

3. Документ со кој се потврдува дека фирмата не е 
во стечај или ликвидација. 

4. Ревидирани и оверени годишни финансиски би-
ланси за последните три години (1997, 1998, 1999), со 
кој се докажува дека минималниот просечен годишен 
приход изнесува повеќе од 10 милиони ЕВРА. 

5. Референци за добиено искуство од имплемента-
ција на проекти од сличен вид и обем во последните 5 
години. 

6. Список на проекти на кои е моментално ангажи-
рана фирмата (место, вид на објектот, вредност на об-
јектот, име на инвеститорот и сл.). 

7. Други информации за кои Понудувачот смета 
дека се битии за своето претставување. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 

1. Генерални квалификации на 
понудувачот 20 поени; 
2. Искуство на понудувачот на 
објекти од сличен вид и обем 35 поени; 
3. Финансиски показатели за 
понудувачот 35 поени; 
4. Тековни проекти; 10 поени; 

ВКУПНО: 100 поени. 

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 65 
поени ќе бидат претквалификувани и поканети да по-
дигаат понудбена документација и достават своја по-
нуда. 

Ниту една понуда нема да биде прифатена ако: 
- не е примена на наведената адреса до крајниот 

рок за поднесување; 
- не е потпишана од овластено лице; 
- понудувачот е во стечај или ликвидација; 
- просечниот годишен приход во последните 3 го-

дини е помал од 10 милиони ЕВРА; 
- изнесува неточни податоци. 
Целокупната документација се доставува во затво-

рен и запечатен плик на кој на предната страна треба 
да биде напишано: "не отворај" Понуда за меѓународ-
на претквалификација за изградба на северна обикол-
ка на град Скопје делница клучка "Хиподром" - клуч-
ка "Оризари". 

Краен рок за поднесување на понудите за претква-
лификација е 26 јуни 2000 година најдоцна до 11:00 ча-
сот на следната адреса: Фонд за магистрални и регио-
нални патишта ул. "Даме Груев" 14, 91000 Скопје, 
Република Македонија. 
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Понудите за претквалификација ќе бидат јавно от-
ворени на ден 26 јуни 2000 година во 12:00 во Фондот 
за магистрални и регионални патишта (сала за соста-
ноци на шести кат). 

Отворањето, прегледот и оценката на пристигна-
тите понуди ќе го спроведе Комисија од Фондот за ма-
гистрални и регионални патишта. Понудувачите кои 
ќе се претквалификуваат ќе бидат поканети да подиг-
нат понудбена документација и да достават своја пону-
да. Останатите понудувачи ќе бидат известени во пис-
мена форма дека не се преквалификувале. 

Понудувачите може да добијат дополнителни ин-
формации во Фондот за патишта - Сектор за автопат, 
секој работен ден од 09 до 12 часот на: тел. (389 91) 
118-044, Факс (389 91) 220-535. 

Забелешка: Оваа покана за меѓународна претква-
лификација се објавува и во "Official journal" на Европ-
ската Унија на 18 мај 2000 година. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Ма-
кедонски Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 58/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО - ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕС 

НА МРЕЖА ВО ГЕВГЕЛИЈА - СЕВЕРЕН ДЕЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации "Македонски Телекому-

никации" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Орце 
Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за пола-

гање на телефонска кабелска месна мрежа во Гевге-
лија - северен дел. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60 % 
- начин на плаќање до 5 % 
- рок на извршување на работите до 5 % 
- техничка способност'—референци"—до 10 % 

- кадровска структура"—до 10 % 
- техничка опременост—до 10 % 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 05-06-
2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно от-
ворање на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и физ-
ички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Ск-
опје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е непо-
вратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депоне-
нт на Стопанска Баика - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тенер доку-
ментацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи 
(објекти) во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките пост-
ројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за ја-
вните набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколу се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гара-
нција на понудите во износ од 2% од вредноста на по-
нудата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечна и вкупна цена и да 
биде вкалкулиран ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие 
податоци не се доставени понудата ќе се смета за не-
комп летата. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средин-
ата на пликот треба да биде назначена адресата на на-
бавувачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката "документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Дирекција, најдоцна до 05-06-2000 година до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавање на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на Отворениот повик и Законот за јавните 
набавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 05-06-2000 година, во 10 часот во просториите 
на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набаву-
вачот да и предадат писмено овластување за застапув-
ање на понудувачот. 
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5.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Ма-
кедонски Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 59/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО - ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕС-
НА МРЕЖА ВО С. ГРЧЕЦ И С. КРУШОПЕК НА 

ОС САРАЈ - СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникацни "Македонски Телекому-

никации" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Орце 
Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за пола-

гање на телефонска кабелска месна мрежа во с. Грчец 
и с. Крушопек на ОС Сарај" Скопје. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60 % 
- начин на плаќање до 5 % 
- рок на извршување на работите- до 5 % 
- техничка способност—референци—до 10 % 

- кадровска структура—до 10 % 
- техничка опременост—до 10 % 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 05-06-
2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно от-
ворање на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и физ-
ички лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Макед^рски Телекомуникацни" - Дирекција, Ск-
опје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација непо-
врате и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депоне-
нт на Стопанска Баика - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тенер доку-
ментацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гараиција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи 
(објекти) во последните три години, 

t 

- техничка опременост - опис на техничките пост-
ројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за ја-
вните набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколу се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гара-
нција на понудите во износ од 2% од вредноста на по-
нудата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечна и вкупна цена и да 
биде вкалкулиран ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие 
податоци не се доставени понудата ќе се смета за не-
комплетнта. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средин-
ата на пликот треба да биде назначена адресата на на-
бавувачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката "документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Дирекција, најдоцна до 05-06-2000 година до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавање на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според про-
позициите на Отворениот повик и Законот за јавните 
набавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 05-06-2000 година, во 12 часот во просториите 
на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набаву-
вачот да и предадат писмено овластување за застапув-
ање на понудувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
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Комисијата за јавни набавки на АД Македонски 
Телекомуникации објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 60/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ ЗА АТЦ ВО С. ВЛАДИМИРОВО И 
С. СУВИ ЛАКИ, БЕРОВСКО, ПРТЦ КОЧАНИ 

ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонс-

ки Телекомуникации Скопје, ул. " Орце Николов" бб, 
Скопје. 

Предмет на набавката: Изградба на објекти за 
АТЦ во с. Владимирово и с. Суви Лаки, Беровско -
ПРТЦ Кочани. 

1.3. Вид и количина: Градежни градежнозанатски 
работи и електрика по спецификација и предмер, кој 
може да се подигне во канцеларијата бр. 32 на Само-
стојната градежна служба на набавувачот, на ул. 
"Маркс и Енгелс" бр. 3, (во зградата на Агро-
механика), секој работен ден за времетраењето на 
повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1 600 денари, на жиро сметка 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
се: 

- цена 60% 
- бонитет 5% 
- начин на плаќање 5% 
- рок на изведба 10% 
- референтна листа 8% 
- кадровска опременост 4% 
- техничка опременост 8% 
1.6. Рок на поднесување на понудите 01.06 до 12,00 

часот. 
1.7. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќањето на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
2.1. Понудата треба да содржи единеча цена за си-

те позиции и вкупна цена изразена во денари 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночни и цари-
нски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачател-
от. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дире-
кцијата на АД Македонски Телекомуникации - Ско-
пје, ул. "Орце Николов" бб, 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 
- документ за бонитет, од носителот на платниот про-
мет, чија содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со Правилник. Странското пр-
авно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на 
индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделст-
вото или на професионално здружение, односно реви-
зорски извештај од странска ревизорска институција, 
согласно член 22 од Законот за јавните набавки; 
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е 
во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот 
со правосилна пресуда не му е изречена мерка на без-

бедност - забрана на вршење на дејност согласно член 
24 точка б; 
Горенаведените придружни документи треба да бидат 
доставени во оригинален примерок или фотокопија 
заверена на нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака ^онудас, а другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и ја носи ознаката докумен-
тaциja^ 
На предната страна од ковертот, во горниот лев агол 
треба да биде назначено "не отворај" како и бројот 
на барањето, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена точната адреса на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 01.06.2000 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

1.6.2000 година во 12,00 часот, во просториите на Ди-
рекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

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

За дополнителни информации понудувачите мож-
ат да контактираат со Самостојна градежна служба на 
тел. 091141 415. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страници 
1975. Одлука за изработување на пригодни 

ковани пари по повод 50 години од 
основањето на Економскиот факултет -
Скопје 2159 

1976. Одлука за утврдување на условите врз 
основа на кои може да се отуѓат стоките 
кои претходно се увезени без плаќање на 
царина и данок за потребите на НАТО -
силите во Република Македонија 2159 

1977. Одлука за отворање на Амбасада на 
Република Македонија во Република Ун-
гарија со седиште во Будимпешта 2160 

1978. Одлука за воспоставување дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Ре-
публика Куба 2160 

1979. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Државното средно училиште 
" Нико Нестор" Струга 2160 

1980. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за утврдување и усвојување на Годи-
шната сметка за период од 01.01. до 
31.12.1999 година на ЈП "Електростопан-
ство на Македонија" - Скопје 2160 

1981. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за Методологијата на утврду-
вање на каматните стапки на депонира-
ното девизно штедење спрема каматите 
во земјите на домицилните валути 2161 

1982. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2161 

1983. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе' без плаќање царина 2162 

1984. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2162 

1985. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2163 

1986. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2163 
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1987. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Берово 2163 

1988. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Струга 2164 

1989. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Гевгелија 2165 

1990. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-

. ната Кичево 2165 
1991. Решение за разрешување и именување 

членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Виница 2166 

1992. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-

ѕ ната Ресен 2166 
1993. Решение за разрешување и именување 

членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Кавадарци 2167 

1994. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Кочани 2167 

1995. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Валандово 2168 

1996. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Демир Хисар 2169 

1997. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Делчево 2169 

1998. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Неготино 2169 

1999. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Крушево 2170 

2000. Решение за разрешување и именување 
членови^ училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Охрид 2170 

2001. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Велес 2171 

200? 
Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Радовиш 2172 

2003. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Пробиштип 2173 

2004. Решение за разрешување и именување 
членови на училишните одбори во основ-
ните училишта на подрачјето на општи-
ната Прилеп 2173 

2005. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за здравство 2174 

2006. Решение за именување заменик на дире-
кторот на Казнено - поправниот дом 
Идризово 2174 

2007. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за финансии 2175 

2008. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Управата за 
јавни приходи 2175 

2009. Решение за именување заменик на дире-
кторот на Управата за јавни приходи 2175 

2010. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за млади и спо-
рт 2175 

2011. Решение за назначување помошник на 
министерот за млади и спорт 2175 

2012. Решение за назначување советник во 
Владата на Република Македонија 2175 

2013. Решение за разрешување од должноста 
членови и за именување претседател и 
членови на Управниот комитет за рефо-
рма на платниот систем на Република 
Македонија 2175 

2014. Решение за разрешување и именување 
член и заменик член на Посебната коми-
сија за утврдување условот-владеење со 
македонскиот јазик за стекнување на 
државјанство на Република Македонија... 2176 

2015. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за сто-
панисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија - Скопје .... 2176 

2016. Правилник за класификација на прихо-
дите 2176 

2017 Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.227/99 од 10 мај 2000 
година 2182 

2018 Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.211/99 од 19 април 2000 
година 2182 

2019. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 161/99 од 19 април 
2000 година 2185 

2020. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 147/99 од 19 април 
2000 година 2185 

Акти на фондовите и заводите 

Исправка на Одлуката за изменување на 
Одлуката за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење, степенот на 
зголемувањето на стажот на тие работни 
места и постапката за утврдување на 
фактичката состојба во Фабриката за 
санитарна керамика "Македонија" -
Струмица, број 02-1967/1, од 26 април 
2000 година 2186 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29. 
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