
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Петок, 5 април 2002 
Скопје 

Број 23                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
354. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ЈАПОНИЈА 
 
Се поставува 
 

I 
Г-дин Огнен Малески, за вонреден и ополномоштен 

амбасадор на Република Македонија во Јапонија, со се-
диште во Виена. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој 
указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 

         Указ бр. 5     Претседател 
3 април 2002 година        на Република Македонија, 
           Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
355. 

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 02.04.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. Со оваа одлука се определуваат царински контин-

генти на одделни нафтени деривати кои може да се увезат 
без плаќање на царина пропишана со Царинската тарифа и 
тоа: 

 
 
Наименување Тарифна  

ознака 
Количина 

- Вајт-шпирит 2710 11 21 00 500 тони 
- Специјални бензини-
друго 2710 11 25 00 200 тони 
- моторен бензин со ок-
тански број (RON) од 95 
или поголем, но помал 
од 98 (БМБ-95) 2710 11 45 00 10 000 тони 
- моторен бензин со ок-
тански број (RON) од 98 
или поголем (МБ-98) 2710 11 59 00 16 000 тони 
- Други лесни масла 2710 11 90 00 300 тони 
- Гориво за млазни мото-
ри 2710 19 21 00 12 000 тони 
- Гасни масла со содржи-
на на сулфур што надми-
нува 0,05% по маса но не 
надминува 0,2% по маса 
(Дизел гориво) 2710 19 45 00 30 000 тони 

- Гасни масла за други 
намени со содржина на 
сулфур што надминува 
0,2% по маса (ЕЛ) 2710 19 49 00 10 000 тони 
- масло за ложење со со-
држина на сулфур по ма-
са што надминува 1% но 
не надминува по маса 
2% (Мазут) 2710 19 63 00 20 000 тони 
- друго - мешавина на 
пропан и бутан 2711 13 97 00 9 000 тони 

 
2. Нафтените деривати од точката 1 на оваа одлука ќе 

бидат внесени во царинското подрачје на Република Ма-
кедонија заклучно со 30.09.2002 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
царинскиот контингент по барање на крајните корисници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
      Бр. 23-1772/1                 Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

356. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 02.04.2002 го-
дин , донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУК-
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕПОС-
РЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се определуваат царински контин-

генти за увоз на суровини и репродукциони материјали 
наменети за непосредно производство што се во рамките 
на билансните потреби за 2002 година, во количини и по 
тарифни ознаки, и тоа: 

 
Наименување Количина Тарифна  

ознака 
- Приплодни јајца  
снесен материјал 

250.000  
парчиња 0407 00 19 00 

- Соја во зрно 3.000 тони 1201 00 90 00 
- Јаболков концентрат со 
Brix вредност што над-
минува 20, но не надми-
нува 67, без додаден ше-
ќер 700 тони 2009 79 99 00 
- Натриум хидроксид 
(лужина база 100%) 4.000 тони 2815 12 00 00 
- Полиестерско влакно 600 тони 5506 20 00 00 
- Велур трака 500.000 метри 6002 
- Рафинирано олово 3.000 тони 7801 10 00 00 
- Делови за прво вграду-
вање во индустриското 
производство, земјодел-
ство и производно зана-
етчиство, кои не се про-
изведуваат во Република 
Македонија 400 тони 
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2. Стоките од точката 1 на оваа одлука при увозот се 
ослободуваат од плаќање царина, а за јаболковиот концен-
трат со Брих вредност што надминува 20, но не надминува 
67, без додаден шеќер при увозот покрај царината не се 
плаќа и посебна давачка - прелевман. 

3. За непосредното производство, а во рамките на би-
лансните потреби за 2002 година ќе се увезат 1.000 тони 
вајт шпирт со тарифна ознака 2710 11 21 00 со плаќање 
царина по стапка од 5%. 

4. Увозот на суровините и репроматеријалите согласно 
царинските контингенти од точката 1 и 3 на оваа одлука, 
распределбата по корисници, количини и динамика на 
увозот, го одобрува министерот за економија по писмено 
барање на производителот како краен корисник, освен за 
алинеја 1 од точка 1 од оваа одлука, за која одобрувањето 
се врши по претходно мислење за распределбата по ко-
рисници и количини од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

5. Во прилог кон барањето крајниот корисник треба да 
достави, и тоа: 

а) спецификација за суровините и репроматеријалите, 
со наведување на тарифен број и тарифна ознака на стоки-
те согласно Царинската тарифа, наименување на количи-
ната и вредноста на стоките со приложување на фактура 
или друг документ со кој се докажува вредноста на стока-
та како и наведување на рокот на увозот на стоката. 

б) документи со кои се докажува статусот на корисни-
кот на царинскиот контингент и тоа: 

- извод од судскиот односно трговскиот регистар со 
кое се докажува дека претежна дејност на корисникот на 
царинскиот контингент е производство; 

- известување за распоредување по дејности и воведу-
вање во регистарот на организациони единици, издадено 
од Државниот завод за статистика; 

- писмена изјава заверена од корисникот дека стоките 
за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги користи во 
производниот процес. 

6. Стоките увезени по основ на царински контингент 
не можат да се отуѓат, ниту да се користат за цели за кои 
не се увезени. 

7. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царин-
ската управа на Република Македонија, го известува Ми-
нистерството за економија тримесечно. 

8. Оваа одлука се применува за одобрениот царински 
контингент за стоки кои ќе бидат внесени во царинското 
подрачје на Република Македонија, а не се оцаринети зак-
лучно со 31.12.2002 година. 

9. Министерството за економија ќе ги следи состојби-
те со снабдувањето на суровините и репродукционите ма-
теријали за потребите на стопанството и по укажана пот-
реба ќе предложи царински контингенти за увоз на некои 
суровини и репродукциони материјали. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
      Бр. 23-1706/1                 Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

357. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 02.04.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637 се вршат: 

А. намалувања кај следните корисници, програми и 
потставки 

 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано 
со Буџет за 
2002 годи-

на 
Промена Износ по пре-

распределба 

09002 Министерство за финансии - функции на 
државата 
 12 - Функција 

  428112 
Тековна 
резерва 132.000.000 -6.275.203 125.724.797 

 
Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки 
 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано 
со Буџет за 
2002 годи-

на 
Промена Износ по пре-

распределба 

01001 Претседател на Република Македонија 
 11 - Администрација 

  427119 

Прене-
сени об-
врски од 
претход-
на годи-
на 0 1.429.366 1.429.366 

04001 Влада на Република Македонија 
 11 - Администрација 

  427119 

Прене-
сени об-
врски од 
претход-
на годи-
на 0 4.845.837 4.845.837 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а 
ќе биде објавена во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
      Бр. 23-1890/1                 Претседател на Владата 
2 април 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

358. 
Врз основа на член 29, став 2 од Законот за социјална 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/97 и 16/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.03.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ,  КРИТЕРИУМИТЕ,  ВИСИНАТА, 
НАЧИНОТ И  ПОСТАПКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  И 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Одлуката за условите, критериумите, висината, на-

чинот и постапката за утврдување и остварување на пра-
вото на социјална парична помош (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 15/98, 21/98 и 28/2001) во чле-
нот 8, во точката 8.3. во ставот 3 зборовите: �секој месец� 
се заменуваат со зборовите: �на секои три месеци�. 

 
Член 2 

Во членот 10 став 1 во точката 10 се бришат зборови-
те: �стипендии и кредити�, а се додаваат две нови точки 
кои гласат: 

�12. Цивилна инвалиднина 
13. Обврзници по основ на старо девизно штедење�. 
Точката 12 станува точка 14. 
Во ставот 2 на овој член по бројот 5 се брише буквата 

�и�, се става запирка, а по бројот 10 се додаваат зборови-
те: �и 12�. 

Во ставот 6 на овој член по бројот �11� се става запир-
ка, а зборовите: �и 12� се заменуваат со броевите: �13 и 
14�. 

Член 3 
Во членот 11 став 1 во точката 4 зборовите: �Цивилна 

инвалиднина� се заменуваат со зборовите: �Надоместок 
по основ на работно ангажирање�. 
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Член 4 
Во членот 12 став 1 во точката а). по зборот �стан� се 

става запирка и се додаваат зборовите: �односно објект во 
градба�, а во точката е). текстот се брише и се заменува со 
нов текст кој гласи: �стока со која располага домаќинство-
то, а по оценка на Центарот за социјална работа домаќинс-
твото може да егзистира од неа�. 

По ставот 2 на овој член се додава нов став 3 кој гласи: 
�Доколку член на домаќинството го отуѓи регистрираното 
моторно возило, домаќинството не може да го оствари 
правото на социјална помош за наредните 6 месеци (ал-
тернатива: за наредните 12 месеци)�. 

Ставот 3 станува став 4 од овој член. 
 

Член 5 
Во членот 14 во ставот 1 се бришат зборовите: �а нај-

многу до 60 месеци�, а во алинеја 2 по зборот �третата� 
буквата �и� се заменува со запирка, а по зборовите: �чет-
вртата година� се додаваат зборовите: �и натаму�. 

Алинејата 3 на став 1 и ставовите 4 и 5 на овој член се 
бришат, а ставот 6 станува став 4. 

 
Член 6 

Во членот 15 во ставот 1 по зборот �домаќинството� 
се додаваат зборовите: �и за промените во бројот на чле-
новите на домаќинството�. 

Во ставот 2 на овој член на крајот на ставот се брише 
точката и се додаваат зборовите: �за период од 24 месе-
ци�. 

Член 7 
Во членот 16 по зборот �материјална� се додаваат збо-

ровите: �и бројна�. 
Член 8 

Во членот 18 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:  
�Корисниците на социјална помош кои работно се ан-

гажирани согласно ставот 3 на овој член, за време на ра-
ботното ангажирање не можат да користат право на соци-
јална помош, а по престанувањето на работното ангажира-
ње повторно се стекнуваат со правото на социјална помош 
согласно критериумите утврдени во оваа одлука.� 

 
Член 9 

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:  
�Решението за остварување на правото на социјална 

помош од став 1 на овој член може да се донесе само врз 
основа на претходно извршен задолжителен непосреден 
увид во домаќинството за кој се изготвува и посебен за-
писник.� 

Ставот 2 на овој член станува став 3. 
 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1 април 2002 година. 

 
Бр. 23-1616/1          Претседател на Владата 

27 март 2002 година                    на Република Македонија, 
    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
359. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражу-
вачката дејност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
БОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕ-
ДОНСКИ ЈАЗИК �КРСТЕ МИСИРКОВ� - СКОПЈЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Ин-
ститут за македонски јазик �Крсте Мисирков� - Скопје, 
бр. 02-14/1 од 21 февруари 2002 година, со која за дирек-
тор на Институтот е избрана д-р Снежанка Веновска - Ан-
тевска, научен соработник во Институтот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
       Бр. 17-954/6          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
360. 

Врз основа на член 4 од Одлуката за основање Нацио-
нална комисија за УНЕСКО на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 16/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Националната комисија за 

УНЕСКО на Република Македонија, поради заминување 
на други должности се разрешуваат: 

- д-р Срѓан Керим,  
- Марјан Додовски, 
- акад. Георги Ефремов, 
- Драги Митревски, 
- Бранко Цветковски. 
2. За членови на Националната комисија за УНЕСКО 

на Република Македонија се именуваат: 
- Слободан Чашуле, министер за надворешни работи, 
- д-р Владимир Џабирски, министер за животна среди-

на и просторно планирање, 
- акад. Матеја Матевски, претседател на МАНУ, 
- Драгиша Здравковски, в.д. директор на РО Музеј на 

Македонија, 
- Мирко Стефаноски, в.д. директор на Македонскиот 

народен театар - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
     Бр. 17-1239/2          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
361. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР 
НА ЈВП �ТИКВЕШКО ПОЛЕ� - КАВАДАРЦИ 

 
1. Перо Грков се разрешува од должноста вршител на 

должноста директор на Јавното водостопанско претприја-
тие �Тиквешко Поле� - Кавадарци. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о

 
     Бр. 17-1242/2          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
           Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
362. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-
тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈП �СТРЕЖЕВО� - БИТОЛА 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие �Стрежево� - Битола се именуваат: 
- Горан Алексовски, дипл.град.инж. вработен во ХС 

�Стрежево� - Битола, 
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- Ванчо Малзарков, дипл.град.инж. вработен во ЈВП 
�Водостопанство на Македонија� - Скопје, 

- Павле Моштановски, дипл.шум.инж. вработен во 
ШИК �Кајмакчалан� - Битола,  

- Томор Неџипи, дипл.инж.архитект, вработен во Ми-
нистерство за транспорт и врски ПЕ-Битола, 

- Александар Сапунџиовски, дипл.град.инж. вработен 
во Управата за водостопанство при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, 

- Веселинчо Спасевски, дипл.град.инж. вработен во ЈП 
�Македонијапат� - Подружница Битола, 

- Илија Србиновски, дипл.инж.агроном, вработен во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство - ПЕ - Битола, 

- Златко Спирковски, дипл.град.инж. вработен во ХС 
�Стрежево� - Битола, 

- Павлина Таневска, дипл.економ, вработена во ХС 
�Стрежево� - Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
     Бр. 17-1284/2          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
363. 

Врз основа на член 111 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 
96/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ СВОЈСТВО НА ЛИЦЕ ПРОГОНУВАНО И ЗАТ-
ВОРАНО ЗА ИДЕИТЕ НА САМОБИТНОСТА НА МА-
КЕДОНСКИОТ  НАРОД  И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ 

 
1. Од должноста претседател и членови на Комисијата 

за утврдување својство на лице прогонувано и затворано 
за идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност, на нивно барање се разрешуваат: 

а) претседателот 
- м-р Живко Серафимовски-Аџија 
б) членовите 
- Саво Коцарев, 
- Васил Ефтимов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
     Бр. 17-1307/2          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
364. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претприја-
тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-

БОТЕЊЕ НА ЈП �СТРЕЖЕВО� - БИТОЛА 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие �Стреже-
во� - Битола се именуваат: 

- Коста Дурлов, дипл.економист од Битола, 
- Зоран Коњановски, дипл.маш.инж. вработен во ХС 

�Стрежево� - Битола, 
- Миха Лаброски, финансов раководител во ЈП за сто-

панисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија, 

- Зоран Попчевски, дипл.маш.инженер вработен во 
�Електродистрибуција� - Битола, 

- Елена Тошева, комерцијален раководител во НИП 
�Нова Македонија� - АД - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
     Бр. 17-1485/1          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
365. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-
тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЈП �МАКЕДОНСКИ  ЖЕЛЕЗНИЦИ�  

- СКОПЈЕ 
 
1. Божидар Цветковски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие �Маке-
донски железници� - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие �Македонски железници� - Скопје се именува Коце 
Трајановски, пратеник во Собранието на Република Маке-
донија.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
     Бр. 17-1486/1          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
366. 

Врз основа на член 88 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 38/93, 48/93, 21/98, 
25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата на 

Република Македонија - Скопје за приватизација се име-
нуваат: 

- Војо Стојановски, советник во Управата за цивилно-
воздушна пловидба - Скопје, 

- Бајрам Цапа, дипл.економист за туризам и хотелиер-
ство, директор на АД �Дебарски Бањи� - Дебар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
     Бр. 17-1487/1          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
367. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 
службеници (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРС-

ТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
1. За државен секретар во Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство се именува Миле 
Јакимовски, досегашен државен советник во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија. о

 
Бр. 17-1391/2                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
368. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 март 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ  

1. Сефедин Нуредини се разрешува до должноста вр-
шител на должноста директор на Театарот на народности-
те - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
Бр. 17-1452/2                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
369. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 март 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ 

НА НАРОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Театарот на 

народностите - Скопје се именува Сулејман Рушити, дипл. 
режисер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија. о

 
Бр. 17-1484/1                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
370. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
мар  2002 година, донесе т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА  

1. Се разрешува Ристо Јосифовски од должноста ди-
ректор на Заводот за стандардизација и метрологија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија. о 

Бр. 17-1478/2                           Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 

     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

371. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
мар  2002 година, донесува т 

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

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА  
1. За директор на Службата за стандардизација и метро-

логија, орган во состав на Министерството за економија, се 
именува Зоран Николовски, раководител на Одделението за 
угостителство и туризам во Министерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
Бр. 17-1479/2                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
372. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
март 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО  ЗА  ЗАШТИТА  НА ИНДУСТРИСКАТА 

СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Се разрешува Ремзи Абдулаи од должноста дирек-

тор на  Бирото за заштита на индустриската сопственост, 
орган во состав на Министерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
Бр. 17-1480/2                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
    Скопје                                  Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
373. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� 58/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 
2002 година, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЗАШ-
ТИТА  НА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ 

 
1. За директор на Бирото за заштита на индустриската 

сопственост, орган во состав на Министерството за еконо-
мија, се именува Рамадан Ахмеди, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
Бр. 17-1481/2                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија 
     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
374. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, доне-
се 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
 
1. Се разрешува Љупчо Аврамовски од должноста ди-

ректор на Фондот за заштита и унапредување на животна-
та средина и природата. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
 Бр. 17-1550/1                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
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375. Македонија погребани на територијата на Република Ма-

кедонија, согласно член 9 став 2 од Законот за одбележу-
вање, уредување и одржување на гробиштата и гробовите 
на борците погребани на територијата на Република Маке-
донија и во странство, како и на припадниците на стран-
ските армии од поранешните војни на територијата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 13/96). 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, доне-
се 

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

ЖИВОТНА СРЕДИНА   
II 1. За директор на Фондот за животна средина се име-

нува д-р Драги Димитриевски доцент на Земјоделскиот 
факултет - Скопје, Катедра за економика и организација 
на земјоделството. 

Средствата за остварување на оваа програма во висина 
од 3.218.000,00 денари за уредување и одржување на ин-
дивидуални гробови и заеднички гробници на паднати 
борци и 300.000,00 денари за интервентни поправки за на-
силно оштетени гробови, ќе се обезбедат од Буџетот на 
Републиката и тоа 1.609.000,00 денари за 2002 година и 
1.609.000,00 денари за 2003 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кед нија. о 

 Бр. 17-1551/1                           Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 

      Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ III 

376. Средствата од точка II на оваа програма се распореду-
ваат за уредување и одржување на индивидуалните гробо-
ви и заедничките гробници на општините: 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбележува-
ње, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на 
борците погребани на територијата на Република Македо-
нија и во странство, како и на припадниците на странски-
те армии од поранешните војни на територијата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 13/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19.03.2002 година, донесе 

 
IV 

Пренесувањето на средствата по општини за изврше-
ните работи ќе се врши преку Управата за прашања на 
борците и воените инвалиди при Министерството за труд 
и социјална политика, врз основа на нивните барања. 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И  ГРОБОВИ НА ПАД-
НАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА И 
ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ  ВОЈНИ 
ВО МАКЕДОНИЈА ПОГРЕБАНИ  НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002-2003 ГОДИНА 

 
V 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�.  РЕ 

I  
Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства 

за уредување и одржување на индивидуални гробови и за-
еднички гробници на паднати борци во Антифашистичка-
та  војна  и  другите  национално  ослободителни  војни во  

Бр. 23-1187/1          Претседател на Владата 
19 март 2002 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
  
 
Општина Индивидуални гробови Заеднички гробници Износ 

 Уредени За 
уредување Одржување За уредување Одржување  

1 2 3 4 5 6 7 
Белчиште 1 1 1   60.000 
Битола 10 1 54   961.000 
Бистрица 7  5   85.000 
Брвеница 2  1   17.000 
Велес  1    43.000 
Вратница   3  2 145.000 
Вруток  1    43.000 
Гевгелија 1 1    43.000 
Демир Капија   2   34.000 
Кавадарци   1   17.000 
Кочани   2   34.000 
Кривогаштани 2  4   68.000 
Крушево 15 1 2   70.000 
Кукуречани   3   51.000 
Македонски Брод   14   238.000 
Маврови Анови 17  10  1 217.000 
Оризари   1   17.000 
Пласница  3    129.000 
Радовиш 1  4   68.000 
Ресен 2  27   459.000 
Сопотница   1   17.000 
Самоков 1  3   51.000 
Штип 2  8   136.000 
Берово  3    129.000 
Прилеп 1 2    86.000 
Вкупно 123 14 146  3 3.218.000 
За интервенција      300.000 
Се вкупно      3.518.000  
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377. 

Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на 
развојот на земјоделството (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 14/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
27 март 2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО ВО 2002 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото во 2002 година во износ од 211.690.000,00 денари, 
обезбедени согласно член 2 раздел 14001 потставка 
426311 од Буџетот на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 106/2001), ќе се користат според намените, 
критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа 
за:                                                                          во денари: 

 
1. Финансиска поддршка за развој на 
растителното производство кај оддел   
ни видови земјоделски култури 

 
 
 28.500.000,00 

  
2. Финансиска поддршка за развој на 
сточарското производство 

 
99.500.000,00 

  
3. Финансиска поддршка за развој на во-
достопанството 

 
50.000.000,00 

  
4. За довршување на започнатите мерки 
и неподмирени обврски во 2001 година и 
за недоволно предвидени средства за по-
единечни мерки во 2002-та година 

 
 
 

27.690.000,00 
  
5. Општи мерки 6.000.000,00 
  
   ВКУПНО: 211.690.000,00 

  
II 

Средствата од дел 1 точка 1 од оваа програма во износ 
од 28.500.000,00 денари ќе се користат за следните мерки 
и тоа: 

 
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

  1.1. Финансиска поддршка 
во растително семепроиз-
водство 

  
 

5.500.000,00 
 1.2. Финансиска поддршка 
за подигање и обновување 
на лозови и овошни насади 

  
 
12.000.000,00 

 1.3. Контрола на откупот 
на тутун преку земјодел-
ски асоцијации 

  
 
5.000.000,00 

 1.4. Намалување на дефи-
цит во обезбедување ос-
новна сировина-шеќерна 
репка за производство на 
шеќер 

  
 
 
 
6.000.000,00 

   
   ВКУПНО:   28.500.000,00 

 
III 

Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во износ 
од 99.500.000,00 денари ќе се користат за следните мерки: 

 
 

СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 
ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 

ДЕНАРИ 
 2.1. Финансиска поддршка 
за произведено и предаде-
но кравјо млеко 

2 ден./л.млеко 
 
50.000.000,00 

 2.2. Финансиска поддршка 
за  ослободување од ви-
шок земјоделски произво-
ди-јагнешко месо 

35 ден./кгр месо 
 
 

 
27.500.000,00 

 2.3. Финансиска поддршка 
за порибување на риболов-
ните подрачја 

  
 
5.000.000,00 

 2.4. Финансиска поддршка 
за матично книговодство, 
селекција и мониторинг во 
сточарството 

  
 
 

5.000.000,00 
 2.5. Обележување на до-
машни животни 

  
5.000.000,00 

 2.6. Финансиска поддршка 
за транспорт на овци 

  
3.000.000,00 

 2.7. Финансиска поддршка 
за нуклеус на млечни раси 
овци 

  
 

500.000,00 
 2.8. Идентификација и ко-
лекционирање на автохто-
ни видови домашни жи-
вотни 

  
 
 

500.000,00 
2.9. Финансиска поддршка 
за нуклеуси од живина и 
нивно дооформување 

  
 

500.000,00 
2.10. Финансиска поддршка 
за подобрување на пасишта 

  
2.500.000,00 

   
   ВКУПНО:   99.500.000,00 

 
IV 

Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во износ 
од 50.000.000,00 денари ќе се користат, за поддршка за 
преструктуирање на водостопанските претпријатија, за 
финансирање на изградбата и доградбата на брани за мали 
акумулации, базени за акумулирање проточни води, ком-
пензациони базени и мали хидромелиоративни системи, 
изградба на системи за водоснабдување на бачила и водо-
поила, за рециркулација на води, за изготвување проекти 
и студии заради наводнување и одводнување, за изградба 
и реконструкција на други водостопански објекти, за изра-
ботка на водостопанска основа на Република Македонија 
и за довршување на изградбата на започнати проекти во 
2001 година, како следи 

 
ВОДОСТОПАНСТВО 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

 3.1. Поддршка за преструк-
туирање на водостопанс-
твото 

  
 

30.000.000,00 
 3.2. Учество во изградба и 
доградба на брани за мали 
акумулации, базени за аку-
мулирање проточни води, 
компензациони базени, 
мали хидромелиоративни 
системи, изградба системи 
за водоснабдување на ба-
чила и водопоила и за ре-
циркулација на води, за 
изградба, доградба на дру-
ги водостопански објекти 
и за изготвување на проек-
ти и студии за водостопан-
ски објекти и подлоги за 
изработка на водостопан-
ска основа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.459.400,00 

3.3. Довршување на започ-
нати проекти во 2001 го-
дина 

  
8.540.600,00 

   ВКУПНО:  50.000.000,00 
 
Средствата од дел I точка 3.2. на оваа програма можат 

да се користат  за учество во финансирањето на изградба-
та и доградбата на објектите. Во пресметковната вредност 
на објектите влегуваат и средствата за истражни работи и 
средствата за изготвување на инвестиционо - техничката 
документација. 

Приоритет при одобрување на средства од оваа прог-
рама имаат објектите чија економска оправданост е понаг-
ласена. 
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V 
Средствата од дел I точка 4 во износ од 27.690.000,00 

денари ќе се користат за довршување на започнатите мер-
ки и неподмирени обврски во 2001 година и за недоволно 
предвидени средства во 2002 година за поединечни мерки. 

 
VI 

Средствата од дел I точка 5 од оваа програма во износ 
од 6.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки: 

 
 

ОПШТИ МЕРКИ 
ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 

ДЕНАРИ 
 5.1. Набавка на литература  2.000.000,00 
 5.2. Видео - презентација  1.500.000,00 
 5.3. Изградба и адаптација 
на работни простории 

  
2.500.000,00 

   ВКУПНО:   6.000.000,00 
 

VII 
1. Исплатувањето на средствата од оваа програма по 

корисници ја врши министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство врз основа на поднесени барања. 

Некомплетните барања нема да се разгледуваат. 
Доколку дојде до извршување на некои мерки предви-

дени со оваа програма во поголем обем, а друга биде не-
целосно реализирана, министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство во рамките на вкупно расположи-
вите средства по оваа програма врши соодветна пренаме-
на по мерки. 

2. Правата и обврските на корисниците на средства по 
оваа програма од дел I се утврдуваат на следниот начин: 

а) министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство со решение поблиску ќе го определи начинот за 
остварување на користење на средства за дел III точките 
1.4., 2.1., 2.2. и 2.6; 

б) со договор, што ќе го склучи министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство за дел II точките 
1.1., 1.2. и 1.3., за дел III точките 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8, 
2.9. и 2.10., за дел IV точките 3.1., 3.2., 3.3. и за дел VI точ-
ките 5.1., 5.2. и 5.3. 

3. Надзор врз наменското користење на средствата од 
страна на корисниците врши Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, согласно Законот за 
поттикнување на развојот на земјоделството. 

 
VIII 

Средствата предвидени со оваа програма  се неповрат-
ни. 

IX 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 23-1650/1                          Претседател на Владата 

27 март  2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
378. 

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97 и 
7/00) и потставката 467212 од Буџетот на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27 март 2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 
ВО 2002 ГОДИНА 

 
I 

Со програмата се определуваат активностите кои ќе се 
финансираат, корисниците на средствата и начинот на ко-
ристење на средствата во 2002 година. 

Средствата за реализација на програматa за прошире-
на репродукција на шумите особено ќе се користат за: 

- подигање на нови шуми со пошумување на голини и 
ерозивни земјишта, мелиорација на деградирани шуми и 
шикари; 

- гаснење на шумски пожари од пошироки размери и 
отстранување на последиците од нив преку вештачка об-
нова; 

- нега, превентивна заштита и сузбивање на растител-
ни болести и штетници во шуми и шумски култури подиг-
нати на голини, површини во кои е извршена мелиорација 
на деградирани шуми и шикари и 

- обезбедување на шумско семе и саден материјал за-
ради пошумување на голини. 

 
II 

За извршување на активностите од дел I на оваа прог-
рама, се утврдуваат средства за проширена репродукција 
на шумите од следните извори: 

     Во денари  
1. Буџетот на РМ   30.000.000,00 
2. Сопствени приходи   50.000.000,00 
- ЈП и други       43.900.000,00 
- промет на дрво            100.000,00 
- приват. на шуми      6.000.000,00 
Вкупно:    80.000.000,00 
 

III 
Средствата од дел II од оваа програма ќе се користат 

според намените, критериумите и условите утврдени со 
оваа програма и тоа: 

1. За пошумување на голините и ерозивните земјишта 
се утврдуваат средства во износ од 22.500.000,00 денари. 
Со овие средства ќе се изврши пошумување на голини и 
ерозивни земјишта во државна сопственост кое ги опфаќа 
работите околу механизирана (или рачна) подготовка на 
почвата, обезбедување и садење на соодветен шумски 
саден материјал како и останатите работи кои се потребни 
за комплетно пошумување на површината од 500 ха по 
45.000,00 денари за 1 хектар, во износ од 22.500.000,00. 

2. За негата на шумските култури со прореди и санира-
ње на опожарените шуми се утврдуваат средства во износ 
од 23.100.000,00 денари и тоа за: 

- Негата на шумските култури со прореди подигнати 
на голини и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во 
износ од 12.000.000,00 денари. Со овие средства ќе се из-
врши спроведување на одгледните мерки со проредување 
на шумските култури во државна сопственост подигнати  
со финансиско учество на државни средства или на суб-
јектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопстве-
ност, на површина од 1.000 ха по 12.000,00 денари за 1 
хектар, во износ од 12.000.000,00. 

- За отстранување на последиците од шумските пожа-
ри од пошироки размери во иглолисни шуми, се утврдува-
ат средства во износ од 11.100.000,00 денари. Со овие 
средства ќе се изврши санирање на последиците од шум-
ските пожари во четинарските шуми појавени во 2000 и 
2001 година на големи површини на кои дрвната маса е 
целосно или скоро целосно уништена. На опожарените 
површини ќе се изврши сеча и отстранување на изгорена-
та дрвна маса, воведување на шумски ред и вештачко по-
шумување со садници на површина од 793 ха по 14.000,00 
денари за 1 хектар, во износ од 11.100.000,00. 

3. За обезбедување на шумски саден материјал се ут-
врдуваат средства во вкупен износ од 14.400.000,00 дена-
ри. Со овие средства ќе се обезбедат 1.200.000 броја шум-
ски садници кои ќе се користат за: 

- Пошумување на земјиште во приватна сопственост 
(голини, сечишта, напуштено земјоделско земјиште и дру-
го). За оваа намена ќе се обезбеди и додели на корисници-
те шумски саден материјал од 900.000 броја со просечна 
цена од 12,00 денари за 1 садница, во износ од 
10.800.000,00. 

- Спроведување на Еколошката акција на младите во 
РМ �Младите за здрава животна средина� согласно Одлу-
ката на Владата на РМ (�Службен весник на РМ� бр. 
13/95). За оваа намена ќе се обезбеди и рамномерно рас-
предели на учесниците во акцијата по ПЕ на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
300.000 броја садници, со просечна цена од 12,00 денари 
за 1 садница, во износ од 3.600.000,00. 
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4. За финансирање на работите кои се во директна 
функција на програмските активности утврдени се сред-
ства во износ од 20.000.000,00 денари и тоа за: 

- изработка на стручни документи - програми, проекти 
и друг материјал од областа на одгледувањето и заштита-
та на шумите, а кои се од особено значење за реализација 
на оваа програма се утврдуваат средства во износ од 
6.000.000,00. 

- преводи на стручни публикации и друг материјал од 
особено значење за реализација на програмата во износ од 
2.000.000,00. 

- учество на семинари, симпозиуми, советувања и дру-
ги манифестации од областа на шумарството, кои се во 
директна функција на стручно унапредување и осовреме-
нување на програмските активности во износ од 
3.000.000,00. 

- набавка на соодветни теренски возила и опрема кои 
ќе бидат во функција на реализација на програмата, а пр-
венствено за следење на пошумувањето, нега на шумските 
култури, мелиорација на шуми, заштита на шумите, како и 
за други активности во износ од 3.000.000,00. 

- изработка на соодветен пропаганден материјал кој ќе 
биде во функција на едукација на населението, развивање 
и подигнување на свеста на граѓаните во зачувувањето на 
шумите како добро од посебен интерес за Републиката и 
за популаризација на пошумувањето во приватна сопстве-
ност во износ од 3.000.000,00. 

- за непредвидени или недоволно предвидени работи 
по оваа програма се утврдуваат средствата во износ од 
3.000.000,00. 

IV 
Пошумување на голини и ерозивни земјишта, дел III, 

точка 1, алинеја 1 на оваа програма, ќе се врши врз основа 
на оперативни програми за пошумување на голините и 
ерозивните земјишта изработени од извршителите на ра-
ботите. Програмите се изработуваат на концизен и јасен 
начин. Со нив, пред сé се утврдуваат, локациите за пошу-
мување, вкупната површина, начин на обработка на поч-
вата, количина и асортиманот на шумските садници, како 
и другите поединости сврзани со пошумувањето. 

Нега на шумските култури, дел III, точка 2, алинеја 1 и 
мелиорација на опожарените шуми и шумски култури, дел 
III, точка 3, алинеја 2 на оваа програма, ќе се врши врз ос-
нова на оперативни програми за нега, односно програми 
за санирање на опожарени шуми. Програмите мора да би-
дат усогласени со одредбите и предвидувањата на посеб-
ните планови за стопанисување со шумите, како и со дру-
ги документи донесени врз основа на законите од областа 
на шумарството. 

Корисниците на средствата на дел III, точка 1 и 2 од 
оваа програма, се правни лица од областа на шумарството, 
односно ЈП �Македонски шуми� и претпријатијата кои 
стопанисуваат со шуми за посебна намена, додека на дел 
III, точка 1 корисници на средствата можат да бидат и 
други правни лица доколку се стручни и оспособени во 
целост да ги извршуваат работите предвидени со опера-
тивните програми. 

Средствата за пошумување на голините и негата на 
шумите од дел III точка 2 од оваа програма, првенствено 
ќе ги користи претпријатието (подружницата) кое ги има 
извршено работите на одгледувањето на шумите предви-
дени со посебниот план за стопанисување со шумите во 
претходната година по обем и квалитет сразмерен на се-
чивиот етат, но не помалку од 50%. 

Корисниците на средствата од дел III, точка 1 од оваа 
програма кои планираат пошумување на локалитети со по-
вршина поголема од 50 ха и кои се во непосредна близина 
на шумските комплекси, односно ако се надоврзуваат на 
шумата, ќе имаат предност во користењето на средствата. 

Распоредот на шумските садници наменети за пошу-
мување на земјиште во приватна сопственост, од дел III, 
став 1, точка 3, алинеја 1 и за Еколошката акција од дел 
III, точка 3, алинеја 2 на оваа програма, го врши Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Сопствениците на земјиштето, односно физичките лица 
поднесуваат барање до ПЕ на ова министерство за одобру-
вање на шумски садници за пошумување на сопствената 
површина. Кон барањето, лицето е должно да покаже на 
увид документ за сопственоста (решение за наследство, до-
говор за купопродажба, поседовен лист и друго) или да 
приложи копија од документот заверена од нотар. 

Согласно определбите на напред наведената одлука, 
учесниците, односно извршителите на акцијата, поднесува-
ат писмени барања до ПЕ на ова министерство за доделува-
ње на садници. Кон барањето, изведувачите на акцијата 
приложуваат писмена согласност од сопственикот, односно 
корисникот на земјиштето, дека е согласен преку акцијата 
да се изврши пошумување на односната површина. 

Корисниците на шумски саден материјал со кои се вр-
ши пошумување на земјиште во приватна сопственост се 
сопствениците на земјиштето, а корисниците на садници 
за спроведување на еколошката акција се училишта, науч-
ни и други државни установи, еколошки друштва, месни 
заедници, армијата на РМ и други субјекти наведени во 
Одлуката за спроведување на акцијата. 

Стручните лица од ЈП �Македонски шуми�, од прав-
ните субјекти кои стопанисуваат со шумите за посебна на-
мена, како и стручните служби при министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се должни на 
лицата кои пошумуваат сопствено земјиште, во рамките 
на своите можности, да даваат стручни напатствија и со-
вети околу начинот, видот и сезоната за пошумување. 

Исплатата на средствата од дел III, точка 1 и 2 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на склучени договори по-
меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и корисниците на средствата, односно извр-
шителите на работите. 

Исплатата на средствата на дел III, точка 3 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на документацијата за из-
дадени садници по налог на ова министерство или врз ос-
нова на склучени договори помеѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и производи-
телите на шумски саден материјал. 

Исплатата на средствата на дел III, точка 4 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на склучени договори по-
меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и извршителите на работите или врз основа 
на решение издадено од министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

 
V 

Доколку при реализација на оваа програма дојде до 
зголемување на обемот на мерки и работи во одредени по-
зиции, а други мерки и активности бидат нереализирани 
или нецелосно реализирани, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на 
средствата од една во друга позиција во рамките на вкуп-
но расположивите средства. 

 
VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

 
 Бр. 23-1649/1                           Претседател на Владата 

27 март 2002 година                    на Република Македонија, 
       Скопје                               Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
379. 

Врз основа на член 23 од Законот за преземање на ак-
ционерски друштва ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 4/2002), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена, на седницата одржана на 
15.03.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ОТКУП   
1. На Уса-Мак Компјутерс АД Скопје се издава дозво-

ла за давање понуда за откуп на акциите издадени од Аг-
ромеханика АД Скопје. Понудата за откуп ја дава Бро-Дил 
АД Скопје, во име и за сметка на Уса-Мак Компјутерс АД 
Скопје. 

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена 
од 930 денари по акција. 

3. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен да 
ја објави понудата за откуп и извадокот од проспектот 
веднаш по приемот на ова решение. 
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4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена 
од денот на првото објавување на извадокот од проспек-
тот и понудата за откуп. 

5. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен да 
ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот 
и начинот предвиден со Законот и Понудата за откуп. 

6. Жалбата по ова решение не го одложува неговото 
извршување. 

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија". л 

Бр. 07-237/19           Комисија за хартии од вредност 
15 март 2002 година                        Претседател, 
             Скопје                            Никола Груевски, с.р. 

___________ 
380. 

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вред-
ност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вред-
ност, на својата седница одржана на 15.03.2002 година, до-
нес  е 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се дава согласност за именување на Станковски 

Ѕвонко, дипломиран економист за директор на дирекција-
та за работа со долгорочни хартии од вредност во Балкан-
ска Банка АД, со седиште во Скопје, бул. "Максим Горки" 
бр. 6. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 07-222/3               Комисија за хартии од вредност 

15 март 2002 година                        Претседател, 
            Скопје                             Никола Груевски, с.р. 

___________ 
381. 

Врз основа на член 56 и член 57 од Законот за презе-
мање на акционерски друштва (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 4/2002), Комисијата за хартии од 
вредност на 27.03.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се задолжува Бро-Дил АД Скопје, во име  и за смет-
ка на Уса-Мак Компјутерс АД Скопје, да изврши повтор-
но објавување на извадок од проспектот и понуда за откуп 
во врска со издадената дозвола за давање понуда за откуп 
од Комисијата за хартии од вредност број 07-237/19 од 
15.03.2002 година за откуп на акциите издадени од Агро-
механика АД Скопје во рок од пет дена од денот на доне-
сувањето на ова решение. 

2. Понудувачот треба  да ги објави извадокот од прос-
пектот и понудата за откуп во содржина како што се дос-
тавени до Комисијата за хартии од вредност на 21.03.2002 
година, со соодветна корекција на рокот за прифаќање на 
понудата согласно ова решение. 

3. Во периодот од донесувањето на ова решение до ис-
текот на рокот од точката 1 на ова решение прифаќањето 
или одбивањето на понудата од страна на имателите на 
хартии од вредност на кои се однесува понудата не произ-
ведуваат правно дејство и во тој период рокот за прифаќа-
ње на понудата не тече. 

4. Рокот за прифаќање на понудата се продолжува за 5 
дена од денот на првото објавување на извадокот од прос-
пектот и понудата за откуп. Понудувачот се задолжува да 
изврши соодветни измени на рокот за прифаќање на пону-
дата во проспектот за откуп. 

5. Се задолжува Бро-Дил АД Скопје до Комисијата за 
хартии од вредност да достави извештај во кој се опишани 
мерките за отстранување на неправилноста, како и доку-
менти и докази од кои произлегува дека утврдените неп-
равилности се отстранети во рокот од точка 1 на ова реше-
ние. 

6. Жалбата по ова решение не го одложува неговото 
извршување. 

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
 Бр. 07-237/22                Комисија за хартии од вредност 

27  март  2002 година                            Претседател, 
      Скопје                                   Никола Груевски, с.р.  

382. 
Врз основа на член 56 став 6 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 
34/2001 и 4/2002), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на 15.03.2002 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ДЕЛОТ ОД РЕВИДИРАНИОТ ФИНАНСИСКИ 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува формата и содржината 

на делот од ревидираниот финансиски извештај кој тргов-
ските друштва и другите правни лица - издавачи на хар-
тии од вредност се должни да го објават во најмалку еден 
дневен весник на Република Македонија и на web страни-
цата на Берзата и Комисијата за хартии од вредност, во за-
конски предвидениот рок. 

 
Член 2 

Делот од ревидираниот финансиски извештај кој треба 
да се објави, треба да ги содржи следните елементи: 

1. Мислење на ревизорот 
2. Биланс на успех и 
3. Биланс на состојба. 
 

Член 3 
Трговските друштва и другите правни лица - издавачи 

на хартии од вредност се должни податоците наведени во 
член 2 од овој правилник да ги достават до Берзата и Ко-
мисијата за хартии од вредност на македонски јазик, во 
писмена и електронска форма. 

 
Член 4 

На заинтересираните лица кои ќе го докажат како ве-
ројатен својот интерес за инвестирање во друштвото, тр-
говските друштва и другите правни лица - издавачи на 
хартии од вредност се должни да им овозможат увид во 
целината на ревизорскиот финансиски извештај. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
Бр. 03-392/1                  Комисија за хартии од вредност 

15 март 2002 година                            Претседател, 
            Скопје                               Никола Груевски, с.р. 

___________ 
383. 

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за лизинг 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/2002), 
министерот за финансии донесува 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЛИЗИНГ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и условите 

на вршење на лизинг - давање на еден или повеќе опипли-
ви подвижни предмети на користење, на одреден времен-
ски период од страна на правно лице - давател на лизинг. 

 
Член 2 

Трговско друштво може да врши лизинг ако:  
- е регистрирано за вршење на дејност - давање на 

предмети на лизинг во Трговскиот регистар; 
- има основна главнина во пари во износ утврден со 

законот; 
- има дозвола за вршење на лизинг. 
 

Член 3 
Правните лица кои се регистрирани и вршат лизинг, 

не можат да продолжат да вршат дејност лизинг, согласно 
Законот за лизинг, без претходно да добијат дозвола од 
Министерството за финансии. 
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Член 4 
Барањето за добивање на дозвола за вршење лизинг, 

во писмена форма се поднесува до Министерството за фи-
нансии. 

Со барањето од ставот 1 на овој член правното лице 
треба да ги достави и следните документи, односно докази 
во оригинал или копие, и тоа: 

- од регистрација за упис во трговскиот регистар; 
- за паричниот износ на основната главнина на денот 

на поднесувањето на барањето. 
 

Член 5 
На давателот на лизинг кој ги исполнува условите ут-

врдени со Законот за лизинг, му се издава дозвола за вр-
шење на дејност - давање на предмети на лизинг во писме-
на форма без ограничување на времето за кое се издава. 

 
Член 6 

Давателот на лизинг за секоја промена настаната во 
врска со предметот на договорот за лизинг, го известува 
Централниот регистар. 

 
Член 7 

Заради вршење на контрола од Министерството за фи-
нансии, давателот на лизинг ги става на увид сите подато-
ци, информации и документи во врска со вршењето на ли-
зингот. За извршената контрола се составува записник, во 
кој се констатираат утврдените неправилности и се опре-
делува рок за нивно отстранување. 

 
Член 8 

Министерството за финансии ги евидентира издадени-
те и одземените дозволи за вршење на лизинг и за тоа го 
известува Централниот регистар. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 09-8562/1                                        

20 март 2002 година                        Министер за финансии, 
       Скопје                                  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
384. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ве-
теринарното здравство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА  НА УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
И  ТРАНЗИТ ПРЕКУ  ТЕРИТОРИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  НА  ЖИВИ  ДОМАШНИ  И ДИВИ ЧАПУН-
КАРИ, СЕМЕ  ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ 
КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ  И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО 
ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ОД БРАЗИЛ 

 
I. Заради спречување на внесување во Република Ма-

кедонија на заразната болест лигавка и шап, се забранува 
увозот во Република Македонија и транзитот преку тери-
торијата на Република Македонија на: 

1. живи домашни и диви чапункари; 
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ем-

бриони по потекло од домашни и диви чапункари; 
3. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и 

диви чапункари; 
4. производи, суровини и отпадоци по потекло од до-

машни и диви чапункари, кои потекнуваат од Бразил. 
 
II. Забраната на увоз во Република Македонија и тран-

зит преку територијата на Република Македонија од точка 
I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесува на пратки-
те кои потекнуваат од следниве региони во Бразил: Бахиа, 
Еспирито, Санто, Гоиас, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, 
Минас Гераис, Парана, Рио де Жанеиро, Сао Пауло, Сер-
гипе, Тоцантинс, Федералниот Дистрикт, Санта Катерина 
и Рио Гранде де Сул доколку ги исполнуваат следните ус-
лови: 

- замрзнато обескоскено месо да е дозревано на темпе-
ратура повисока од +2 оC најмалку 24 часа пред коските 
да се отстранат, и каде pH вредноста во месото после доз-
ревањето и пред отстранувањето на коските кога е измере-
на електронски во средината на мускулот Longissimus 
dorsi е под 6 во секој поединечен случај. 

III. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија од 
точка I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесува на 
следниве пратки: 

-  млеко, млеко во прав и млечни производи за човечка 
исхрана кои претходно се високо пастеризирани, термички 
обработени на температура од 72 оC повеќе од 15 секунди 
или подложени на некој друг еквивалентен третман;  

- млеко за исхрана на животните кое е двојно пастери-
зирано, третирано така што е постигната pH вредност по-
ниска од 6 во траeње од 1 час; 

- во херметички затворени контејнери кај кои со пре-
работката е постигната вредност од Fо3 или повеќе, однос-
но стерилни контејнери; 

- кај кои во текот на преработката е постигната темпе-
ратура во средината на производот од најмалку 70 оC во 
период не  пократок од 30 минути; 

- лој, желатин и слични производи кој се термички об-
работени со температура од најмалку 70 оC во период не 
пократок од 30 минути; 

- волна, четина и други влакна по потекло од чапунка-
ри за индустриска употреба кои се индустриски испрани, 
третирани со формалдехид во херметички затворени кон-
тејнери во траење од најмалку 24 часа или третирани на 
некој друг начин што би осигурало дека вирусот на лигав-
ка и шап е уништен; 

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во мор-
ска  сол со додаток на 2% карбонатна сода или третирани 
на  некој друг начин како што е пропишано со стандарди-
те на Меѓународното биро за епизоотии (ОИЕ); 

- трофеи од диви животни кои се провриени во врела 
вода во период со кој ќе се осигура дека се отстранети си-
те материи освен коските, роговите, чапунките, канџите,  
копитата или забите; 

- производи кај кои се постигнати следните услови: ак-
тивност на водата од 0,93 или помалку pH вредност од  6 
или помалку, време на зреење од најмалку 9 месеци и  те-
жина од најмалку 5,5 килограми; 

- сува или полусува храна за домашни миленици. 
IV. Сите производи од чапункари кои се предмет на 

оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку грани-
цата на Република Македонија како личен багаж, се одзе-
маат од граѓаните и нештетно се отстрануваат. 

V. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата  за забрана на увоз во Ре-
публика Македонија и транзит преку територијата на Ре-
публика Македонија на живи домашни и диви чапункари, 
семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, 
свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци 
по потекло од домашни и диви чапункари од Бразил 
(�Службен весник на РМ� бр. 89/2001). 

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њет  во �Службен весник на Република Македонија�. о

 
Бр. 11-3066/1                                            Министер, 

26 март 2002 година                              Марјан Ѓорчев, с.р. 
     Скопје 

___________ 
385. 

Врз основа на член 15 и член 17 став 1 од Законот за 
ветеринарното здравство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА  ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-
НИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ ВО 2002 

ГОДИНА  
I 

Согласно одредбите на оваа наредба во 2002 година ќе 
се организираат и спроведуваат потребните мерки за 
здравствена заштита на животните од заразни болести за-
ради откривање, спречување, лекување и искоренување на 
заразните болести кај животните: 
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А. Особено опасни заразни болести: 
1) Класична чума кај свињите, 
2) Син јазик, 
3) Њукастелска болест. 
 
Б. Други заразни болести: 
1) Беснило, 
2) Бруцелоза, 
3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јаг-

нињата, 
4) Туберкулоза,  
5) Антракс, 
6) Шушкавец, 
7) Салмонелоза и тифус кај живината, 
8) Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата, 
9) Краста кај овците, 
10) Америчка чума на пчелиното легло, 
11) Трихинелоза, 
12) Заразни болести кај рибите, 
13) Други болести кај животните. 
Мерки за сузбивање и искоренување на други заразни 

болести кај животните утврдени со Законот за ветеринар-
ното здравство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 28/98) ќе се преземат доколку тие се појават или 
постои опасност да се појават. 

 
II 

ЗАШТИТНИ ВАКЦИНАЦИИ И ТРЕТИРАЊА 
 
1) Класична чума кај свињите 
Превентивната вакцинација против Класичната чума 

кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територи-
ја на Република Македонија. 

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на це-
лата година со атенуирана и регистрирана вакцина, според 
упатството на производителот на вакцината. Возрасните 
грла ќе се вакцинираат еднократно. Младите прасиња ќе 
се вакцинираат двократно, и тоа првата вакцинација на 
старост од околу 45 дена, додека ревакцинацијата ќе биде 
2 месеци подоцна. 

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, 
односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена 
пред пуштањето во промет. 

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинира-
ни, задолжително ќе се изврши вакцинација. 

За свињите кои заболеле од Класична чума на свињи-
те, а не биле вакцинирани нема да биде исплатен надомест 
на штетата. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума 
кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на 
класичната чума кај свињите (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 
6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис. 

Трошоците за вакцинацијата против свинска чума ќе 
бидат на терет на Програмата за користење средства за 
здравствена заштита на животните во висина од 50%, сог-
ласно членот 82 од Законот за ветеринарното здравство 
(�Сл. весник на РМ� бр. 28/98). 

 
2) Беснило 
Во 2002 година, кучињата постари од 2 месеци мора 

да бидат вакцинирани против беснило на целата територи-
ја на Република Македонија во периодот од 10 февруари 
до 15 април 2002 година. 

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат ста-
рост од 2 месеци и кучиња кои се купени (без доказ дека се 
вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се вакцинираат. 

Врз кучињата кои не се вакцинирани ќе се применат 
одредбите од Законот за ветеринарното здравство и Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бес-
нилото кај животните (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 39/88), кој 
со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија е преземен како републички 
пропис.  

Трошоците за вакцинацијата против беснилото се на 
терет на власниците на кучињата. 

3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 

Во населените места каде во последните 5 години е ут-
врдена ентеротоксемија на овците и заразен пролив на јаг-
нињата ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата 
со вакцини против ентеротоксемија кај овците и заразен 
пролив кај јагнињата. Вакцинацијата ќе се врши еднократ-
но према упатството на производителот на вакцината. 

Трошоците за вакцинацијата против Ентеротоксемија 
кај овците и заразен пролив кај јагнињата ќе бидат на терет 
на Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2002 година во висина од 50%.  

 
4) Антракс 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцина-

ција на говедата, овците, козите и коњите против Антрак-
сот ќе се изврши еднократно според упатството на произ-
водителот на вакцината. 

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрачјето 
во кое во последните 20 години е востановен Антракс. 

Ново внесените животни, животните кои во пропиша-
ниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат усло-
вите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се прино-
ви подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги 
исполнат условите пропишани од производителот на вак-
цината. 

Заради сузбивање и искоренување на Антраксот кај жи-
вотните се применуваат мерките пропишани со Правилни-
кот за мерките за сузбивање и искоренување на Антраксот 
кај животните (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 39/88), кој со член 5 
од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија е преземен како републички пропис. 

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните во 2002 година.  

 
5) Шушкавец 
Во сите дистрикти на Шушкавецот превентивна вак-

цинација на говедата ќе се изврши во период од 1 март до 
31 мај 2002 година според упатството на производителот 
на вакцината. 

Како дистрикт на Шушкавецот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 5 години е востановена болеста. 

Нововнесените животни, животните кои во пропиша-
ниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат усло-
вите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се прино-
ви подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги 
исполнат условите пропишани од производителот на вак-
цината. 

Во подрачјата кои се истовремено дистрикти на Ан-
тракс и на Шушкавец, вакцинацијата ќе се изврши со вак-
цина која обезбедува имунитет против двете болести. 

Заради сузбивањето и искоренувањето на Шушкаве-
цот ќе се применуваат мерките пропишани со член 2 од 
Правилникот за начинот и постапката за преземање мерки 
за спречување и отстранување на заразните болести 
(�Службен весник на СРМ� бр. 18/79).  

Трошоците за вакцинацијата против Шушкавецот во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните во 2002 година.  

 
6) Њукастелска болест 
Превентивната вакцинација на пернатата живина во ек-

стензивното живинарско производство против Њукастел-
ската болест задолжително ќе се врши двократно на целата 
територија на Република Македонија, согласно планот на 
ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво и спо-
ред упатството на производителот на вакцината. 

Вакцинацијата на пернатата живина во организирано-
то живинарско производство и пернатата дивеч ќе се врши 
така да се обезбеди траен и солиден имунитет. 

Заради сузбивање и искоренување на Њукастелската 
болест кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките 
пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и ис-
коренување на Њукастелската болест (�Сл. лист на СФРЈ� 
бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведува-
ње на Уставот на Република Македонија е преземен како 
републички пропис.  
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III 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА 

 
1) Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата 
Заради докажување на отсутноста на болеста Спонгио-

формна енцефалопатија кај говедата, во 2002-та година ќе 
се извршат следниве активности: 

а) Клиничко надгледување на автохтоните говеда пос-
тари од 24 месеци на симптоми на болеста. Задолжително 
ќе се испраќаат на лабораториска претрага главите од го-
ведата кои покажале клинички знаци кои наведуваат на 
сомнеж на болеста; 

б) Клиничко надгледување на сите увезени говеда пос-
тари од 24 месеци на симптоми на болеста и задолжител-
но испраќање на лабораториска претрага на главите од го-
ведата кои покажале клинички знаци кои наведуваат на 
сомнеж на болеста; 

в) Ветеринарните инспектори согласно планот добиен 
од Управата за ветеринарство ќе испратат мостри за лабо-
раториско испитување од закланите говеда постари од 24 
месеци. 

Земањето мостри и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните во 2002 година. 

 
2) Туберкулоза 
а) Говеда 
Во стадата во кои во 2001 година била дијагностици-

рана Туберкулозата, ќе се изврши туберкулинизација на 
сите приплодни говеда постари од 3 месеци. 

Кај сите држатели кои го ставаат млекото во промет, 
ќе се изврши туберкулинизација кај говедата постари од 3 
месеци. 

Во останатиот дел од епизоотиолошките единици, сог-
ласно планот на ветеринарниот инспектор во 1/3 од насе-
лените места ќе се изврши туберкулинизација врз сите го-
веда постари од 3 месеци. 

Позитивните грла на Туберкулоза по комисиската про-
ценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на жи-
вотните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното 
здравство (�Сл. весник на РМ� бр. 28/98), му се обезбеду-
ва надоместок на штетата. 

Доколку се констатира Туберкулозата на линијата на 
колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор ќе пре-
земе мерки предвидени со закон-туберкулинизација на го-
ведата во дворот од каде што потекнува туберкулозното 
заклано говедо. 

За обновување на матичното стадо можат да се корис-
тат само говеда кои претходно биле туберкулинизирани и 
дале негативен резултат на Туберкулоза. 

Во случај на продавање или било кој друг начин на 
отуѓување на животните, мора претходно да бидат испита-
ни со негативен резултат на Туберкулоза.  

Дијагностичкото испитување на Туберкулоза кај гове-
дата ќе се врши согласно планот на ветеринарниот ин-
спектор во периодот од 15 февруари до 30 септември 2002 
година. 

Заради сузбивање и искоренување на Туберкулозата 
кај говедата ќе се применуваат мерките пропишани со 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на 
Туберкулозата кај животните (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 
22/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис. 

Туберкулинизацијата на говедата е на терет на Прог-
рамата за користење на средствата за здравствена заштита 
на животните во 2002 година во висина од 50%. 

 
б) Свињи 
Доколку се констатира Туберкулозата на линијата на 

колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор ќе пре-
земе дијагностичко-епизоотиолошки мерки во тој двор од-
носно фарма. 

 
3) Бруцелоза 
а) Говеда 
Кај држателите каде во 2001 година имало појава на 

Бруцелоза кај говедата, овците или козите, како и кај др-
жателите каде во 2002 година била дијагностицирана бру-
целозата кај овците или козите, во 2002 година ќе се вади 
крв од сите приплодни говеда. 

Во останатиот дел од епизоотиолошкото подрачје, ка-
де во 2001 година немало појава на Бруцелоза, согласно 
планот на ветеринарниот инспектор, во 1/3 од населените 
места ќе се изврши серолошко испитување кое ќе биде из-
вршено врз сите приплодни говеда. 

Докторите по ветеринарна медицина се должни при 
секој абортус на крави и јуници да достават крв за лабора-
ториско испитување. 

Од производителите на млеко наменето за јавна потро-
шувачка ќе се земаат млеко проби од збирното млеко два 
пати годишно за испитување на бруцелоза. Во случај на 
позитивен резултат, целото стадо-фарма се испитува со 
индивидуални проби на крв и млеко, најдоцна во рок од 
15 дена од добивањето на резултатот. 

Крвта и млекото од говеда ќе се вади согласно планот 
на ветеринарниот инспектор од 1 февруари до 30 септем-
ври 2002 година. 

Позитивните грла на Бруцелоза веднаш, а најдоцна за 
15 дена по добивањето на резултатот по комисиската про-
ценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на жи-
вотните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното 
здравство (�Сл. весник на РМ� бр. 28/98), му се обезбеду-
ва надоместок на штетата. 

Овластената дијагностичка лабораторија согласно член 
86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство 
(�Сл. весник на РМ� бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од 
дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, 
ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоц-
на за 72 часа од доставувањето на материјалите. 

Во случај на продавање или било кој друг начин на 
отуѓување на животните, мора претходно да бидат испита-
ни со негативен резултат на Бруцелоза.  

За обновување на матичното стадо можат да се корис-
тат само говеда кои претходно биле тестирани на Бруце-
лоза и дале негативен резултат. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните во 2002 година.  

 
б) Овци и кози 
Заради сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај 

овците и козите ќе се вади крв за серолошки испитувања 
на сите овци и кози постари од 6 месеци. 

Од производителите на млеко наменето за јавна потро-
шувачка ќе се зема збирно млеко два пати годишно кое ќе 
биде испитано на присуство на антитела на Бруцелозата. 
Во случај на позитивен резултат целото стадо ќе се испита 
со индивидуални проби на крв и млеко. 

Сите овци и кози кои одат од зимско на летно напасу-
вање и обратно, од едно во друго епизоотиолошко подрач-
је, пред селењето ќе бидат испитани на Бруцелоза. Селе-
њето на овците е условено со негативниот резултат, што 
се докажува со уверението за здравствената состојба на 
животните. 

Докторите по ветеринарна медицина се должни при се-
кој абортус да достават крв за лабораториско испитување. 

Животните кои во текот на годината не го напуштаат 
епизоотиолошкото подрачје ќе бидат еднократно испита-
ни на бруцелоза. 

Во случај на продавање или било кој друг начин на 
отуѓување на животните, мора претходно да бидат испита-
ни со негативен резултат на Бруцелоза. 

Позитивните овци и кози на Бруцелоза веднаш, а нај-
доцна за 15 дена од добивањето на резултатот, по коми-
сиската проценка ќе бидат заклани од нужда. На сопстве-
никот на животните, согласно членот 78 од Законот за ве-
теринарното здравство (�Сл. весник на РМ� бр. 28/98), му 
се обезбедува надоместок на штетата. 

Овластената дијагностичка лабораторија согласно член 
86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство 
(�Сл. весник на РМ� бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од 
дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, 
ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоц-
на за 72 часа од доставувањето на материјалите. 

За обновување на матичното стадо можат да се корис-
тат само овци и кози кои претходно биле тестирани со не-
гативен резултат. 

Вадењето на крв од овци и кози ќе се врши од 1 март 
до 31 мај и од 1 септември до 31 октомври 2002 година. 
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Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните во 2002 година. 

 
в) Свињи 
Кај држателите каде во 2001 година имало појава на 

Бруцелоза кај овците, козите, говедата или свињите како и 
во населените места каде во 2002 година ќе се дијагности-
цира Бруцелозата кај овците, козите или говедата во ста-
дата каде што се одгледуваат приплодни свињи, еднаш го-
дишно ќе се зема крв од сите приплодни свињи и ќе се ис-
пита на Бруцелоза. Испитувањето се врши од 1 април до 
31 мај 2002 година. 

Крв од нерези кои се користат за производство на семе 
за вештачко осеменување и природен припуст се прегле-
дува 2 пати годишно на Бруцелоза. Крв се зема и од сите 
приплодни грла (нерези и назимки) пред да бидат вклуче-
ни во приплод.  

Заради откривање, сузбивање и искоренување на Бру-
целозата кај говедата, овците, козите, свињите и кучињата 
ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај 
говедата, овците и свињите (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 
34/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис.  

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните во 2002 година. 

 
4) Син јазик 
Заради испитување на епизоотиолошката состојба со 

болеста Син јазик во Македонија, ќе се изврши серолошко 
испитување на присуство на антитела на болеста Син ја-
зик кај говедата, овците и козите. Бројот на серолошки 
проби, како и местата од каде потекнуваат животните кои 
ќе се испитаат на болеста Син јазик ќе ги утврди Управата 
за ветеринарство со посебен план.  

Крвта која ќе се испита на Син јазик ќе биде земена од 
серелошкото испитување на присуство на Бруцелоза кај 
говедата, овците и козите. 

Овците, козите и говедата кои покажале позитивен ре-
зултат на дијагностичкото испитување на Син јазик, а не 
покажуваат никакви клинички знаци, по комисиската про-
ценка ќе бидат заклани од нужда. Овците, козите и говедата 
кои покажуваат клинички знаци на болеста, по комисиската 
проценка ќе бидат еутаназирани и нештетно отстранети. На 
сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот 
за ветеринарното здравство (�Сл. весник на РМ� бр. 28/98), 
му се обезбедува надоместокот на штетата. 

Во зависност од временските прилики, со почетокот 
на активност на векторот на болеста, ќе се започне со тре-
тирање на говедата, овците и козите со репелентни сред-
ства. 

Во сите населени места каде е дијагностицирана бо-
леста Син јазик, во настамбите во кои се држат говедата, 
овците и козите ќе се изврши дезинсекција најдоцна до 
крајот на мај 2002 година. 

Овластената дијагностичка лабораторија согласно член 
86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство 
(�Сл. весник на РМ� бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од 
дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, 
ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоц-
на за 72 часа од доставувањето на материјалите. 

Лабораториските претраги во целост се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2002 година.  

 
5) Краста кај овците 
Заради утврдување на Крастата кај овците, ќе се извр-

ши дијагностичко испитување на присуство на болеста. 
Кај држателите  на овци, каде болеста ќе се дијагностици-
ра ќе се изврши третирање на овците против Краста и ќе 
се применат ветеринарно санитарни мерки за сузбивање 
на болеста. 

Дијагностичкото испитување и третирање на овците 
ќе се изврши двократно во текот на годината и тоа на про-
лет и на есен.  

Третирањето на овците напролет ќе биде двократно со 
капење на овците во инсектицидни средства. Третирањето 
на овците на есен ќе биде еднократно со средство кое де-
лува и на други ендо и екто паразити. 

Во стадата каде е дијагностицирана Крастата ќе се из-
врши дезинсекција на настамбите во кои се држат овците 
истовремено со третирањето на овците. 

Паразитолошкото испитување на инвадираност на ов-
ците и другите домашни животни со Краста ќе се врши во 
сите сомнителни случаи во текот на целата година. 

Дијагностичкото испитување и третирањето на овците 
е на терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2002 година во ви-
сина од 50%.  

 
6) Други заразни болести 
Заради серолошки испитувања се зема крв од прип-

лодни бикови, овнови, прчеви, нерези и пастуви кои слу-
жат за производство на семе  за вештачко осеменување 
која ќе биде испитана на следниве болести: 

- Лептоспироза, со негативен резултат; 
- Листериоза, со негативен резултат; 
- Туберкулоза, со симултана туберкулинизација со бо-

вин и авијарен туберкулин со негативен резултат; 
- Трихомонијаза, со негативен резултат; 
- ИБР/ИПВ, со негативен резултат; 
- Ензоотска леукоза кај говедата, со негативен резул-

тат; 
- Бруцелоза, со негативен резултат; 
- Син јазик, со негативен резултат; 
- Бовина вирусна дијареа, со негативен резултат. 
Вадењето на крв и лабораториските претраги се на те-

рет на производителот на семе за вештачко осеменување. 
 
7) Салмонелоза кај живината 
Заради докажување на инфекција со салмонела кај до-

машната живина, од фармите со над 500 единки, за бактери-
олошко и серолошко испитување ќе се земаат крв, брисеви 
од клоаката и лешеви (од несилки и еднодневни пилиња). 
Земањето мостри ќе се врши согласно следната шема: 

Од родителските јата: од секој објект со над 500 един-
ки ќе се земат клоакални брисеви и крв од 30 единки како 
и угинати единки (дневен морталитет) еднаш месечно.  

Од инкубаторски станици: една збирна мостра праши-
на од сите машини, неизведени ембрионирани јајца и сла-
бо витални пилиња (најмногу 30) и 20 брисеви од опрема-
та и просториите еднаш месечно. 

Од еднодневни пилиња (родителски или комерцијал-
ни): при приемот на фармата ќе се земе по една мостра 
подлошки од кутиите за транспорт на секои 1000 пилиња 
(до најмногу 10 мостри), угинати пилиња во текот на 
транспортот и првите три денови (најмногу 60 пилиња од 
секој ден). 

Од бројлерските пилиња во текот на товот: од секој 
објект со над 500 пилиња ќе се земат клоакални брисеви 
од 20 единки и дневен морталитет најдоцна една недела 
пред завршувањето на товот.  

Од пилиња од хибрид за производство на јајца: од секој 
објект со над 500 единки 10 збирни мостри фецес и дневен 
морталитет и тоа во 4 недели од одгледувањето и 2 недели 
пред преселувањето односно пуштањето во промет.  

Од јатата несилки за производство на конзумни јајца: 
од секој објект со вселени над 500 единки клоакални бри-
севи и проби крв од 20 единки и дневниот морталитет се-
кои три месеци.  

Компоненти од анимално потекло кои се користат во 
исхраната на живината: мостри од сите пратки. 

Доколку во јатото се утврди инфекција со салмонела 
(тифус кај живината) ќе се применуваат мерки според пра-
вилниците за мерки за сузбивање и искоренување на Са-
лмонелозата и Тифусот кај пернатата живина (�Службен 
лист на СФРЈ� бр. 6/88). 

Земањето на мострите и нивниот транспорт до лабора-
торијата ќе се врши според Упатството за земање мостри. 

Вадењето крв и лабораториските претраги се 50% на 
терет на Програмата за користење на средствата за здравс-
твена заштита на животните во 2002 година. 
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8) Америчка чума на пчелиното легло 
За сузбивање и искоренување на американската чума на 

пчелното легло во 2002 година, задолжително ќе се изврши 
преглед на сите пчелни друштва на територијата на РМ.  

Од позитивните и сомнителните пчелни друштва на 
американската чума по пчелно легло, ќе се зема материјал и 
испраќа на лабораториско испитување. Прегледите со по-
себно внимание ќе се вршат во случаи на продажба на нук-
леуси, пакетни роеви и матици кои се субвенционираат. 

Прегледот на пчелните друштва ќе се изврши од 15 
септември до 31 октомври 2001 година, а на нуклеусите, 
пакетните роеви, повторно од 1 април до 31 мај следната 
година пред продажбата на истите.  

Прегледот на пчелните друштва и лабораториското ис-
питување на мострите ќе бидат на терет на Програмата за 
користење на средствата за здравствена заштита на живот-
ните во 2002 година.  

Заради откривање, сузбивање и искоренување на Аме-
риканската чума на пчелното легло ќе се применуваат 
мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбива-
ње и искоренување на заразните болести на пчелите (�Сл. 
лист на СФРЈ� бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис.  

9) Трихинелоза 
За контролата, сузбивањето и искоренувањето на три-

хинелозата кај домашните и дивите животни во 2002 годи-
на, задолжително ќе се врши трихинелоскопски преглед 
на месото заклано во приватниот сектор од домашните 
свињи, како и на месото од свињите заклани во кланици 
со потекло од свињарски фарми со методите вештачка ди-
гестија или трихинелоскопија. Иницијалните испитувања 
ќе се вршат во кланиците и ветеринарните друштва. Сом-
нителните и позитивните случаи ќе се испраќаат во Вете-
ринарниот институт за потврдување.  

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и 
Националните паркови ќе испратат материјал за испитува-
ње на присуство на Трихинелоза во Ветеринарниот инсти-
тут од сите отстрелани диви свињи. 

Трошоците за сите испитувања во целост се на терет 
на сопствениците.  

10) Заразни болести кај рибите 
Во текот на 2002 година на дијагностичко испитување 

ќе подлежат рибите од вештачките рибници и вештачките 
езера. 

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати го-
дишно ќе се земе материјал за дијагностичко испитување на 
Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките. Мостри-
те за лабораториско испитување ќе се земаат, во рана про-
лет и во доцна есен. Во рибници за производство на пастрм-
ки ќе се изврши: во период март-април, вирусолошко испи-
тување на подмладокот, а во декември, испитување на ма-
тичното јато (пастрмски матици) на присуство на Вирусна 
хеморагична септикемија кај пастрмките (ВХС). 

Заради докажување на Заразната некроза на панкреа-
сот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (вирусо-
лошко испитување) на подмладокот во јуни, а на матично-
то јато во декември. 

Задолжително контролно испитување на Бактериски 
нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен. 

Заради контрола, сузбивање и искоренување на Про-
летната виремија на крапот, задолжително ќе се врши ди-
јагностичко испитување. Редовно испитување еднаш го-
дишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои про-
изведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај од-
гледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот 
потребен за порибување на отворените води, реките и аку-
мулациите, мора претходно да биде прегледан и да потек-
нува од фарми кои се слободни од оваа болест. 

Трошоците за дијагностичките испитувања во целост 
се на терет на сопствениците.  

 
IV 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЕЦИЈА  
И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

 
Заради сузбивање и искоренување на заразните болес-

ти кај животните, ветеринарното друштво ќе врши дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дво-
ровите за одгледување на животни. 

V 
УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ  
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 
Вакцините, лековите и помошните лековити средства 

за спроведување на мерките од Наредбата мораат да бидат 
регистрирани во Република Македонија. 

Мострите што ќе се испраќаат на лабораториско испи-
тување мора да бидат пропратени со записник од ветери-
нарниот инспектор. 

Говедата и овците кои подлежат на дијагностичко ис-
питување треба да бидат обележани со ушни маркици. 

 
VI 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

      Бр. 11-3065/1           Министер, 
25 март 2002 година   Марјан Ѓорчев, с.р. 
           Скопје 

___________ 
386. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка 
на Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
3/2002) и точка 29 од Одлуката за утврдување на методо-
логијата за класификација на активните билансни и вон-
билансни позиции на банките според степенот на нивната 
ризичност (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 - Пречис-
тен текст), гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на 28.03.2002 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАН-
СНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ  

НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката за 

утврдување на методологијата за класификација на актив-
ните билансни и вонбилансни позиции на банките според 
степенот на нивната ризичност (во натамошниот текст: 
одлуката), банката ќе врши класификација на активата на 
обрасците КА/1 и КА, кои се составен дел на ова упатство 
и со примена на следните објаснувања за одделни редни 
броеви на обрасците. 

 
II. ОБРАЗЕЦ КА/1 
2. Образецот КА/1 е преглед на структурата на кредит-

ната изложеност на банката по поединечни коминтенти. 
3. Под коминтенти на банката, во смисла на ова Упат-

ство се подразбираат банки и штедилници, небанкарски 
финансиски институции, нефинансиски правни лица, фи-
зичките лица, други коминтенти, како и Република Маке-
донија и Народна банка на Република Македонија. 

4. Образецот КА/1 е составен од два дела: 
- Образец КА/1-1; и 
- Образец КА/1-2. 
Во Образец КА/1-1 се прикажува структурата на кре-

дитната изложеност по комитенти, согласно кредитниот 
ризик, додека во Образец КА/1-2 структурата на кредитна-
та изложеност по комитенти се прикажува согласно ниво-
то на ризик на земјата. 

 
Образец КА/1-1 
5. Во Образецот КА/1-1 се наведуваат комитентите по-

одделно и за секој од нив се пополнуваат колоните 1-15 
според објаснувањата дадени во продолжение: 

а) Колона бр. 1 - се наведува реден број за комитентот. 
б) Колона бр. 2 - (Сметка) го содржи бројот на актив-

ната сметка на комитентот - правно лице во банката која 
го изготвува извештајот. Доколку правното лице нема 
сметка во конкретната банка, се наведува бројот на било 
која сметка во друга банка. Кај комитентите - физички ли-
ца, како и кај комитентите без сметка, оваа колона не се 
пополнува. 
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в) Колона бр. 3 - се внесува матичниот број на коми-
тентот. 

г) Колона бр. 4 - се внесува единствениот даночен број 
на комитентот. Банките се должни да ја пополнуваат оваа 
колона, почнувајќи од 30.06.2002 година. 

д) Колона бр. 5 (Комитент) ги содржи комитентите на-
ведени според следните правила: 

- за правни лица се наведува полниот назив, додека за 
физички лица се наведува името и презимето; 

- задолжително се наведуваат поединечно сите коми-
тенти на банката - домашни небанкарски правни лица со 
вкупна кредитна изложеност над 500.000 денари, односно 
сите комитенти на банката - домашни физички лица со 
вкупна кредитна изложеност над 300.000 денари. Штедил-
ницата задолжително ги наведува поединечно сите коми-
тенти (физички и правни лица) со вкупна кредитна изло-
женост над 100.000 денари. Под вкупна изложеност на 
кредитен ризик се подразбира збирот на сите побарувања 
по кредити, камати и други ставки и потенцијални побару-
вања по вонбилансни ставки што банката ги има спрема 
поодделен комитент - колона бр. 14 од Образецот КА/1-1; 

- задолжително се наведуваат поединечно сите коми-
тенти на банката - домашни банки; 

- задолжително се наведуваат поединечно сите коми-
тенти на банката - странски правни и физички лица; 

- кредитните изложености спрема поединечни физич-
ки лица, за кои не се однесува обврската од алинеја 2, точ-
ка д) за нивно поединечно прикажување, се прикажуваат 
збирно во посебна позиција: �Население�; 

- остатокот од вкупното портфолио, по одбивањето на 
кредитните изложености опфатени во алинеите 2, 3, 4 и 5 
од оваа точка, се наведува во категоријата �останато�; 

- во случај кога категоријата �останато� изнесува над 
10% од вкупната кредитна изложеност на банката (Колона 
8, реден број 7 од Образецот КА), се наведуваат поголеми-
те комитенти од таа категорија, се до сведување до грани-
цата од 10%; 

- во случај кога кредитната изложеност спрема коми-
тентот е класифицирана во две различни ризични катего-
рии, комитентот се наведува два пати едноподруго, со 
прикажување на соодветниот дел од кредитната изложе-
ност (со пополнување на сите останати колони) и соодвет-
ната ризична категорија; 

- комитентите се пополнуваат според азбучен редос-
лед. 

ѓ) Колона бр. 6 - Седиште на комитентот (град и држа-
ва во случај на комитент - странско лице). 

е) Колона бр. 7 (Ризична категорија) ја содржи ризич-
ната категорија (А, Б, В, Г или Д) во која е класифициран 
комитентот, односно кредитната изложеност спрема тој 
комитент, со примена на мерилата, дефинирани во глава II 
од Одлуката. 

ж) Колоните бр. 8-13 се пополнуваат земајќи ги пред-
вид сите побарувања по одделни комитенти кои се еви-
дентирани на одделни сметки во КН-БИФО на банката. 
Спецификацијата на сметките кои влегуваат во описот на 
одделните колони на извештајот КА/1-1 е следна: 

- Колона бр. 8 - редовни кредити ги опфаќа сметките 
од: група 31, 32, 33 (со исклучок на сметките 330 и 331, 
34, 35 (со исклучок на сметките 350, 351, 355), класа 4 (без 
групите 43, 46, 48), класа 5 (без групите 53, 56 и 58), смет-
ката 809, сметките 160, 161. 

- Колона бр. 9 - нефункционални кредити ги опфаќа 
сметките 084 и 086. 

- Колона бр. 10 - побарувања по редовна камата ја оп-
фаќа сметката 150, 156 (без сметка 1562) и 190. 

- Колона бр. 11 - побарувања по нефункционална ка-
мата ги опфаќа сметките 080 и 082. 

- Колона бр. 12 - други побарувања ги опфаќа сметки-
те од група 06 (без сметката 069), сметките 134, 135, 151, 
154, 155, 1562, 157, 192, 193, 307, 330, 331, 350, 351, 355 
во делот кој се однесува на конкретни комитенти, сите 
други сметки на кои се искажани побарувања од конкрет-
ни комитенти и сите други ставки кај кои постои јасно из-
разена потенцијална кредитна загуба во иднина. 

- Колона бр. 13 - вонбилансни ставки - се евидентира-
ат вонбилансните ставки кои претставуваат потенцијална 
обврска за банката. 

Во колоната бр. 13 - вонбилансни ставки, се вклучува-
ат и чинидбените гаранции со минимум одреден процент 
од вкупниот износ на непокриени чинидбени гаранции 
евидентирани на соодветниот датум, и тоа: 

- минимум 25% почнувајќи со состојба на 31.03.2002 
година; 

- минимум 50% почнувајќи со состојба на 31.12.2002 
година; 

- минимум 75% почнувајќи со состојба на 30.06.2003 
година; 

- 100% почнувајќи со состојба на 31.12.2003 година; 
ѕ) Колона бр. 14 (Вкупна кредитна изложеност) прет-

ставува збир на износите од колоните бр. 8, 9, 10, 12, 13. 
и) Колона бр. 15 (Потенцијални загуби) се пресметува 

така што вкупната кредитна изложеност (Колона бр. 14) 
се множи со пондерите од точката 16 и 17 од Одлуката, 
според ризичната категорија на комитентот (Колона бр. 8 
од Образецот КА/1-1). 

 
Образецот КА/1-2 
6. Образецот КА/1-2 ја вклучува кредитната изложе-

ност на банката спрема поодделна земја и поединечно, 
спрема комитентите - странски лица. 

Колоните 1-7 од Образецот КА/1-2 се пополнуваат 
според следните објаснувања: 

а) Колона бр. 1 - се наведува реден број на комитен-
тот; 

б) Колона бр. 2 - се наведува земјата каде е седиштето 
на комитентот. Комитентите се групираат според земјата 
на потекло, при што во посебен ред се прикажува вкупна-
та изложеност на банката спрема секоја одделна земја. 

Во случај кога странскиот субјект претставува филија-
ла на странска банка, во колоната бр. 2 се внесува земјата 
каде е седиштето на матичната банка. 

в) Колона бр. 3 - ги содржи сите комитенти - странски 
лица, при што за правните лица се наведува полниот на-
зив, додека за физичките лица се наведува името и прези-
мето. 

Во случај кога странскиот субјект претставува филија-
ла на странска банка, покрај полниот назив на филијалата, 
се додава и нејзиното седиште. 

г) Колона бр. 4 - се наведува вкупната кредитна изло-
женост на банката спрема секој поединечен комитент - 
странски субјект, која е прикажана во Колона бр. 14 од 
Образецот КА/1-1 за соодветниот комитент. 

д) Колона бр. 5 - Нето кредитната изложеност се доби-
ва на тој начин што вкупната кредитна изложеност прика-
жана во Колона 4 од Образецот се намалува за износот на 
потенцијалните загуби од Колона 15 на Образецот КА/1-1 
за соодветниот комитент. 

ѓ) Колона бр. 6 - се внесува процентот на ризикот на 
земјата утврден согласно листата која се доставува од 
страна на Народна банка на Република Македонија, како и 
согласно одредбите од точките 18 и 19 од Одлуката. 

е)  Колона бр. 7 - Потенцијалните загуби за ризик на 
земјата се пресметуваат така што нето кредитната изложе-
ност (Колона бр. 5) се множи со коефициентот на ризик на 
земја од Колона 6.  

 
III. ОБРАЗЕЦ КА 
7. Образецот КА е сумарен приказ на вкупната кредит-

на изложеност на банката според видот на побарувањата и 
утврдената ризичност. 

8. Вкупниот износ на сите побарувања и потенцијални 
побарувања по активни билансни и вонбилансни ставки 
што банката ги има спрема своите одделни комитенти 
(евидентирани во Колоните бр. 8-13 од Образецот КА/1-
1), се распоредуваат во Образецот КА, според: 

- видот на побарување, прикажани под ред. бр. 1-6; 
- висината на кредитен ризик, распоредени во колони-

те: 3а-7. 
9. Во Колона бр. 8 се искажува збирот на колоните од 

3а-7. 
10. Колона бр. 9 се пополнува со збирот на износите 

кои се добиваат кога износите од колоните бр. 3а-7 од Об-
разецот КА се множат со соодветните проценти на ризич-
ност, односно износот од Колона бр. 3а (А) се множи со 
0%, износот од Колона бр. 3б се множи со 2%, износот од 
Колона бр. 4 (Б) се множи со 10%, износот од Колона бр. 5 
(В) се множи со 25%, износот од Колона бр. 6 (Г) се множи 
со 50% и износот од Колона бр. 7 (Д) се множи со 100%. 
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 Колона бр. 9 не се пополнува само за позицијата под 
ред. бр. 4 (Нефункционална камата).  

 Добиениот износ во Колоната бр. 9, реден број 7 од 
Образецот КА треба да одговара на пресметаниот износ во 
Колона бр. 15 од Образецот КА/1-1. 

 
 
 

11. Во позицијата под реден број 7 (Вкупно) се внесу-
ва збирот на редовите од 1, 2, 3, 5 и 6. 

 
 

12. Во рамките на спецификацијата, под позицијата а) 
Потенцијални загуби за кредитен ризик - се внесува изно-
сот од реден бр. 7, Колона 9 од Образецот КА; под пози-
цијата б) Потенцијални загуби за ризик на земја - се вне-
сува износот од Колона бр. 7 од Образецот КА/1-2, пози-
ција - Вкупно (сите земји). 

 
 
 
 
 
 
 Вкупниот износ на потенцијални загуби кои произле-

гуваат од кредитниот ризик и ризик на земјата (позиција 
в) треба да одговара на износот на издвоената посебна ре-
зерва (с/ка 907). 

 
 
 
 
  
 IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕФУНКЦИОНАЛНИ КРЕ-

ДИТИ И НЕФУНКЦИОНАЛНА КАМАТА  
   13. За кредитите кои исполнуваат барем еден од крите-

риумите од точка 15 од Одлуката се спроведуваат следни-
те книжења: 

 
 
 

- износот на сите кредити на соодветниот комитент се 
префрлува на сметка 084, односно сметка 086 за делот на 
девизните кредити; 

 
 
 
 - истовремено се обезбедува и посебната резерва за 

побарувањата по камата од нефункционалните кредити на 
тој начин што побарувањата по камата од тој комитент се 
префрлува на сметката 080, а потоа за истиот износ се 
одобрува сметката 081 и се задолжува сметката 640; 

 
 
 
 
 

14. Банката продолжува да пресметува камата на кре-
дитните класифицирани во категоријата нефункционални 
кредити, со тоа што за износот на каматата се задолжува 
сметката 080 и се одобрува сметката 081. Од истите при-
чини, банката треба да искажува приходи по основ на ка-
мата за нефункционалните кредити исклучиво во момен-
тот кога каматата ќе се наплати, преку одобрување на ана-
литичкото конто 6830 - Приходи по основ на наплата на 
нефункционална камата и задолжување на сметката 081 и 
истовремено преку одобрување на сметката 080 и задол-
жување на сметката 1000, 101 или друго конто за изврше-
ната наплата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15. За оние комитенти за кои ќе се утврди дека ги ис-

полнуваат критериумите за исклучување од категоријата 
на нефункционални кредити од точка 15 став 2 на Одлука-
та, се спроведуваат следните книжења: 

 
 
 
 

- износот на нефункционалните кредити се префрлува 
од сметката 084, односно 086, на сметките од класите 1, 3, 
4 и 5 на кои тие побарувања првобитно се воделе; 

 
 
 
 - идните каматни задолженија на комитентот банката 

продолжува да ги книжи на вообичаениот начин - со одоб-
рување на сметките од групата 66, во моментот на пресме-
тување на каматата. 

 
 
 
   

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
  
16. Одредбите од ова упатство се однесуваат и на ште-

дилниците во Република Македонија. 
 
 
  
 17. Ова упатство влегува во сила со денот на неговото 

потпишување, а ќе почне да се применува сметано од 
31.03.2002 година, кога ќе престане да важи Упатството 
бр. 09/15 - Упатство бр. 8 од 25.12.1995 година. 

 
 
 
 

Прилог: Образец КА, КА/1-1 и КА/1-2.  
                                                                   

         Бр. 1193                                                    Гувернер,  
 28 март 2002 година                                Љубе Трпески, с.р. 
            Скопје 
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АКТИ  НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

11. 
Врз основа на член 9 став 2 и член 56 став 1 точка 3 од 

Законот за здравственото осигурување (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 
11/2002), Управниот одбор на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
25.03.2002 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на остварува-
њето на правата и обврските од задолжителното здравстве-
но осигурување (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 111/2000 и 71/2001) членот 49 се менува и гласи: 

�Ако осигуреното лице е заболено од болест која не е 
покриена со лек од Листата на лекови на товар на Фондот 
и неможе да биде заменет со друг лек од Листата, осигу-
реното лице може да оствари право на таков лек ако кон-
зилиумот на соодветната клиника и Лекарската комисија 
на Фондот оценат дека лекот е неопходен и единствен лек 
за наведеното заболување. 

Трошоците за набавениот лек од став 1 на овој член , 
врз основа на веродостојна исправа за набавениот лек, па-
ѓаат на товар на Фондот во висина од најниската утврдена 
цена за лек со иста генерика доколку постојат различни 
производители�. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се објави по добивање на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
                                               Управен одбор на  
                               Фондот за здравствено осигурување  
                                                  на Македонија, 
                                                     Претседател, 
                                                 Делче Ицков, с.р. 

__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје под О.бр. 
136/02 се расправа оставината на покојната Благородна 
Ангелова која починала на 06.12.1994 година во Скопје. 

Како законски наследници на покојната се јавуваат и 
малолетните внуци Гоце и Даниел Ангеловски по право 
на претставување преку покојниот им татко Бранко Анге-
ловски син на покојната Благородна Ангелова. Законски 
застапник на малолетните  Гоце и Даниел Ангеловски е 
нивната мајка Зорица Ангеловска. На законските наслед-
ници на покојната Благородна Ангелова не им е позната  
адресата на живеење на малолетните Гоце и Даниел Анге-
ловски ниту пак адресата на законскиот застапник-нивна-
та мајка Зорица Ангеловска. 

Согласно член 162 од ЗВП се повикуваат малолетните 
Гоце и Даниел Ангеловски преку законскиот застапник 
Зорица Ангеловска да се јават во судот во рок од 1 година 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или 
пак во тој рок да ја достават адресата на живеење. Во 
спротивно по истекот на 1 година од објавувањето на ог-
ласот согласно член 125 од ЗН постапката за расправање 
на оставината ќе продолжи. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје, О. бр. 136/02. 
(9195) 

Пред овој суд е во тек постапка по тужба на тужителот 
ЈЗО специјална болница за ортопедија и трауматологија 
�Св. Еразмо� Охрид против тужениот Хоџиќ Муамер од 
Скопје со непозната адреса, за долг вредност 18.600,00 де-
нари. 

Се повикува тужениот Хоџиќ Муамер од Скопје во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во 
овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точ-
на адреса на живеење, а во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси 
до правосилното завршување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје, XII П.бр. 12/01. 
(9195) 

 
ОСНОВЕН  СУД ВО  ГЕВГЕЛИЈА 

Пред Основниот суд во Гевгелија, се води постапка по 
тужба на тужителите Милка и Васил Кадиеви од Гевгели-
ја, а против тужената Весна Кадиева Фенестра од Гевгели-
ја со последно познато живеалиште во Холандија, за рас-
кинување на договор за доживотна издршка. 

Се повикува тужената Весна Кадиева Фенестра од 
Гевгелија, со последно познато живеалиште во Холандија 
да се јави во Основниот суд во Гевгелија, и да достави 
точна адреса на живеење или да одреди полномошник кој 
ќе ја застапува по овој предмет, а во рок од 30 дена смета-
но од денот на објавувањето на овој оглас во �Службен 
весник на РМ�. 

Доколку тужената не се јави пред Основниот суд во 
Гевгелија, не достави адреса на живеење, или овласти 
полномошник кој ќе ја застапува во постапката, судот ќе и 
определи привремен застапник кој што ќе ги застапува 
нејзините интереси во спорот се додека тужениот не се ја-
ви пред судот, достави точна адреса или определи свој 
полномошник и тоа се до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 7/2002. 
                                                                                   (9280) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителката Фатиме 
Асани родена Арифи од с. Жировница, против тужениот 
Исмет Асани од с. Жировница, со непозната адреса и прес-
тој во странство. Вредноста на спорот е неопределена. 

На тужениот Исмет Асани од с. Жировница, со непоз-
ната адреса на живеалиште и престојувалиште во стран-
ство, му се поставува привремен застапник адвокатот 
Игор Бурески од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите 
на тужениот додека тој или негов полномошник или зас-
тапник не се јави на главната расправа, односно сé додека 
органот за старателство не му постави старател.  

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 225/2002. (9504) 
___________ 

                                     
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка по тужба на тужителот Рамадани роден Беќири 
Сабире од с. Добридол, против тужениот Рамадани Ќибир 
Аднан с. Неготино, денес со непозната адреса и престој во 
странство, основ-повраќај на ствари, вредност-неопреде-
лена. 

На тужениот Рамадани Ќибир Аднан од с. Неготино, а 
денес со непозната адреса на живеалиште и престојува-
лиште во странство, му се поставува привремен застапник 
адвокат Ибрахим Амети од Гостивар, кој ќе ги застапува 
интересите на тужениот се додека тој или негов полно-
мошник или застапник не се јави на главната расправа 
пред овој суд односно се додека органот за старателство 
не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 721/2001.  
(9268) 

___________ 
 

Пред овој суд во Гостивар се води вонпроцесна пос-
тапка, по предлог на предлагачот Центар за социјални ра-
боти Гостивар, против противникот Исмаили Ашим Џе-
миле од с. Форино, денес со непозната адреса на живеа-
лиште и престојувалиште во странство, основ-одземање 
на родителско право. 
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На противникот Исмаили Ашим Џемиле од с. Форино 
денес со непозната адреса на живеалиште и престојува-
лиште во странство и се поставува привремен застапник, 
адвокат Хабиљ Иљази од Гостивар, кој ќе ги застапува ин-
тересите на противникот додека тој или негов полномош-
ник или застапник не се јави на главната расправа пред 
овој суд односно се додека органот за старателство не му 
постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 131/2001.  
(9270) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 

постапка по тужба на тужителот Сејдија Хајрулах од с. 
Неготино, против тужените Сариџе Фарук и Сариџе Ир-
фан од Гостивар, за исполнување на договор, а Сариџе 
Фарук се наоѓа во Република Турција со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот Сариџе Фарук е со непозната адреса 
во Република Турција за привремен застапник му е поста-
вен Игор Бурески адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува 
тужениот Фарук се додека не се појави пред судот однос-
но додека органот  за старателство не го извести судот де-
ка му поставил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 653/2001.  
(9277) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба од 
тужителот АД за осигурување �Вардар� од Скопје, против 
тужениот Тони Николов од с. Чифлик, за долг. Вредност 
на спорот 446.880,00 денари, сега тужениот е со непозната 
адреса на престојување во Италија. 

Се повикува тужениот Тони Николов од с. Чифлик, се-
га со непозната адреса на престојување во Италија, да се 
јави во Основниот суд во Кочани, или да постави свој пол-
номошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. До-
колку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен зас-
тапник дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит кој ќе ги штити неговите  права и интереси, Сузана 
Спасова стручен соработник во Основен суд Кочани, се до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 150/2000.  
(9222) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за развод 
на брак по тужбата на тужителката Панда Пантелиќ од 
Прилеп, против тужениот Раде Пантелиќ, со непозната ад-
реса во Грција. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, 
се повикува во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд или да достави 
своја адреса на живеење. Доколку во определениот рок 
истиот не се јави, ниту пак определи свој полномошник , 
неговиот интерес до правосилноста на постапката ќе го 
застапува привремен застапник koj ќе го назначи судот.  

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 222/2002. (9507) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО  РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужи-

телката Оливера Пупулковска од Битола, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 28, против тужениот Роберт Пупулковски од Ре-
сен, ул. �29-ти Ноември� бр. 64, сега на времена работа во 
Австралија со непозната адреса на живеење, за развод на 
брак, вредност 40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Роберт Пупулковски од Ресен, 
сега на времена работа во Австралија со непозната адреса 
на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-
вањето на огласот на судот да му достави точна адреса 
или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по 
службена должност ќе му постави привремен застапник 
кој ќе ги застапува неговите права и интереси,  се до окон-
чување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 90/2001.  
(9221) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица е заведен граѓански 

предмет под П. бр. 2135/01 по тужба од тужителките Рога-
нович Ирина од Југославија и Весна Лилин Лазаревич од 
Југославија, и двете застапувани преку полномошникот 
Вангел Настев, адвокат од Струмица, против тужените 
Стоилова Македонка од Скопје застапувана преку полно-
мошникот Димитар Ѓорѓиевски, адвокат од Струмица, и 
Цветанов Венко порано со адреса во с. Смоларе, а сега на 
привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса на 
живеење, по основ сопственост, вредност на спорот неоп-
ределена. 

Бидејќи местото на живеење и неговата адреса е не-
позната за тужениот Цветанов Венко како второ тужен во 
таа постапка судот го повикува тужениот Цветанов Венко 
со поранешно место на живеење од с. Смоларе, а сега на 
привремена работа во Швајцарија, да се јави во овој суд 
во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или пак во 
овој рок да определи свој полномошник кој ќе го застапу-
ва по оваа постапка се до правосилното окончување на 
спорот. Во спротивно, се предупредува тужениот дека му 
се одредува привремен застапник доколку не се јави до тој 
рок кој ќе ги застапува неговите интереси по оваа тужба 
до правосилното окончување на спорот и тоа за привре-
мен застапник му се определува стручниот соработник 
Лора Абрашева вработена во Основниот суд во Струмица. 

Се предупредува тужениот дека привремениот застап-
ник ги има сите права и обврски согласно член 57 од ЗПП. 

Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и на 
огласната табла на овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2135/01. 
                           (9284) 

___________ 
 
За привремен застапник на тужениот Иван Ганчев и 

Билјана Ганчева двајцата од Струмица, со стан на ул. 
�Иљо Шопов� бр. 15/14, а сега со непознато место на жи-
веење во предметот на Основниот суд во Струмица, П.бр. 
55/99 година, по тужбата на тужителката Ана Ганчева од 
Струмица, за раскинување на договор за доживотна из-
дршка, се назначува Лорета Абрашева стручен соработник 
во Основниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник да ги застапува интересите 
на тужените, согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до 
појавување на тужените или нивни полномошник пред 
овој суд. 

Се повикуваат тужените Иван Ганчев и Билјана Ганче-
ва да се јават во овој суд во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 55/99. 
                           (9286) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово  во тек е постапка за 

докажување на смртта на лицето Пајазити Челеби Бејтула 
од село Стримница, а по предлог на предлагачот Пајазити 
Бурхан од село Стримница. 

Се повикува лицето Пајазити Челеби Бејтула од село 
Стримница да се јави во Основен суд Тетово или секој 
друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Па-
јазити Челеби Бејтула ќе му постави времен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси до окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 102/2002.  
(9272) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за до-

кажување на смртта на лицето Исмаили Емурла Исмаил 
од село Жеровјане, а по предлог на предлагачот Амети 
Несрин од Тетово. 

Се повикува лицето Исмаили Емурла Исмаил од село 
Желино да се јави во Основен суд Тетово или секој друг 
што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Исмаи-
ли Емурла Исмаил ќе му постави времен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси до окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 167/2002.  
(9274) 
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Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Џафери Зилбеар од с. Боговиње, про-
тив тужениот Фаредин Беџети, Кумбрије Беџети, Иљаз Бе-
џети, Енвер Беџети, Гафур Беџети и Неџмија Беџети сите 
од с. Боговиње, а сега со непозната адреса во Швајцарија 
поради сопственост. 

Бидејќи тужените се со непозната адреса во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот да се јават во судот, или 
да одредат свој полномошник. Во спротивно, по истекот 
на рокот на истите ќе им биде поставен времен старател 
преку Центарот за социјални работи - Тетово кој ќе ги зас-
тапува нивните интереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 141/2002.  
(9276) 

__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 

91/02, од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 
03009659?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиштето и адресата на Трговското друш-
тво за трговија со тутун, тутунски преработки и други сто-
ки и услуги Македонија Табак - 2000 ДОО експорт-им-
порт Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 5/13. 

Упис на нов назив и седиште на Трговско друштво за 
трговија со тутун, тутунски преработки и други стоки и 
услуги Македонија Табак - 2000 ДОО експорт-импорт 
Штип, ул. �Панче Караѓозов� бр. 5/13, наместо досегашен 
назив и седиште Трговско друштво за трговија со тутун, 
тутунски преработки и други стоки и услуги Македонија 
Табак - 2000 Македонија Табак и други ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. �Трета Македонска Бригада� бб. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 91/02.                        

Цели и задачи на здружението се: поттикнување на 
иницијативи, активности и реализација на проекти кои 
придонесуваат за унапредување на можностите на млади-
те луѓе за личен и професионален развој, развој на демок-
ратијата, демократските процеси и граѓанското општество 
во Република Македонија, истражувачко-апликативна ра-
бота и вклучување на членовите на здружението во науч-
но-истражувачки проекти, соработка со сите организации 
(јавни, стопански, научни, стручни, рекреативни и сл.), ор-
ганизирање симпозиуми, стручни советувања, тркалезни 
маси, летни школи и семинари кои ќе придонесат за реша-
вање на општествените проблеми и за развој на цивилното 
општество, организирање на културни манифестации (из-
ложби, промоции, концерти), реализирање на проекти од 
аспект на заштитата и унапредувањето на животната сре-
дина и природата, доставување на предлози и сугестии до 
надлежните органи и организации во Република Македо-
нија за измена и дополнување на законските прописи и 
другите нормативни акти, влијание врз јавното мислење 
во спроведување на промени на законските прописи со 
цел за натамошна демократизација и пацифизација на оп-
штеството, организирање и вклучување во хуманитарни 
активности, учество со сопствени градежно-проектански 
проекти за подобрување на животните услови, отстрану-
вање на меѓуетничките бариери. 

                                    (8843) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решението II. Рег. 

бр. 8/02 од 19.03.2002 год. во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното:  

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на Здружението на граѓани �СОЛЗИТЕ 
НА НАДЕЖТА И СПОМЕНОТ� со седиште на ул. �Тале 
Ристов�, кула II, локал 4, нас. Скопје Север. 

Дејноста на здружението на граѓани �СОЛЗИТЕ НА 
НАДЕЖТА И СПОМЕНОТ� е соработување со организа-
ции, институции, асоцијации, индивидуи кои би помогна-
ле во расветлување на судбината на исчезнатите лица, со-
бирање на изданија, публикации, конклузии, ставови од 
асоцијации, индивидуи и надлежни власти, лобирање за 
респектирање и почитување на правата на затворениците, 
помагање на семејства во случај на погреби, во случај на 
религиозни помени, помагање при изградба на спомени-
ци, организирање семинари, трибини, конференции за 
промовирање на мирот и благосостојбата против војната, 
помош на семејствата со психосоцијални програми и ху-
манитарни, помош и грижа за сираци и нивно образование 
и едукација. 

Со денот на уписот Здружението на граѓани �СОЛЗИ-
ТЕ НА НАДЕЖТА И СПОМЕНИ� се стекнува со својство 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. бр. 8/02. 
               (8602) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 
8/2002 од 21.03.2002 год. во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани 
ПИОНЕРСКО-МЛАДИНСКА ФУДБАЛСКА ЕКИПА �11 
ОКТОМВРИ�-ПРИЛЕП. 

Основни цели и задачи на здружението се: дружење на 
граѓани меѓу себе и развивање на заедничкото живеење на 
народите и народностите, развивање на фудбалските афи-
нитети, интерес и активности на младите и децата, развој 

на меѓународна соработка на младите, поттикнување, ома-
совување и унапредување на фудбалот како еден од клуч-
ните спортови за развој на свеста кај младата популација, 
унапредување на стручната работа и усовршување на 
стручни кадри, развивање на соработката со други фуд-
балски школи, организирање на фудбалски турнири во 
согласност со прописите и актите на ФСМ и ОФС, закони-
те и другите прописи, посредување во ширењето на ин-
формации од областите со кои се занимава здружението 
во сите насоки на државно и меѓународно ниво. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. �Цане 
Коњарец� број 42. 

Овластен претставник за застапување и претставување 
на здружението во правниот промет и пред трети лица е 
лицето Даре Иваноски од Прилеп, ул. �Цане Коњарец� 
број 42. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 8/2002. 
               (8718) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решението Рег. Згф. бр. 
9/2002 од 21.03.2002 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани 
�Мировна акција�-Прилеп. 

Територијата на дејствување на здружението е целата 
територија на Република Македонија. 

Седиштето на здружението е во Прилеп во населба 
�Точила I�, зграда А 3, стан 23, а овластен претставник за 
негово застапување и претставување е лицето Боро Кита-
носки од Прилеп со живеалиште во населба �Точила I�, 
зграда А 3, стан 23. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 9/2002. 
               (8720) 

__________ 
 

Основниот суд во Струга, со решението Рег. Згф. бр. 
3/2002 од 18.03.2002 год. го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации здружението со назив: Цен-
тар за развој на дијалог од Струга. 

Здружението е невладино, непрофитно, непартиско 
хуманитарно здружение на граѓани во кое ќе се остварува-
ат нивните лични и колективни права и слободи преку 
набљудување на локални, претседателски и парламентар-
ни избори, промовирање на соработката на граѓаните со 
нивните избрани претставници на локално и државно ни-
во, зајакнување на невладиниот сектор во Република Ма-
кедонија и промовирање на меѓуетничката соработка и то-
леранција. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 3/2002. 
               (8722) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се 
врши упис на Здружението на граѓани со име Одбор за ор-
ганизација на воспитно образовни и хуманитарни актив-
ности �Св. Варвара� од с. Нерези, регистрирано со реше-
ние Рег. бр. 1/2002 од 12.02.2002 година на Основниот суд 
во Струга. 

Здружението има за цел воспитно, образовни и хума-
нитарни активности. 

Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 1/2002. 
               (8723) 

__________ 
 

Основниот суд во Струга со решението Рег. Згф. бр. 
2/2002 од 12.02.2002 год. го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации здружението со назив: 
Здружение на граѓани �Лав� од с. Радожда. 

Здружението е самостојно, невладино, хуманитарно 
здружение на граѓани во кое ќе се остваруваат нивните 
лични и колективни права и слободи преку едукација и 
информирање на младите од разни области на културата, 
образованието и музиката, нивно организирано дружење, 
борба против наркоманијата, алкохолизмот, никотинизмот 
кај младите, создавање и јакнење на еколошката свест, 
развивање на меѓуетничката и мултикултурната соработка 
преку контакти и разменување на искуства со други мла-
дински и слични организации од Република Македонија и 
надвор од неа. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Радожда. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 2/2002. 
               (8724) 

__________ 
 

Основниот суд во Струга, со решението Рег. Згф. бр. 
4/2002 од 22.03.2002 год. го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации здружението со назив: 
Здружение на граѓани �Градски Економски Форум� од 
Струга. 

Здружението е самостојна, доброволна, непартиска, 
мултиетничка, непрофитна организација која работи за 
поттикнување и унапредување, како и давање услуги на 
граѓаните и институциите на државата во областа на оп-
штиот економски развој, социјалната политика, финанси-
рањето на општите и фискалните односи, стопанисување-
то со недвижен имот, станбената и комуналната инфрас-
труктура, комуникации со јавноста, меѓуетничка соработ-
ка, граѓанско општество и демократија и културна сора-
ботка и едукација, туризам и други сродни активности. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Струшки 
кепенци� бб во Струга. 

Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 4/2002. 
               (8726) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. Згф. бр. 11/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение за култура, уметност и информа-
ции �ДЕН и НОЌ�-Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување на 
културата, уметноста и информациите на подрачјето на 
општина Охрид, во Република Македонија и во странство, 
организирање на концерти, изложби и отворање на јавни 
трибини и настапи на познати уметници од областа на му-
зиката, поезијата литературата, сликарството и слично со 
цел подигнување на културното ниво во општината Ох-
рид. Издавање на печатен медиум кој ќе се дистрибуира 
на подрачјето на општина Охрид со цел подобрување на 
информираноста на граѓаните на општината за актуелните 
културни настани во градот и други поважни информации 
од сите области со цел приближување на потребните ин-
формации во врска со настаните во градот до граѓаните. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �АРМ� 
бр. 92 каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ка-
ралиевски Александар од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 11/2002. 
               (8728) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 11/2002, се за-
пишува Здружението на граѓани-Хуманитарно друштво 
�Градец� с. Градец, Неготино, полошко кое го застапува 
неговиот претседател Веби Фетаи од село Градец. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на поттикнување и покренување на иницијативи за 
ширењето и развојот на мрежата за заштита на правата за 
хуманитарно загрозените лица, намалување на последици-
те предизвикани од економска, општествена и социјална 
криза преку хуманитарни и добротворни активности, заш-
тита на човековата средина, отстранување на последиците 
од елементарни непогоди, обезбедување на минимум ег-
зистенција на лица кои се во лоша материјална состојба и 
друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 6/2002. 
               (8731) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд Ресен, под Рег. ЗГФ. бр. 1/02, се запи-
шува здружението на граѓани со назив Културно уметнич-
ко друштво �Таше Милошевски�, Ресен.  

Здружението има за цел негување, омасовување и раз-
вој на народниот изворен фолклор и песна на македонски-
от народ, негување на обичаите и фолклорот на национал-
ните малцинства што живеат во Македонија, негување и 
омасовување на драмската уметност, на рецитаторската 
уметност, музичката уметност, староградската песна, ор-
ганизира соработка со други друштва, концерти, во градот 
и пошироко и формира посебни секции, како фолклорна, 
музичка, инструментална и други. 

Седиштето на друштвото е во Ресен, на ул. �29-ти Но-
ември�. 

Лице овластено за застапување на друштвото е Љупчо 
Пецалевски од Ресен.  

Од Основниот суд во Ресен, Рег.  ЗГФ. бр. 1/02. 
                                            (9220) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

при Основниот суд во Кавадарци, под Рег. бр. 3/2002, се 
запишува здружението на граѓани - �ЗАЕДНО МОЖЕ-
МЕ�од Кавадарци, кое ќе се залага за следниве цели и за-
дачи: 

- Едукација на млади невработени лица и корисници 
на социјална помош по прашање за вработување и работ-
но законодавство, пружање помош за олеснување на ко-
муникацијата со бизнис сектор, едукација на хендикепи-
рани лица и лица со пречки во развојот за можностите кои 
се предвидени во позитивните законски прописи, во врска 
со вработувањето, пружање стручна помош во остварува-
ње на нивните контакти при остварувањето на своите пра-
ва, учество во изработка на едукативен материјал, брошу-
ри, списанија и др. 

Олеснување на процесот на комуникации на лицата со 
пречки во развојот, препознавање на нивните интереси и 
способности и пружање помош во нивниот понатамошен 
развој, обезбедување на средства за организирање на кур-
севи за обука, преквалификација, за стекнување знаења и 
способности за работа на одредени занимања за млади 
невработени лица, корисници на социјална помош, одржу-
вање на семинари, трибини, работилници за правото на 
хендикепираните лица преку кој ќе се стави акцент на 
нивните проблеми за правилниот третман кој треба да го 
имаат во општеството, соработка со Министерството, за 
единицата на локалната самоуправа и другите владини и 
невладини институции, невладини организации, домашни 
и странски физички лица. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на 
ул. �Борис Кидриќ� бр. 10. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 3/2002. 
                                            (9219) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 2/02 

од 25.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани што се води при овој суд го запиша Здружението 
Фудбалски клуб �Победа� од Валандово. 
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Име на субјектот: Фудбалски клуб �Победа� од Валан-
дово. 

Седиште на субјектот: ул. �Каме Пулизов� бб, во Ва-
ландово. 

Цели и задачи на субјектот: омасовување и развој на 
фудбалската игра; учество на натпреварувања кои ги орга-
низира Општинскиот сојуз, на регионалните и повисоките 
лиги и меѓународни натпревари од официјален и пријател-
ски карактер и др. 

Лице овластено за застапување: Јован Пеев, ул. �И. Л. 
Рибар� во Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ. бр. 2/02. 
                                            (9290) 

___________ 
 
Основниот суд во Кратово, со решение бр. ЗГ. бр. 

2/2002  од 27.03.2002 година, во Регистарот на здруженија 
на граѓани што се води при овој суд го запиша Здружение-
то на пчелари �МАТИЦА� - Кратово, со седиште во Кра-
тово на ул. �Маршал Тито� бб. 

Цели и задачи на здружението на пчеларите �МАТИ-
ЦА� - Кратово се: стручно оспособување и образование на 
своето членство во правец на негување, развивање и тво-
речко поврзување на трудот, и знаењето со научните пос-
тигања во нашата земја и во странство, организирање на 
предавања, семинари, курсеви, учество на натпревари, из-
ложби и други собири во земјата и во странство, обезбеду-
вање на членовите со потребен пчеларски материјал, ди-
ректно учество во разговори со највисоки органи за произ-
водство пласман увоз на пчеларски производи, обезбеду-
вање на научна соработка и привремено ангажирање на 
научни установи со надлежни државни органи, Комора, 
Влада и др., основање на претпријатие за промет со пче-
ларски производи и потребни репро материјали за пчелар-
ство кои ќе бидат под контрола на здружението, покрену-
вање на иницијативи и давање на прилози во одделна нор-
матива и друга регулатива од областа на пчеларството, 
обезбедување на непосредна долгорочна соработка со 
сродни здруженија, научни организации и институции во 
земјата и странство, учествување како организатор и соор-
ганизатор со други организации на пчелари и на граѓани 
во заеднички активности од поширок интерес и значење, 
негување на чувството за меѓусебно помагање на членови-
те на здружението, изнаоѓање на решенија за пласман на 
медот, ангажирање на земјоделски и ветеринарен факул-
тет во совладување на тековните проблеми со кои се соо-
чуваат пчеларите, пратење на здравствената состојба на 
пчелите од болести и штетници, помагање при лечење на 
пчелните семејства, при носење на паша, на пчелните се-
мејства на територијата на нашата општина, пчеларите од 
други општини обавезно да носат лекарско уверение, оба-
везно пријавување на пчеларите од другите општини во 
ова здружение, вршење на увид на лице место за здравс-
твената состојба на пчелите донесени во нашата земја и 
наплаќање на надомест на пчеларите од другите општини 
која висина на надоместокот ќе биде регулирана со посеб-
на одлука. 

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр. 2/2002. 
                                            (9292) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение ЗГР. бр. 7/2002 

од 25.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Фуд-
балски клуб �ПРАВДА� с. Бања, со седиште во с. Бања, 
Кочани. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ванчо 
Ефтимов од с. Бања - Кочани, претседател на здружението. 

Работата и активностите се однесуваат на остварување 
на следните цели и задачи: поттикнување и омасовување, 
развој и унапредување на фудбалската игра, правилно 
спортско и морално воспитување на своето членство, уче-
ство на системот на натпревари организирани од страна на 
фудбалските организации, усовршување на стручниот ка-
дар и соработка со стручни училишта и научно спортски 
установи, спроведување и унапредување на хигиено-
здравствената заштита на членството, водење грижа за 
одржување и наменско користење на спортските објекти и 

другата опрема со кој располага клубот и соработка со 
други клубови од Републиката и странство, поради разме-
на на искуства, подобрување на квалитетот на работата и 
постигнување на подобри резултати. 

Здружението на граѓани фудбалски клуб �ПРАВДА� с. 
Бања - Кочани, стекнува својство на правно лице на 
25.3.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, ЗГФ. бр. 7/2002. 
                                            (9123) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение ЗГР. бр. 6/2002 

од 22.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Фуд-
балски клуб �СОКОЛ� од с. Соколарци, со седиште во с. 
Соколарци. 

Овластено лице за застапување на здружението е Илчо 
Златанов од с. Соколарци, претседател на здружението. 

Работата и активностите се однесуваат на остварување 
на следните цели и задачи: развој на спортот и физичката 
култура преку активности на деца, младина, активни спор-
тисти, фудбалски клубови и рекреација на граѓани со фуд-
бал, организирање, водење и унапредување на развојот на 
фудбалскиот спорт, обезбедување на доследна примена на 
правилата и прописите на фудбалската игра од членство-
то, обезбедување на начин за одредување на правата, об-
врските и одговорностите на членовите, утврдување на 
статусот на фудбалерите и на фудбалските клубови сог-
ласно важечките фудбалски прописи, организирано воде-
ње на фудбалските првенства и вршење на други работи 
утврдени со Статутот, Програмата за дејствување на клу-
бот и Статутот и други акти на Фудбалскиот сојуз на Ма-
кедонија. 

Здружението на граѓани фудбалски клуб �СОКОЛ� од с. 
Соколарци, стекнува својство на правно лице на 15.3.2002 го-
дина.  

Од Основниот суд во Кочани, ЗГФ. бр. 5/2002. 
                                            (9124) 

___________ 
 
Основниот суд во Дебар, со решение ЗГФ. бр. 2/2002 од 

11.03.2002 година, во судскиот регистар на здружението на 
граѓани го запиша основањето на Здружението на граѓаните 
�Ринитолеранте� Дебар, ул. �Лиман Каба� бр. 38. 

Целта на основањето на здружението е развој на гра-
ѓанското општество, стимулирајќи дијалог меѓу индиви-
дуи и групи со различни ставови и мислења кои што ќе се 
најдат во процесот за изградба на демократско и мирно оп-
штество, заштита на човековите права и еднаквост помеѓу 
половите, создавање на атмосфера на меѓусебно разбирање 
и почитување на разликите како и отстранување на сите ви-
дови на предрасуди, омраза, нетрпеливост и дискриминаци-
ја, врз основа на пол, вера, националност, раса и други и со-
работка со други здруженија на граѓани во земјата. 

Од Основниот суд во Дебар, ЗГФ. бр. 2/2002. 
                                            (9125) 

___________ 
 
Основниот суд во Дебар, со решение ЗГФ. бр. 5/2001 

од 12.09.2001 година, во судскиот регистар на здружение-
то на граѓани го запиша основањето на Здружението - Оп-
штинско здружение на водокорисниците Дебар. 

Целта на основањето на здружението е унапредување, 
ангажирање и преземање на мерки за нормално функцио-
нирање на системот за наводнување на Дебарското поле, 
остварување на соработка со сите надлежни органи за 
унапредување на индивидуалното земјоделие и здружени-
ето на индивидуалните земјоделци со надлежните органи 
на Министерството за земјоделие, шумарство и водосто-
панство и изготвување и предлагање на програми за про-
ширување на системот за наводнување и преземање на со-
одветни мерки за опфаќање на сите земјоделски површи-
ни со системот за наводнување и водење на евиденција на 
сопствениците на земјоделското земјиште и евиденција на 
членовите на здружението. 

Седиштето на здружението е во Дебар при ЗК �Прог-
рес. 

Од Основниот суд во Дебар, ЗГФ. бр. 5/2001. 
                                            (9126) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 
Рег. ЗГФ. бр. 13/2002, се запишува здружението на граѓани 
со име: Центар за развој на демократијата - Охрид.  

Здружението на граѓани има за цел: промовирање на 
меѓуетничката соработка; набљудување на избори; унапре-
дување на соработката и толеранцијата помеѓу граѓаните и 
остварување на своите уставни законски права; посветува-
ње поголема грижа за подобрување на стандардите за пра-
вата на децата, хендикепираните лица со посебни можности 
и потреби како и социјално загрозените лица; промовирање 
на креативниот потенцијал кај младите, помош на невлади-
ните организации во Република Македонија. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Гоце 
Делчев� бр. 284, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е По-
ложани Недим од Охрид, со стан на ул. �Гоце Делчев� бр. 
284. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.  ЗГФ. бр. 13/2002. 
                                            (9127) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 967 се запишува фондацијата ВИТРА - Визија 
- Иницијатива - Творештво - Развој - Афирмација, со скра-
тено име ВИТРА, со седиште во Скопје, ул. �Партение 
Зографски� бр. 83. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
Кире Андреев - вд извршен директор на фондацијата. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на промовирање на толеранцијата, соработката и вза-
емното почитување и разбирање меѓу народите низ орга-
низирање на конференции, семинари, работилници, три-
бини, покана на странски групи во Македонија, унапреду-
вање на образованието и воспитанието, професионалното 
едуцирање, унапредување и афирмирање на културните 
цели, унапредување на науката, на развојната помош на 
улогата на жената во општеството, спречување на девијан-
тни појави кај младата популација.  

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 23.02.2001 година.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 10/01 од 
23.02.2001 год. 
__________________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 86/2002 г. од 20.03.2002 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот  Трговско 
друштво за производство и промет �ОПИТ� Вехбија Хо-
џиќ ДООЕЛ експорт импорт Скопје со седиште на ул. 
"Васил Ѓорѓов" бр. 28/19 и жиро сметка 40100-601-
201849, па истата не се спроведува и се заклучува отворе-
ната стечајна постапка на должникот Трговско друштво за 
производство и промет �ОПИТ� Вехбија Хоџиќ ДООЕЛ 
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (9104) 
___________ 

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

шение I. Ст. бр. 115/2002 од 22.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало �ЦД-КОМЕРЦ� увоз извоз ДОО-
Скопје со седиште на ул. �Рајко Жинзифов� бр. 52, и  со  
жиро сметка бр. 40100-601-103769, и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ПТГМ 
�ЦД-КОМЕРЦ� увоз извоз ДОО-Скопје со седиште на ул. 
�Рајко Жинзифов� бр. 52 и жиро сметка 40100-601-103769 
се заклучува. 

Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на ог-
ласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                    (9183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 91/2002 г. од 18.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Автопревозник ТП 
�ЈАМС� Јовица, Миле Стојмановски-Скопје, со седиште 
на ул. "Знеполе" бр. 12-б, и жиро сметка бр. 40120-601-
391285, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Автоп-
ревозник ТП �ЈАМС� Јовица, Миле Стојмановски -Скопје 
со седиште на ул. "Знеполе" бр. 12-б и жиро сметка 40120-
601-391285 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8792) 
 

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

шение I. Ст. бр. 93/2002 г. од 18.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Претпријатие за гра-
дежништво и трговија �ЕЛКА КОМ� ДОО експорт им-
порт-ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Алжирска" бр. 2, и 
жиро сметка бр. 40100-601-408778, и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за градежништво и трговија �ЕЛКА КОМ� ДОО 
експорт импорт-Скопје со седиште на ул. �Алжирска� бр. 
2 и жиро сметка 40100-601-408778 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8795) 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 68/2002 од 6.03.2002 година  
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало �МАКО-ТРЕЈД 95� ДОО 
Скопје со седиште на ул. �Козара� бр. 64-1/8 и  жиро смет-
ка број 40100-601-314185, па истата не се спроведува и се 
заклучува отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало �МАКО ТРЕЈД 
95� ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                    (8800) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 94/2002 од 20.03.2002 година  
отворена е стечајна постапка над должникот  Друштво за 
трговија и услуги "АДРИЈА-АГЕНТ� Благоја ДООЕЛ 
Скопје со седиште на ул."Прашка� бр. 30 и  жиро сметка 
30000000557980, па истата не се спроведува и се заклучу-
ва отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и услуги �АДРИЈА-АГЕНТ� Благоја ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (8888) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 73/02 од 28.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за новинско изда-
вачка дејност и трговија �НУН� Рамадан ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје со седиште на ул. �Н. Грчето� кула 2 вл. 1/21, 
со  жиро сметка бр. 40100-601-28393 и регистарска влош-
ка 02016132?-8-11-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за новинско издавачка дејност и трговија �НУН� Рамадан 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
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Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (9105) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 60/02 од 27.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство и трговија на големо и мало и услуги �МАКЕМА� 
Драган ДООЕЛ со седиште на ул. �Пролет� бр. 14-1-14, со  
жиро сметка бр. 40100-601-299466, како и број на регис-
тарска влошка 02021086?-8-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство и трговија на големо и мало, и услуги 
�МАКЕМА� Драган ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9106) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 101/02 од 28.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Друштво за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало �БЕНИ� Исмаил 
и др. ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на Т.Ц. Живко 
Брајковски локал 15 и 16 Бутел I, со  жиро сметка бр. 
40100-601-198940 и регистарска влошка 02005699?-3-03-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, услуги и трговија на големо и мало �БЕ-
НИ� Исмаил и др. ДОО увоз-извоз од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9121) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 71/00 од 12.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП Даниел Јосиф Нау-
мовски �БИНГО� промет на мало со седиште на ул. �Иван 
Козаров� бб, со  жиро сметка бр. 40100-620-107-80720-
1183-1, како и број на регистарска влошка 02002343?-6-
09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП Да-
ниел Јосиф Наумовски �БИНГО� Промет на мало се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (9184) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. 

бр. 13/01 од 18.03.2002 година се отвора стечајна постапка 
над должникот ДОО Лозарство Таринци. 

За стечаен управник се именува Славица Мајхошева 
агроном инжинерлозаро овоштарски смер од Штип, ул. 
�Сремски фронт� бр. 37/20 Штип. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од исте-
кот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во �Службен весник на 
РМ� и на огласната табла на судот да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник во согласност со од-
редбите од Законот за стечај. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од исте-
кот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за 
отворање на стечајната постапка во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават своите разлачни права: 

- на подвижни предмети и права на должникот, 
- на недвижностите на должникот. 

Во пријавата мора да се означат предметите на кој 
постои разлачно право, на имотот и основот на засновање-
то на тоа право како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во тр-
говскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги. 

Испитното рочиште на собирот на доверителите, на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања 
на доверителите се закажува на ден 18.04.2002 година во 
10 часот во соба бр. 6 во зграда на овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                   (9140) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. 

бр. 1/02 од 13.03.2002 година се отвора стечајна постапка 
над АД МХК �Злетово� - Пробиштип, но истата нема да 
се спроведе поради тоа што имотот на должникот што 
влегува во стечајна маса не е доволен за намирување на 
трошоците во постапката. 
Стечајната постапка над АД МХК �Злетово� - Про-

биштип се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот АДМХК 

�Злетово� - Пробиштип да се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                                   (9141) 

__________________________________________________ 
 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 89/2002 од 26.03.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за занаетчиство, промет и услуги �ВАКИДАНО� 
ДОО-Скопје, ул. �Перо Наков� бр. 24-б и жиро сметка 
40110-601-271921. 

За ликвидатор се определува лицето Трајковска Кате-
рина, од Скопје бул. �Јане Сандански� бр. 110/1-3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (8866)   
___________ 

 
Ликвидаторот Илија Ристевски од Скопје, ул. �Волгог-

радска� бр. 4-3/4 запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, како Регистарски суд, со 
решението П. Трег. бр. 1567/2000, објавува дека Друштво-
то за инженеринг, производство, трговија и услуги увоз-
извоз �БОБАН КОМЕРЦ-Слагица� ДООЕЛ Скопје, с. Ра-
котинци, ул. �3� бр. 21 и број на жиро сметка 300-
0000012460-98 Комерцијална банка-Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (8906)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1603/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02013136?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС 
АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ Тетово, 
ул. �Илинденска� бб, Тетово. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГ-
РЕС АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ 
Тетово, ул. �Илинденска� бб, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1603/2002.                                                                 (9122) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решението 

Л. бр. 158/2001 од 21.02.2002 година, се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Друштвото за производство, 
трговија и услуги �Руски� Василева Милка и др. јтд Вини-
ца, но истата не се спроведува бидејќи должникот не рас-
полага со имот за покривање на трошоците во постапката. 
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Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги �Руски� Василева Милка и др. јтд 
Виница се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                          (9128)   
___________ 

 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од 

Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025,  за-
пишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решението П. Трег. бр. 1607/2002 и влошка 
бр. 02013628?-8-01-000 од 18.03.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за трговија и сервисирање на возила АВ-
ТОПРОГРЕС КАМИОНИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДОО-
ЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб., е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (9129)   
___________ 

 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од 

Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025,  за-
пишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решението П. Трег. бр. 1604/2002 и влошка 
бр. 020013069?-8-01-000 од 18.03.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство на метални производи, 
автоделови, сервис, промет и инженеринг   АВТОПРОГ-
РЕС 2001 ДООЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб., е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (9130)   
___________ 

 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од 

Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025,  за-
пишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решението П. Трег. бр. 1603/2002 и влошка 
бр. 02013136?-8-09-000 од 21.03.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за промет и сервисирање на возила АВ-
ТОПРОГРЕС АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-увоз 
ДООЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб., е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (9131)   
___________ 

 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. �Дрез-

денска� бр. 15-1/9,  запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 
3909/2001, објавува дека Друштвото за производство и тр-
говија ФИГУРА Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 56/2-3 и број на жиро сметка 
300000000911545 отворена при ЗПП Филијала-Комерци-
јална банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (9179)   
___________ 

 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. �Пе-

тар Манџуков� бр. 23 б,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1521/2001, објавува дека Друштвото за тран-
спорт, производство, промет и услуги ДАНДИ КОМЕРЦ 
Борче ДООЕЛ увоз-извоз и број на жиро сметка 40100-
601-72892 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (9181)   
___________ 

 
Ликвидаторот Анастасија Однакозова од Скопје, запи-

шана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решението П. Трег. бр. 1567/2002, објавува дека 
Агенцијата за економски услуги, маркетинг, информаци-
ски инженеринг и едукација АНГО Анастасија ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 106/2-2 и број на жиро 
сметка 200-000021791527 отворена при Стопанска банка е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 5 дена по објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот 
со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 5 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                          (9182)   
___________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 404/2001 од 09.01.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот Гра-
дежно трговско претпријатие �СПИДЕР ПЛАТИНУМ� 
ЦО ул. �Гоце Стојчевски� бр. 3/1-3, Скопје и жиро сметка 
40100-601-37191. 

За ликвидатор се определува лицето Гостовиќ Жарко 
од Скопје, ул. �Гоце Стојчевски� бр. 3/1-3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (9115)   
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 869/2000 од 07.12.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало �МЕДИЦИН-
СКА КНИГА� ЦО увоз-извоз Скопје, ул. �Ордан Попјор-
данов� бр. 28 и жиро сметка 40100-601-158542. 

За ликвидатор се определува лицето Верка Николов-
ска од Скопје, ул. �Ордан Попјорданов� бр. 17. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (9114)   
___________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 92/2002 од 26.03.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие �ТРГОМАТЕКС� ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 25/II-20 и жиро смет-
ка 40100-601-158264. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Величков-
ски од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 72/2а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (9113)   
___________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 84/2000 од 20.03.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие за промет и услуги �ЗЕРИ ДОНИТ� 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Јајце� бр. 159 и жиро 
сметка 40100-601-376969. 
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За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (9107)   
___________ 

 
Управителите на Јавното трговско друштво ЗИК КО-

МЕРЦ Рушенов Имдат и др. за транспорт и трговија на го-
лемо и мало увоз-извоз Делчево, кои се ликвидатори на 
друштвото, согласно чл. 651 од Законот за трговските 
друштва, дека на ден 23.11.2001 год. е донесена одлука на 
содружниците под бр. 11 за престанок на Јавното трговско 
друштво за транспорт и трговија на големо и мало ЗИК-
КОМЕРЦ Рушенов Имдат и др. увоз-извоз Делчево, и дека 
истото е во ликвидација. 

Се повикуваат можните доверители да ги пријават 
своите побарувања до ликвидаторите на друштвото во рок 
од 15 дена. 

Ликвидатори.                                             (9218) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 
3324/01 од 06.02.2002 година објавува дека Друштвото за  
трговија и услуги ВИЗИОНАР Ѓорѓе ДООЕЛ увоз извоз 
Скопје, ул. �Народен Фронт� бр. 31-31 со број на жиро-
сметка 40100-601-56832 отворена при ЗПП Филијала-
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9190) 
___________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 52/02 од 22.02.02 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско 
претпријатие за промет на мало и големо �МОНАКО� ек-
спорт-импорт ц.о. од Скопје ул. �Солунска� бр. 1а, со жи-
ро сметка 40100-601-226488. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје со стан на бул. �Јане Сандански�. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9191) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 
3323/01 од 18.01.2002 година објавува дека Друштвото за  
трговија МАК МЕДИА Огнен ДООЕЛ Скопје ул. �Воин 
Драшковиќ� бб со број на жиро-сметка 40120-601-376906 
отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9192) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Л. бр. 31/2002 г. од 26.03.2002 г. е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Услужно 
прометно претпријатие �ВИКТОР ТРАНС� ДОО увоз-из-
воз - Скопје ул. �Крсто Асенов� бр. 5/2-7 и жиро сметка 
40100-601-238732. 

За ликвидатор се определува лицето Грковска Лидија 
од Скопје, ул. �Крсто Асенов� бр. 5/2-7. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9200) 
___________ 

 
Ликвидаторот Севриевска Мирјана од Скопје запишан 

во Судскиот регистар при Основен  суд Скопје I - Скопје 
со решение П. трег. бр. 2038/2001-Скопје објавува дека 
Друштвото Греми-Мирјана ДООЕЛ - увоз-извоз со број на 
жиро-сметка 40100-601-402711 отворена при ЗПП Филија-
ла-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9212) 
___________ 

 
Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје ул. �Мите 

Богоевски� бр. 62 запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 
957/2002 објавува дека Друштвото за промет, производ-
ство и услуги ЈОРГО КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ експорт 
импорт Скопје, ул. �Мите Богоевски� бр. 62, К. Вода и 
број на жиро-сметка 40100-601-0430001 отворена при 
ЗПП во Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 20 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 20 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9214) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2065/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02033338?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за градежништво, 
инженеринг, трговија и услуги АРС-ГРАДБА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Народен Фронт� бр. 18. 

Се запишува ликвидаторот Сабит Алијевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2065/2002.                                                                 (9234) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2264/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02003611?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво ПЕШ-КОМЕРЦ II Кирил Ва-
силев ДООЕЛ ул. �Лука Геров� 9, бр. 2, Скопје. 

За ликвидатор се запишува Георги Божиновски и се 
запишува престанок со работа на ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2264/2002.                                                                 (9235) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1651/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02018201?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за услуги, трговија и производство ПАНТА-АРТ 
Панче ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Јуриј Гагарин� бр. 
51/25, Скопје. 

Престанок со работа на: Друштво за услуги, трговија и 
производство ПАНТА-АРТ Панче ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. �Јуриј Гагарин� бр. 51/25, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1651/2002.                                                                 (9236) 
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Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. "Џон 
Кенеди" бр. 5/I/22, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
1894/2002 година  објавува дека Друштвото за трговија на 
големо и мало ФЕРСИЈАН-СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Фер-
сијан ДООЕЛ и со број на жиро - сметка 
300000001197016,  отворена при Комерцијална банка  е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9495) 
___________ 

 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. "Џон 

Кенеди" бр. 5/I/22, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
1896/2002 година  објавува дека Друштвото за сметко-
водствени услуги, консалтинг и трговија ОРИЕНТ ЛИНЕ 
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје  и со број на жиро - сметка 
300000001156373,  отворена при Комерцијална банка  е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (9494) 
___________ 

 
Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II.Л.бр. 288/2001 донесено од овој суд на 
25.03.2002 година е завршена ликвидацијата  над Услужно 
прометно претпријатие �ПРОФОТО� ДОО експорт-им-
порт Скопје со седиште на бул. �Илинден� бр. 49/2-10, и 
жиро сметка 40100-601-282724 и истото се брише од ре-
гистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9392) 
___________ 

 
Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I.Л.бр. 1349/2000 донесено од овој суд на 
06.02.2002 година е завршена ликвидацијата  над Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги ЗОКО КО-
МЕРЦ ДА-96 ДОО-Куманово со седиште на ул. �Киро 
Антевски� бр. 5, и жиро сметка 40900-601-48160 и истото 
се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9323) 
___________ 

 
Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II.Л.бр. 290/2001 донесено од овој суд на 
07.02.2002 година е завршена ликвидацијата  над Прет-
пријатие за надворешна и внатрешна трговија �ЈУГОАУ-
ТО�  ДОО Скопје со седиште на ул. �Партизански одреди� 
бр. 8, и жиро сметка 40100-601-134888  и истото се брише 
од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9311) 
___________ 

 
Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II.Л.бр. 1348/99 донесено од овој суд на 
09.01.2002 година е завршена ликвидацијата  над Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги �РАН-КО-
МЕРЦ� ц.о. увоз-извоз Куманово со седиште на ул. �На-
родна Револуција� бр. 174, и жиро сметка 40900-601-
31707  и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9317) 
___________ 

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

шението на овој суд II Л. бр. 190/2001 од 27.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско услужно претпријатие �ЛЕД ЦЕПЕ-
ЛИН� увоз-извоз ДОО  Скопје ул. "Девал" бр. 46 б,  со 
жиро сметка 40100-601-143067. 

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски 
од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 80-1/9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (9315) 
___________ 

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

шението на овој суд II Л. бр. 666/2000 од 27.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги �ТАЈМ� 
ДОО увоз-извоз од Скопје ул. "Беровска" бр. 4/4-18,  со 
жиро сметка 40100-601-339375. 

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски 
од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 80-1/9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (9313) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ва-

силевска Лепосава од Прилеп ул. �Кеј 4-ти Јули 1А/15, за-
ведено во имотен лист број 361 за катастарска општина 
Галичани број на парцела 536 место викано �Гладно По-
ле� нива класа 3, површина 8500 м2, купопродажната  це-
на изнесува 50.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците, sopstvenicite чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, во 
Прилеп.                          (9138) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП. 

1461 на м.в. �Пречни Разори� во површина од 24,60 ари во 
К.О. Грнчари, сопственост на лицето Узеировски Бесим 
од с. Грнчари-Ресен за вкупна цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат  сопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Николче Павловски од Ресен , ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 1, Ресен.                         (9136) 

___________ 
 
Сопственикот Богоевска Зорка од Скопје ул. �Благоја 

Стефковски� бр. 74., Димовска Горица од Скопје бул. 
�Партизански одреди� бр. 129/23., Цветановска Катерина 
од Скопје бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 65/2-14., Ѓор-
ѓиоска Стана од Скопје ул. �Коперникова� бр. 17 влез 2 
стан бр. 15., Бериша Џемшит од Скопје ул. �Места� бр. 15, 
својата недвижност - нива 3 класа во површина од 1933 м2 
во место викано �Арапово� КП. 109/1 КО. Маџари заведе-
но во Поседовен лист број 1243, го продаваат за 120,00 де-
нари за 1 м2. 

Се повикуваат  сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето  што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за пону-
дата  во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје ул. �II 
Македонски Бригади�  бр. 54.                        (9111) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-

штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 5694/3, нива трета класа во 
место викано �Јурија� со површина од вкупно 980 м2 КО. 
Кучевиште, дека сопственикот 1/2 идеален дел од наведе-
ната парцела Сашко Анчевски со живеалиште во Скопје 
на ул. �11 Октомври� бр. 34/29, ја продава наведената пар-
цела по цена од 120 денари по м2. Доколку наведените ли-
ца сакаат да го користат предимственото право за купува-
ње предвидено во Законот за земјоделско земјиште, пот-
ребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, 
да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депо-
зит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купу-
вач.                                                                                   (9118) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 
1451 на место викано �Амбака� кл. 3 во површина од 3167 
м2, заверен во поседовен лист бр. 692 за К.О. Царев Двор, 
сопственост на продавачот Узуновски Гоше Данче од Ре-
сен, за цена од 100.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на РМ� писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, Ресен. 

(9692) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 

591 дел 2 на место викано �Ширина� кл. 3 во површина од 
2752 м2, заведена во поседовен лист бр. 166 за К.О. Езере-
ни, сопственост на продавачот Узуновски Гоше Данче од 
с. Царев Двор - Ресен, за цена од 93.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на РМ� писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, Ресен. 

(9691) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1514639 издаден од УВР-Скопје на име  Оли-

вер Блажевски, бул. "12 Македонска бригада" бр.  75- а, 
Скопје.                                                                            (9493) 
Пасош бр. 1006240 на име Пандев Васил, с. Сачево  бр. 

119, Струмица.                                                           (9505) 
Пасош бр. 1538594/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Мифтари Неџела, с. Крушопек, Скопје.          (9514) 
Пасош бр. 1005166 издаден од УВР-Скопје на име  Ли-

манов Марјан, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/1/19,  Скопје.
                                                                          (9515) 
Пасош бр. 957854/96 издаден од УВР-Скопје на име  Се-

љам Гаши, ул. "146-Јајце" бр. 95, Скопје.                   (9516) 
Пасош бр. 1406300 на име Атнан Шабани, с. Липко-во, 

Куманово.                                                                        (8327) 
Пасош бр. 1628209 на име Христина Манова, ул. "Пла-

вица" бр. 31, Пробиштип.                                 (7348) 
Пасош бр. 0468327 на име Павлова Неда, ул. "Пирин-

ска" бр. 6, Кавадарци.                                             (3674) 
Пасош бр. 1154011 издаден од УВР-Скопје на име Мла-

денов Ацо, бул. "В. С. Бато" бр. 19-4/27, Скопје. 
                                                                                      (9658) 
Пасош бр. 1211154 издаден од УВР-Скопје на име   

Мартиноски Наум, бул."Ј. Сандански" бр.17/2-15, Скопје.
                                                                          (9526) 

Пасош бр. 1444560/00 издаден од УВР-Скопје на име   
Велјановска Маја, ул. "Н. Тесла" бр. 2/2-53,Скопје.   (9529) 
Пасош бр. 1068696/98 издаден од УВР-Куманово на  име 

Суљејмани Феим, с. Матејче, Куманово.               (9532) 
Пасош бр. 1164331/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Трајковиќ Бранислав, ул. "Коперникова"  бр. 28,  Скопје.
                                                                          (9533) 
Пасош бр. 834620/96 издаден од УВР-Скопје на име  Ве-

теровска Трајанка, ул."Дебарца" бр. 1/8,Скопје.         (9550) 
Пасош бр. 1176391/99 издаден од УВР-Куманово на  име 

Даљипи Јетон, с. Матејче, Куманово.                           (9552) 
Пасош бр. 1279414/99 издаден од УВР-Куманово на  име 

Далипи Низајет, с. Матејче, Куманово.          (9553) 
Пасош бр. 1388935 на име Рошкоска Ана, кеј "4-ти Јули" 

бр. 1-А/23, Прилеп..                                          (9630) 
Пасош бр. 1316922 на име Реџеп Ердоган, ул. "Цар  Са-

моил" бр. 185, Битола.                                           (9636) 
Пасош бр. 1521898 на име Петровски Ристо, ул. "Јане 

Сандански" бр. 12, Гевгелија.                           (9639) 
Пасош бр. 0224585 на име Владо Тончевски, ул."9-ти 

Мај" бр. 33, Пробиштип.                                               (9496) 
Пасош бр. 0205344/94 издаден  од ОВР-Кр. Паланка  на 

име Цоновска Санда, ул. "Р. Минев" бр. 12, Крива  Палан-
ка.                                                                           (9649) 
Пасош бр. 1022703 издаден од УВР-Тетово на име  Ша-

ќири Фабијан, блок 82/3, Тетово.                           (9659) 
Пасош бр. 1036360 издаден од  на име Рустемоски  Се-

над, с. Норово, Крушево.                                           (9679) 
Пасош бр. 1278260/99 издаден од УВР-Скопје на име  

Рефик Зука, ул. "А. Бујанов" бр. 5, Скопје.                 (9684) 
Пасош бр. 1008479 на име Димова Димитар Верица,  ул. 

"Гоце Делчев" бр. 6, Неготино.                   (9688) 
Пасош бр. 1323748 издаден од УВР-Скопје на име  Му-

ратовски Ферид, ул. "Перо Тошев" бр. 34, Скопје.    (9697) 
Пасош бр. 1047142 издаден од УВР-Тетово на име  Аса-

ни Ајтен, с. Теарце, Тетово.                                           (9699) 
Пасошот бр. 472704 на име Талев Марјан, ул. "Никола 

Тесла" бр. 18/22, Битола, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 22/02.04.2002 се сторнира.  
Пасош бр. 1439686 на име Фејзулахи Задин, ул. "Перо 

Илиевски" бр. 5, Куманово.                                          (7606) 
Чек бр. 0016000196411 издаден од Комерцијална банка 

АД Скопје на име Цулева Лена, Скопје.          (9517) 
Чековна картичка на име Митровска Весна, Скопје. 
                                                                           (9476) 
Чекови од тековна сметка бр. 2276798 со бр. 191645,  19-

1646 и бр. 191647 издадени од Комерцијална банка  АД 
Скопје на име Танеска Милица, Скопје.             (9534) 
Чек од тековна сметка бр. 9662604 со бр. 5988549 изда-

ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангеловски 
Златко, Скопје.                                                    (9536) 
Чекови од тековна сметка бр. 7755035 од бр. 619202 до 

бр. 619214 издадени од Комерцијална банка АД   Скопје 
на име Донев Сребро, Скопје.                    (9537) 
Чек од тековна сметка бр. 13959-20 со бр. 9900054895 

издаден од Македонска банка АД Скопје на име Виолета 
Ангелова, Скопје.                                                           (9555) 
Чекови од тековна сметка бр. 1898780 од бр. 5266226 до 

бр. 5266240 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје 
на име Блажевски Душко, Скопје.                           (9572) 
Чекови од тековна сметка бр. 0010369039 со бр. 000-70-

05268554 и бр. 0007005268555 издадени од Комерцијална 
банка на име Трпковска Марија, Скопје.            (9641) 
Чекови од тековна сметка бр. 13055171 со бр. 00120-0-

1657428 и бр. 0012001657429 издадени од Комерцијална 
банка-Скопје на име Стојановски Ристо, ул. "Рударска" 
бр. 10, Делчево.                                                              (7216) 
Чекови од тековна сметка бр. 7526830 со бр. 5864300,  

5864301 и бр. 5864302 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Аспасија Базерко, Скопје.       (9652) 
Работна книшка на име Николовски Владо, Скопје. 
                                                                          (9255) 
Чековна картичка бр. 7177-72 на име Славчо Тренев, ул. 

"Младинска" бр. 2/14, Штип.                                      (9722) 
Работна книшка на име Екрем Бајрами,Скопје.      (9328) 
Работна книшка на име Зоран Никодинов, Скопје. 
                                                                           (9353) 
Работна книшка на име Велика Јокиќ, Скопје.        (9354) 
Работна книшка на име Головска Ката, Скопје.      (9414) 
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Работна книшка на име Орхан  Мурат, Скопје.       (9420) 
Работна книшка на име Лутви Аме, Скопје.            (9440) 
Работна книшка на име Руфан Шеипи, Скопје.       (9441) 
Работна книшка на име Драган  Лебариќ,Скопје.    (9442) 
Работна книшка на име Стеваноска Маријана, При-леп.

                                                                           (9453) 
Работна книшка на име Капланоски Ќанија, Струга. 
                                                                           (9462) 
Работна книшка на име Тодороска Јелка, Кичево. 
                                                                           (9464) 
Работна книшка на име Ибраимоски Џемал, Кичево. 
                                                                           (9465) 
Работна книшка на име Латиф Шабани, Тетово.     (9469) 
Работна книшка на име Камбери Ејуп, Тетово.       (9473) 
Работна книшка на име Башким Јакупи, Куманово. 
                                                                           (9477) 
Работна книшка на име Зекирја Мемеди,Скопје.     (9480) 
Работна книшка на име Бубевска Елена,Берово.      (9482) 
Работна книшка на име Ристов Горан, Кочани       .(9483) 
Работна книшка на име Лалчевска Ристана, Охрид. 
                                                                           (9498) 
Работна книшка на име Воце Даниловски, Гостивар. 
                                                                           (9499) 
Работна книшка на име Јусуф  Рамадани,Скопје.    (9522) 
Работна книшка на име Спахија Хајрудин, Скопје. 
                                                                           (9527) 
Работна книшка на име Димитровска Жифка, Скопје. 
                                                                           (9530) 
Работна книшка на име Радевски Златко,Скопје.     (9539) 
Работна книшка на име Џеџет Кадриевски, с. Света Пет-

ка, Скопје.                                                           (9540) 
Работна книшка на име Муртезани Ружди, Скопје. 
                                                                           (9541) 
Работна книшка на име Гавриловски Љубен, Скопје. 
                                                                           (9542) 
Работна книшка на име Хасан Северџан,Скопје.    (9544) 
Работна книшка на име Макфирет Мустафа, Скопје. 
                                                                           (9547) 
Работна книшка на име Нусрет Исљам, Скопје.      (9548) 
Работна книшка на име Ѓорѓие Гоце, Скопје.          (9551) 
Работна книшка на име Јусуфи Ибуш, Скопје.        (9554) 
Работна книшка на име Азир Тахири,Куманово.     (9559) 
Работна книшка на име Благоја Златевски, Битола. 
                                                                           (9562) 
Работна книшка на име Назим Незири, Тетово.      (9564) 
Работна книшка на име Џефери Агим, Тетово.       (9566) 
Работна книшка на име Мухабије Имери,Тетово.    (9567) 
Работна книшка на име Ќашим Реџепи, Тетово.     (9568) 
Работна книшка на име Џељаљ Куртиши, с. Арачи-ново, 

Скопје.                                                                           (9573) 
Работна книшка на име Серафедин Маскути, Гостивар.

                                                                           (9575) 
Работна книшка на име Османи Фадил,Гостивар.   (9577) 
Работна книшка на име Ајдини Шефат, Струга.     (9579) 
Работна книшка на име Исмаили Гани,Гостивар.    (9580) 
Работна книшка на име Јовески Ангеле,Прилеп.      (9589) 
Работна книшка на име Димушевски Никола, Скопје.  
                                                                                      (9590) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Игорче, Прилеп.. 
                                                                           (9593) 
Работна книшка на име Петрушев Тони, Штип.     (9607) 
Работна книшка на име Георгиев Душко,  Радовиш. 
                                                                           (9608) 
Работна книшка на име Анакиевски Гоце,  Делчево. 
                                                                           (9610) 
Работна книшка на име Младиќ Катерина, Виница. 
                                                                           (9612) 
Работна книшка на име Петрова Валентина, Кочани.                

(9613) 
                                                          Свидетелство на име Садије Ахмети, Тетово.         (9570) 

Работна книшка на име Стоименов Горги,  Делчево.              
(9618) 

                                                            
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зеќирја  Џелили, 

Тетово.                                                                           (9571) 

Работна книшка на име Китан Стојановски,  Куманово.
                                                                           (9620) 
Работна книшка на име Асан Асани, Тетово.          (9631) 
Работна книшка на име Јорданов Јован, Скопје.     (9644) 
Работна книшка на име Курти Енвер, Скопје.         (9645) 
Работна книшка на име Мартиновски Душан,  Скопје. 
                                                                           (9646) 

Работна книшка на име Тасеф Стефчо, Скопје.       (9647) 
Работна книшка на име Денесовски Сашо, Охрид. 
                                                                          (9651) 
Работна книшка на име Серафимова Соња, Скопје. 
                                                                           (9653) 
Работна книшка на име Ала Илир, Струга.              (9662) 
Работна книшка на име Атип Алими, Кичево.        (9663) 
Работна книшка на име Неџмије Алиу, Куманово. 
                                                                          (9664) 
Работна книшка на име Стојчевски Слаѓан, Куманово.

                                                                           (9665) 
Работна книшка на име Главчева Тереза, Гевгелија. 
                                                                          (9670) 
Работна книшка на име Ванов Петар,Гевгелија.     (9671) 
Работна книшка на име Кулески Младен, Прилеп. 
                                                                          (9674) 
Работна книшка на име Ајзер Зенгоска,Прилеп.     (9675) 
Работна книшка на име Златко Брајановски, Скопје. 
                                                                          (9690) 
Работна книшка на име Вељаноска Соња, Скопје.      
                                                                                      (9700) 
Работна книшка на име Љужа Азис, Скопје.           (9702) 
Воена книшка на име Беким Лимани, ул. "Вардар-ска"  

бр. 30, Куманово.                                             (9479) 
Воена книшка на име Тричковски Нове, Радовиш. 
                                                                                      (9485) 
Воена книшка на име Елези Фаредин, Тетово.        (9565) 
Воена книшка на име Томиќ Жарко, Куманово.     (9621) 
Воена книшка на име Мановски Иле, Скопје.         (9640) 
Воена книшка на име Азировиќ Сабри, Скопје.      (9655) 
Воена книшка на име Мишевски Бранко, ул.  "Симоски" 

бр. 56, Тетово.                                                           (9678) 
Воена книшка на име Ибраимов Б. Садри, Скопје. 
                                                                                      (9704) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Станојковска 

Билјана, Крива Паланка.                                           (9444) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од Хемиско  учи-

лиште "Борис Кидрич"-Велес на име Илиевска   Добрин-
ка, ул. "Кумановска" бр. 4, Велес.                            (9447) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Абдулоска Јук-

сел, Прилеп..                                                          (9452) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мисиркоска  

Маја, Прилеп..                                                          (9454) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ристеска  Маг-

далена, Прилеп..                                                           (9456) 
Свидетелство за 1-ва година на име Стојкоски Воислав, 

Мак. Брод.                                                           (9463) 
Свидетелство на име Милинда Шабани, Тетово.    (9466) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шабани  Бе-сим, 

Тетово.                                                                           (9467) 
Свидетелство на име Јусуфи Хасани, Тетово.         (9474) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Наим 

Фрашери" на име Феми Абази, Куманово.                  (9481) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Арсова Јованка, 

Св. Николе.                                                           (9484) 
Свидетелство на име Јовановиќ Сузана, Гевгелија. 
                                                                           (9486) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Наим 

Фрашер" на име Ајсер Алиевски,Куманово.               (9497) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Илиова Виолета, 

Гостивар.                                                          (9502) 
Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ " 26  

Јули " Скопје на име Хасан Селвија, Скопје.              (9535) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фатмир  Беќири, 

Куманово.                                                           (9560) 
Свидетелство на име Шабан Јакупи, Куманово.     (9561) 
Свидетелство на име Лирије Ахмети, Тетово.         (9569) 

Свидетелство за 6-то одделение на име Ќосески  Влатко, 
Прилеп..                                                                           (9591) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Велкоски  Бла-

же, Прилеп..                                                           (9592) 
Свидетелство на име Бајрам Кадриев, Велес.          (9597) 
Свидетелство на име Џигал Шефик, Велес.             (9599) 
Свидетелство на име Станкова Мирјана, Гевгелија. 
                                                                           (9602) 
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Свидетелство на име Митевски Тони,  Пробиштип. 
                                                                           (9606) 
Свидетелство на име Мустафовски Исмет, Берово. 
                                                                           (9615) 
Свидетелство за 1-ва година на име Ризоска Марија, 

Делчево.                                                                           (9617) 
Свидетелство на име Валентина Илиевска, Куманово.   
                                                                                      (9619) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Урхан Бакии, 

Куманово.                                                          (9624) 
Свидетелство на име Ајрула Емине, Скопје.           (9626) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Николиќ  Весна, 

Куманово.                                                           (9660) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Ри-

линдија" с. Лојане на име Арбен Нухуија,  Куманово.  
                                                                                      (9661) 
Свидетелство на име Филиповски Зоран, Св. Николе.  
                                                                                      (9666) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Борче Тасков, 

Штип.                                                                           (9667) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Постолов Трајче, 

Штип.                                                                           (9668) 
Свидетелство на име Спасо Спасов, Гевгелија.       (9669) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Попоска  Мари-

че, Прилеп.                                                             (9673) 
Свидетелство на име Макалоски Александар,  Прилеп.

                                                                          (9676) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Емир Абдули, 

Тетово.                                                                           (9677) 
Свидетелство на име Николина Јованова, Пробиштип.

                                                                           (9683) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Сејдоска Алика, 

Велес.                                                                           (9685) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8-мо одделение издадени од  

ОУ "Вера Циривири Трена"-Скопје на име Николов  Ва-
сил, Скопје.                                                           (9706) 
Свидетелства за 5 и 6-мо одделение издадени од ОУ  

"Војдан Чернодрински"-Скопје на име Сулејмани  Ертан, 
Скопје.                                                                           (9709) 
Индекс бр. 255 издаден од факултет за физичка  култура 

на име Енес Салихиќ, Скопје.                           (9713) 
Диплома на име Сулејмани Дениса, Струга.           (9578) 
Диплома на име Наташа Божиноска, Прилеп.         (9587) 
Диплома на име Јовановска Кристина, Радовиш.    (9600) 
Диплома на име Пешевски Драган, Куманово.       (9625) 
Диплома на име Даниела Велковска, Велес.            (9672) 
Диплома за завршено средно техничко училиште изда-

дено од  ЕМУЦ на име Гаврилоски Љубен,  Скопје. (9711) 
Здравствена книшка на име Арсовски Стеван, Велес. 
                                                                           (9445) 
Здравствена книшка на име Рамадановска  Мукадекса, 

Велес.                                                                           (9448) 
Здравствена книшка на име Усеинова Фатима, Велес.  
                                                                                      (9451) 
Здравствена книшка на име Пандо Анастасовски, Бито-

ла.                                                                           (9458) 
Здравствена книшка на име Али Сефада, Битола. 
                                                                           (9459) 
Здравствена книшка на име Василевски Александар,  

Велес.                                                                           (9501) 
Здравствена книшка на име Андрески Игор, Битола. 
                                                                           (9581) 
Здравствена книшка на име Николовски Симеон,  Бито-

ла.                                                                            (9582) 
Здравствена книшка на име Јашаров Саније, Битола. 
                                                                           (9583) 
Здравствена книшка на име Ибушоски Муарем, Струга.

                                                                           (9584) 
Здравствена книшка на име Имеровски Абдулкерим, 

Струга.                                                                           (9585) 

Здравствена книшка на име Ибушоски Каолан, Струга.
                                                                           (9586) 
Здравствена книшка на име Амедова Рамиза, Велес. 
                                                                           (9594) 
Здравствена книшка на име Умит Асан, Велес.      (9595) 
Здравствена книшка на име Ибраими Омер, Крушево.  
                                                                                      (9596) 
Здравствена книшка на име Бетов Ѓорѓи, Велес.    (9598) 
Здравствена книшка на име Асан Асани,Тетово.     (9632) 
Лична карта на име Исмаили Неџат, Тетово.           (9563) 
Уверение за ѕидарофасадер на име Фетаи Кадри,  Гости-

вар.                                                                           (9576) 
Даночна картичка бр. 4012001111933 издадена од Упра-

ва за приходи  на име Стефаноски Владимир, Кичево. 
                                                                          (9489) 
Даночна картичка бр. 5030983166606 издадена од Упра-

ва за приходи на име "ИЗОЛИТ - МОНТАЖА", Скопје. 
                                                                                      (7523) 
Одобрение за посредување во надворешно трговски про-

мет поради индустриска преработка, доработка и обработ-
ка бр. 1010-2907/2 од 21.03.2002 издадено од  Министер-
ство за економија на име ДПТЗД "АСП -  ПАК" ДООЕЛ, 
Охрид.                                                                           (9523) 
Престанува со вршење на дејност - такси превозник  Ис-

љами Кемал - Еснаф, Скопје.                           (9549) 
 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 
Министерството за правда соопштува дека ги огласува 

за неважечки штембилите и печатот на Месната канцела-
рија Радиовце при Подрачното одделение Тетово на Ми-
нистерството за правда, и тоа: 

1. Штембил (еден), 
2. Штембил за прием на акти (еден), 
3. Штембил за архивирање (еден), 
4. Штембил за плаќање такси (еден), 
5. Штембил за ослободување од такса (еден), 
6. Тркалезен печат. 
                                                 Министерство за правда 

__________________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија�-
Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Повторниот јавен повик бр. 01-

28/2002 е АД  �Електростопанство на Македонија�, со се-
диште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на челични јажиња за РЕК Битола и РЕК Осломеј.  

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја 
подели на повеќе понудувачи. 
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2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Спецификацијата на челичните јажиња за потребите 

на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја 
подигнат во Административната зграда на ЈП ЕСМ, на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Скопје, на деветти кат, соба бр. 1, се-
кој работен ден од 12,00 до 14,00 часот. За истата треба да 
се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен број 
4030989128346, депонент на Стопанска банка-Скопје), со 
назнака за кој повик е уплатата. 

Оние понудувачи кои имаат подигната спецификација 
за претходно објавениот јавен повик бр. 01-28/2002, не 
мора да ја земаат повторно. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и производителот на челичните 
јажиња. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-
дителот на челичните јажиња дадени во предметот на на-
бавката. 

3.3. Понудата не мора да го опфати целокупниот обем 
на набавката, но мора да се понуди вкупната количина по 
позиција. 

3.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-
ните цени по метар за секоја позиција, како и вкупната 
вредност на целата набавка (со сите давачки согласно 
член 57 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е 
од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена 
во МКД, со посебно искажан ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажен курс 
на девизна берза. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да би-

дат преведени на македонски јазик. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност согласно член 24 од Законот 
за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во 
согласност со Правилникот за содржината на документот 
за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/1998), а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција регистрирана 
за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки: 

- референтна листа од производителот за главни испо-
раки на челичните јажиња (дадени во спецификацијата) во 
последните три години со датуми, количини и примачи. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заве-
рени копии  верни на оригиналот и нé постари од 6 месеци. 

 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУ-
ДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки): 

- цена на чинење       40 поени; 
- технички квалитети     30 поени; 
- начин на плаќање       20 поени; 
- рок на испорака       10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: АД  �Електростопанство на Македо-
нија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 9, 
1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
22.04.2002 година, во 11,00 часот во просториите на ЈП  
�Електростопанство на Македонија�, стара зграда, сала за 
состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје во 
присуство на овластените претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата во 
Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во Отворениот повик, нема да 
се разгледуваат. 

 
         Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија�-
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-84/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕР-
ВНИ ДЕЛОВИ ПРЕКИНУВАЧИ ТИП К3АЅ1 СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-84/2002 е АД  

�Електростопанство на Македонија�, со седиште на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за прекинувачи тип К3АЅ1 за 
потребите на Подружница Ел. Пренос во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на АД ЕСМ, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој рабо-
тен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се 
уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен број 
4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје), со 
назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја 
подели на двајца или повеќе понудувачи. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна 

вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно 
член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката 
е од странство), на паритет (нагласено во понудата) ДДП 
Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на 
понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажен курс 
на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 

стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-

рактеристики на набавка, при што истите треба да се во 
согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓуна-
родните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност.  
Домашните понудувачи треба да приложат документ 

за бонитет од Централниот регистар, а странските понуду-
вачи треба да достават ревизорски извештај од странска ре-
номирана ревизорска институција, регистрирана за вршење 
на ревизија, со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или завере-
ни копии  верни на оригиналот и нé постари од шест месе-
ци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУ-

ДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки): 
4.1. Цена        40 поени; 
4.2. Квалитет      30 поени; 
4.3. Начин на плаќање       20 поени; 
4.4. Рок на испорака       10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: АД  �Електростопанство на Македо-
нија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
23.04.2002 година, во 11,00 часот во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�,ул. �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документа-
ција која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да 
ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер доку-
ментацијата, нема да се разгледуваат. 

 
         Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 и член 16 и 18 
од Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на Биро-
то за стоковни резерви, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-210/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Биро за стоковни резерви, ул. �Орце 

Николов� бр. 71, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е осигурување на имотот на 

Бирото за стоковни резерви и тоа:  
а) Градежни објекти и целокупната опрема во објекти-

те, на територија на Република Македонија, од опасности 
од пожар и други опасности. 

б) Стоки во стоковните резерви на Република Македо-
нија, во сопствени и изнајмени магацини и резервоарски 
капацитети. 

1.3. Спецификацијата, односно тендерската докумен-
тација понудувачите можат да ја подигнат во просториите 
на Бирото за стоковни резерви на ул. �Орце Николов� бр. 
71, Скопје, секој работен ден од 8,30 до 14,30 часот. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни лица што се регистрира-
ни за вршење на соодветната дејност. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик со јавно отворање согласно одредбите на Законот за 
јавни набавки. 

 
2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и стоките. 
2.3. Висината на стапките за осигурување на стоките 

од стоковните резерви и објектите, изразени во проценти. 
2.4. Бонификации-попусти по разни основи, по пред-

метот на осигурување. 
2.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата. 
2.6. Рок на исплата на штети. 
2.7. Рок на важност. 
 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност, согласно член 24 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3.2. Акт за основање на друштвото и решение за упис 
во трговскиот регистар. 

3.3. Дозвола за основање и работа, согласно член 13 од 
Законот за осигурување. 

3.4. Решение за ДДВ издадено од УЈП. 
3.5. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста (извод од судска евиденција или друг соодветен 
документ) или изјава потпишана од одговорното лице кај 
понудувачот. 

3.6. Референца за Компанијата. 
3.7. Валидна банкарска гаранција на износ од 5% од 

вредноста на понудата, во смисла на член 58 од Законот за 
јавни набавки. 

3.8. Писмено овластување за претставникот на пону-
дувачот за учество на јавното отворање. 

3.9. Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригинал или 
копија заверена на нотар, со исклучок на изводот од суд-
ската регистрација кој може да се достави во копија. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
4.1. Висина на премиска стапка      30 поени; 
4.2. Бонификација-попусти по разни основи  25 поени; 
4.3. Обем на покритие на осигурувањето     15 поени; 
4.4. Рок и начин на плаќање на премијата     15 поени; 
4.5. Рок на исплата на штетите      15 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Понудата со придружната документација да се 

достави на адреса: Биро за стоковни резерви, ул. �Орце 
Николов� бр. 71, Скопје, по пошта или директно преку ар-
хивата на Бирото. 
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Понудувачите за подигнување на техничката специфи-
кација треба да платат надоместок во износ од 100 евра во 
денарска противвредност на жиро-сметка 200000028521 
387  МЈП �Проаква�- Струга, Стопанска банка филијала - 
Струга, или на благајна во МЈП. 

5.2. Понудите се доставуваат во согласност со члено-
вите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
29.04.2002 година, во 12,00 часот во просториите на Биро-
то за стоковни резерви на ул. �Орце Николов� бр. 71, 
Скопје. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 5.5. Понудата и придружната документација треба да 
бидат доставени на македонски јазик. 3.2. Понудата исто така треба да содржи доказ за тех-

ничката способност на понудувачот (согласно член 23 од 
Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно 
работење: 

5.6. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 

5.7. Секој учесник може да достави само една понуда. - референци-список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 5.8. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 

податоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклу-
чени од понатамошната постапка. 

- технички квалитет, функционални карактеристики. 
3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 

од спецификацијата, единечни и вкупна цена со вкалкули-
ран ДДВ. 

5.9. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

- Извод од регистрација на дејност,  
- Документ за бонитет издаден од Централниот регис-

тар, 
         Комисија за јавни набавки 

___________ 
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-

ција, 
 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), МЈП �Проаква� - 
Струга, објавува 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност забрана на вршење на дејност, 

- Потврда од УЈП за платени даноци и придонеси.  Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ-ВОДОСНАБ-

ДУВАЊЕ НА С. ВЕЛГОШТИ-ОХРИД  
 4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДАТА 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: МЈП �Проаква�-Струга, ул. �Кеј 8-ми 

Ноември� бб, Струга. 
4.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 

53 и 54 од Законот за јавни набавки (�Службен весник на 
РМ� бр. 26/98). 1.2. Предмет на набавката: изведување - водоснабдува-

ње на с. Велгошти-Охрид. 4.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 1.3. Вид и количина: дадено во тендер документација 

(техничка спецификација). 4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на МЈП �Проаква� - Струга - дирекција нај-
доцна до денот и часот на јавното отворање. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирање на понудувачите ќе се изврши според следното 
бодирање:   

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ - Цена на предметот на набавка                        65 поени, 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци неоп-

ходни за проценка по сите критериуми за избор на најпо-
волен понудувач од т. 1.4. 

- Рок на извршување на работите                     10 поени, 
- Начин на плаќање                                              5 поени, 
- Технички квалитет, функционални Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се 

смета за некомплетна. карактеристики                                                   20 поени. 
1.5. Рок за доставување на понудите е: 23.04.2002 го-

дина до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 
23.04.2002 година во 12 часот, во просториите на дирекци-
јата на МЈП �Проаква�-Струга. 1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

5.3. Претставниците на понудувачите на јавното отво-
рање потребно е на Комисијата да и предадат писмено ов-
ластување за застапување на понудувачот.  

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5.4. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон број 046-787-305; 250-
121. 

2.1. Тендерската документација, односно специфика-
ција на работите може да се подигне во МЈП �Проаква� - 
Струга, дирекција секој работен ден од 9-14 часот.          Комисија за јавни набавки 

 
ОДЛУК

 

Ред. 
бр. Акционерс

1. 11 Октомври-
2.  Напредок 

 
*
 

 Исправка на обја
Акциите ќе бидат 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
И ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА  

ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

ко друштво Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максимален 
дисконт 

Еурофоод* Прилеп 92.033 48.199 52,37% 0,00% 
Гостивар 49.595 27.277 55,00% 0 

вата од 28.03.2002 година 
понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.  
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Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на но-

тарски работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 
25/98), министерот за правда распишува Конкурс за име-
нување на нотари 

1. Се распишува седмиот Конкурс за именување на но-
тари за следните нотарски седишта: 

- едно нотарско место со службено седиште на подрач-
јето на Основен суд Скопје I,  

- едно нотарско место со службено седиште на подрач-
јето на Основен суд Скопје II. 

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на 
нотари треба да ги исполнуваат условите наброени во чле-
новите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски работи 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98). 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандида-
ти е 30 дена, сметано од денот на објавување на Конкур-
сот во �Службен весник на Република Македонија�. 

4. Пријавите со прилозите во оригинал или оригинал-
но заверено копие со кои се докажува дека се исполнети 
условите за именување на нотар предвидени во членот 10 
од Законот за вршење на нотарски работи (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 59/96 и 25/98) се поднесуваат до Нотарска-
та комора. 

5. Кандидатите можат да конкурираат за сите нотарски 
места објавени во Конкурсот, а можат да го определат 
приоритетот на местото на кое сакаат да бидат именувани. 

 
                                                          Министер за правда, 
                                                            Иџет Мемети, с.р. 
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