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1547. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се верифицира мандатот на пратениците: 
- Аднан Јашари и 
- Владо Паунков. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4405/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1548. 
Врз основа на член 5 став 1 и член 31 точка 6 од За-

конот за јавното обвинителство (�Службен весник на 
Република Македонија� број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од функцијата јавен обвинител на Република Ма-

кедонија, се разрешува Ставре Џиков. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4406/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1549. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I 

- Скопје, се разрешува Димитар Адамов, поради испол-
нување услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4407/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1550. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје II 

- Скопје, се разрешува Маја Малахова. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4408/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1551. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Велес, 

се разрешува Сашко Лазаров. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4409/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 
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1552. 
Врз основа на член 8 став 1, а во врска со член 8-а 

став 1 точка 4 од Законот за државните службеници 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕ-
КТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ  

СЛУЖБЕНИЦИ  
1. Од функцијата директор на Агенцијата за држав-

ни службеници се разрешува Рубин Двојаков. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4410/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1553. 
Врз основа на член 112, а во врска со член 61 од Де-

ловникот на Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИ-
ЦИ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Се разрешуваат од функцијата заменици на се-

кретарот на Собранието на Република Македонија: 
- Рокса Георгиевска, 
- Јован Јосифовски и 
- Муамер Авдиу. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-4411/1                           Претседател 
4 декември 2002 година     на Собранието на Република  

        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1554. 
Врз основа на член 61 од Деловникот на Собрание-

то на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� број 60/2002), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 декем-
ври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. За заменици на генералниот секретар на Собра-

нието на Република Македонија се именуваат: 
- Рокса Георгиевска и 
- Фелек Касами. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-4412/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

1555. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За судии на Врховниот суд на Република Маке-

донија, се избрани: 
- Борис Николовски, судија на Апелациониот суд 

во Скопје и 
Вера Коцо, судија на Апелациониот суд во Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4413/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1556. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите (�Службен весник на Република 
Македонија� број 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИ 

СУДОВИ 
 
1. За претседател на Основниот суд во Битола е из-

бран м-р Стефан Караманди. 
2. За претседател на Основниот суд во Крушево е 

избран Благоја Бошкоски. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-4414/1                            Претседател 
4 декември 2002 година     на Собранието на Република  

        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1557. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИ СУДОВИ  
1. За судија на Основниот суд во Скопје I - Скопје е 

избрана Бојана Давидовиќ, стручен соработник на Апе-
лациониот суд во Скопје. 

2. За судија на Основниот суд во Гостивар е избран 
Мехмет Алиу, заменик јавен обвинител во Основното 
јавно обвинителство во Гостивар. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-4415/1                            Претседател 
4 декември 2002 година     на Собранието на Република  

        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 
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1558. 
Врз основа на член 78 став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА 

ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедни-

ците се избираат: 
- од редот на пратениците Македонци: 
1. Каме Петров, 
2. Никола Ќурчиев, 
3. Славица Станковска, 
4. Михајло Георгиевски, 
5. Коце Трајановски, 
6. Роза Топузова - Каревска и 
7. Ристана Лалчевска. 
 
- од редот на пратениците Албанци: 
1. Ејуп Рустеми, 
2. Абдилаќим Адеми, 
3. Фазли Велиу, 
4. Рафис Алити, 
5. Замир Дика, 
6. Ружди Матоши и 
7. Абдулади Вејсели. 
 
- од редот на пратениците Турци: Ќенан Хасипи. 
 
- од редот на пратениците Власи: Коста Прешоски. 
 
- од редот на пратениците Роми: Неждед Мустафа. 
 
- од редот на пратениците Срби: Иван Стоиљковиќ и 
 
- од редот на пратениците Бошњаци: Рафет Муми-

новиќ. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4416/1                            Претседател 

4 декември 2002 година     на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1559. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За претседатели, заменици на претседателите, 

членови и нивни заменици на комисиите на Собрание-
то на Република Македонија, се избираат: 

1) Комисија за уставни прашања: 
а) за претседател 
    Никола Поповски, 
б) за заменик на претседателот 
    Каролина Ристова, 

в) за членови: 
  1. Тито Петковски, 
  2. Цветанка Иванова, 
  3. Трифун Костовски, 
  4. Иван Стоилковиќ,  
  5. Борис Кондарко, 
  6. Цветле Јанеска, 
  7. Орданчо Тасев, 
  8. Жарко Караџоски, 
  9. Марија Којзеклиска, 
10. Љубе Бошковски, 
11. Аднан Јашари, 
12. Назми Беќири, 
13. Ангелка Пеева-Лауренчиќ, 
14. Исмет Рамадани, 
15. Џевдет Насуфи и 
16. Зоран Крстевски. 
г) за заменици на членовите: 
  1. Цветанка Гашоска, 
  2. Никола Б. Камчев,  
  3. Јордан Михајловски, 
  4. Елеонора Петрова - Митевска, 
  5. Каме Петров, 
  6. Рафет Муминовиќ, 
  7. Ристана Лалчевска, 
  8. Ѓорѓе Паљошковски, 
  9. Ѓорѓи Трендафилов, 
10. Спиро Мавровски, 
11. Недим Мемишоски, 
12. Ејуп Рустеми, 
13. Петар Апостолов, 
14. Абдулади Вејсели, 
15. Илјаз Халими и 
16. Илија Србиновски. 
 
2) Законодавно-правна комисија: 
а) за претседател 
   Цветанка Иванова, 
б) за заменик на претседателот 
   Зоран Шапуриќ, 
в) за членови:  
  1. Јанаќе Витановски, 
  2. Зоран Томиќ, 
  3. Каме Петров, 
  4. Абдулади Вејсели, 
  5. Жарко Караџоски, 
  6. Ефтим Манев, 
  7. Чедомир Краљевски, 
  8. Аднан Јашари, 
  9. Хисни Шаќири, 
10. Нелко Стојановски, 
11. Замир Дика и 
12. Љупчо Мешков. 
г) за заменици на членовите: 
  1. Каролина Ристова, 
  2. Ѓорѓи Спасов, 
  3. Никола Апостоловски, 
  4. Цветле Јанеска, 
  5. Ристе Бислимовски, 
  6. Слободан Чашуле, 
  7. Орданчо Тасев, 
  8. Никола Груевски, 
  9. Недим Мемишоски, 
10. Талат Џафери, 
11. Џевдет Насуфи и 
12. Марија Којзеклиска. 
 
3) Комисија за одбрана и безбедност: 
а) за претседател 
   Тито Петковски, 
б) за заменик на претседателот 
   Јанаќе Витановски, 
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в) за членови: 
  1. Наташа Биковска, 
  2. Никола Апостоловски, 
  3. Есад Рахиќ, 
  4. Иван Стоилковиќ,  
  5. Ѓорѓи Трендафилов, 
  6. Коце Трајановски, 
  7. Џезаир Шаќири, 
  8. Талат Џафери, 
  9. Гзим Острени, 
10. Благој Голомеов, 
11. Мендух Тачи и 
12. Слободан Даневски. 
г) за заменици на членовите: 
  1. Благоја Гешовски, 
  2. Владо Паунков, 
  3. Зоран Томиќ, 
  4. Драган Ѓорѓиев, 
  5. Љубе Бошковски, 
  6. Орданчо Тасев, 
  7. Хазби Лика, 
  8. Назми Беќири, 
  9. Абдулади Вејсели, 
10. Зоран Шапуриќ,  
11. Илјаз Халими и 
12. Илија Китаноски.  
 
4) Комисија за политички систем и односи меѓу за-

едниците: 
а) за претседател 
   Зоран Шапуриќ, 
б) за заменик на претседателот 
   Роза Топузова-Каревска, 
в) за членови: 
  1. Јанаќе Витановски, 
  2. Иван Анастасовски, 
  3. Неждед Мустафа, 
  4. Цветле Јанеска, 
  5. Тасим Сулејманоски, 
  6. Аднан Ќахил, 
  7. Орданчо Тасев, 
  8. Ганка Самоиловска-Цветанова, 
  9. Агрон Буџаку, 
10. Недим Мемишоски, 
11. Илјаз Халими и 
12. Љупчо Мешков. 
г) за заменици на членовите: 
  1. Киро Дојчиновски, 
  2. Борис Кондарко, 
  3. Славица Грковска, 
  4. Ќенан Хасипи, 
  5. Тито Петковски, 
  6. Слободан Чашуле, 
  7. Силвана Бонева, 
  8. Ѓорѓи Трендафилов, 
  9. Теута Арифи, 
10. Невзат Бејта, 
11. Ружди Матоши и 
12. Коце Трајановски. 
 
5) Комисија за надворешна политика: 
а) за претседател 
   Теута Арифи, 
б) за заменик на претседателот 
   Агрон Буџаку, 
в) за членови: 
  1. Ѓорѓи Спасов, 
  2. Каролина Ристова, 
  3. Игор Ивановски, 
  4. Славица Станковска, 
  5. Славица Грковска, 
  6. Слободан Чашуле, 
  7. Ганка Самоиловска-Цветанова, 
  8. Михајло Георгиевски, 

  9. Ејуп Рустеми, 
10. Андреј Жерновски, 
11. Замир Дика и 
12. Слободан Даневски. 
г) за заменици на членовите: 
  1. Томе Тромбев, 
  2. Никола Ќуркчиев, 
  3. Наташа Биковска, 
  4. Весна Борозан, 
  5. Цветанка Гашоска, 
  6. Ѓорѓи Оровчанец, 
  7. Аднан Ќахил, 
  8. Чедомир Краљевски, 
  9. Хусеинџеват Хусеини, 
10. Лилјана Ивановска, 
11. Ружди Матоши и 
12. Зоран Крстевски. 
 
6) Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот: 
а) за претседател 
   Стојан Андов, 
б) за заменик на претседателот 
   Марјан Ѓорчев, 
в) за членови:  
1. Каролина Ристова, 
2. Киро Дојчиновски, 
3. Сашо Дохчев, 
4. Ана Андова, 
5. Блаже Стојановски, 
6. Теута Арифи, 
7. Лилјана Ивановска и 
8. Зиди Џелили. 
г) за заменици на членовите: 
1. Иван Анастасовски, 
2. Борис Кондарко, 
3. Тито Петковски, 
4. Јанаќе Витановски, 
5. Силвана Бонева, 
6. Фазли Велиу, 
7. Слободан Најдовски и  
8. Фатмир Хасани. 
 
7) Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање: 
а) за претседател 
   Љубе Бошковски,  
б) за заменик на претседателот 
   Ефтим Манев, 
в) за членови: 
1. Никола Апостоловски, 
2. Есад Рахиќ, 
3. Благоја Гешоски, 
4. Славе Арсоски, 
5. Ѓорѓи Трендафилов, 
6. Хазби Лика, 
7. Ангелка Пеева Лауренчиќ и 
8. Мендух Тачи. 
г) за заменици на членовите: 
1. Тасим Сулејманоски, 
2. Каме Петров, 
3. Јанаќе Витановски, 
4. Иван Анастасовски, 
5. Ванчо Стаменков, 
6. Талат Џафери, 
7. Петар Апостолов и  
8. Замир Дика. 
 
8) Комисија за финансирање и буџет: 
а) за претседател 
   Никола Груевски, 
б) за заменик на претседателот 
   Жарко Караџоски, 
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в) за членови: 
  1. Рафет Муминовиќ, 
  2. Ангел Димитров, 
  3. Емилија Костадинова, 
  4. Игор Ивановски, 
  5. Гајур Сарач, 
  6. Илија Китаноски, 
  7. Ванчо Стаменков, 
  8. Абдилаќим Адеми, 
  9. Талат Џафери, 
10. Слободан Најдовски, 
11. Џевдет Насуфи и 
12. Зоран Крстевски. 
г) за заменици на членовите:  
  1. Драган Ѓорѓиев, 
  2. Благородна Мингова-Крепиева, 
  3. Љупчо Јордановски,  
  4. Славе Арсоски, 
  5. Владо Паунков, 
  6. Коце Трајановски, 
  7. Ристо Пејоски, 
  8. Невзат Бејта, 
  9. Аднан Јашари, 
10. Ангелка Пеева-Лауренчиќ, 
11. Замир Дика и 
12. Ристана Лалчевска. 
 
9) Комисија за економски прашања: 
а) за претседател 
   Аднан Јашари, 
б) за заменик на претседателот 
   Абдилаќим Адеми, 
в) за членови: 
  1. Славе Арсоски, 
  2. Владо Илиевски, 
  3. Весна Борозан, 
  4. Благородна Мингова-Крепиева, 
  5. Драго Шајновски, 
  6. Никола Груевски, 
  7. Ванчо Стаменков, 
  8. Невзат Бејта, 
  9. Слободан Најдовски и 
10. Љубисав Иванов-Ѕинго. 
г) за заменици на членовите: 
  1. Ангел Димитров, 
  2. Игор Ивановски, 
  3. Ванчо Ѓорѓиев, 
  4. Гајур Сарач, 
  5. Љупчо Балкоски, 
  6. Коце Трајановски, 
  7. Спиро Мавровски, 
  8. Агрон Буџаку, 
  9. Благој Голомеов и 
10. Љупчо Јордановски.  
 
10) Комисија за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство: 
а) за претседател 
   Марјан Ѓорчев, 
б) за заменик на претседателот 
   Ванчо Стаменков, 
в) за членови: 
1. Ванчо Ѓорѓиев, 
2. Мите Николов, 
3. Драган Ѓорѓиев, 
4. Владо Паунков, 
5. Илија Србиновски, 
6. Ѓорѓи Паљошковски, 
7. Рафиз Халити, 
8. Хазби Лика, 
9. Петар Апостолов и 
10. Ружди Матоши. 

г) за заменици на членовите: 
1. Кире Гештаковски, 
2. Емилија Костадинова, 
3. Владо Илиевски, 
4. Томе Тромбев, 
5. Илија Китаноски, 
6. Љупчо Балкоски, 
7. Хисни Шаќири, 
8. Хусеинџеват Хусеини, 
9. Андреј Жерновски и 
10. Фатмир Хасани. 
 
11) Комисија за транспорт, врски и екологија: 
а) за претседател 
   Томе Тромбев, 
б) за заменик на претседателот 
   Иван Стоилковиќ, 
в) за членови: 
1. Никола Ќуркчиев, 
2. Драган Ѓорѓиев, 
3. Цветле Јанеска, 
4. Љупчо Балкоски, 
5. Спиро Мавровски, 
6. Драго Шајновски, 
7. Абдилаќим Адеми, 
8. Ејуп Рустеми, 
9. Андреј Жерновски и 
10. Лилјана Ивановска. 
г) за заменици на членовите: 
1. Славе Арсоски, 
2. Никола Апостоловски, 
3. Јанаќе Витановски, 
4. Коце Трајановски, 
5. Чедомир Краљевски, 
6. Аднан Ќахил, 
7. Гзим Острени, 
8. Рафиз Халити, 
9. Слободан Најдовски и 
10. Соња Лепиткова. 
 
12) Комисија за образование, наука и спорт: 
а) за претседател 
   Соња Лепиткова, 
б) за заменик на претседателот 
   Благој Голомеов, 
в) за членови: 
1. Иван Анастасовски, 
2. Весна Борозан, 
3. Славица Грковска, 
4. Коста Прешоски, 
5. Сашко Кедев, 
6. Ѓорги Оровчанец, 
7. Аднан Ќахил, 
8. Фазли Велиу, 
9. Хусеинџеват Хусеини и 
10. Ружди Матоши. 
г) за заменици на членовите: 
1. Славица Станковска, 
2. Тасим Сулејманоски, 
3. Сашо Дохчев, 
4. Киро Дојчиновски, 
5. Слободан Чашуле, 
6. Ганка Самоиловска-Цветанова, 
7. Михајло Георгиевски, 
8. Теута Арифи, 
9. Хазби Лика и 
10. Замир Дика. 
 
13) Комисија за култура: 
а) за претседател 
   Елеонора Петрова-Митевска, 
б) за заменик на претседателот 
   Наташа Биковска, 
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в) за членови: 
1. Јордан Михајловски, 
2. Киро Дојчиновски, 
3. Славица Станковска, 
4. Ганка Самоиловска-Цветанова, 
5. Михајло Георгиевски, 
6. Гајур Сарач, 
7. Фазли Велиу, 
8. Невзат Бејта, 
9. Роза Топузова-Каревска и 
10. Зиди Џелили. 
г) за заменици на членовите: 
1. Ана Андова, 
2. Коста Прешоски, 
3. Ѓорѓи Спасов, 
4. Силвана Бонева, 
5. Блаже Стојаноски, 
6. Тасим Сулејманоски, 
7. Теута Арифи, 
8. Назми Беќири, 
9. Нелко Стојановски и 
1 0. Ружди Матоши. 
14) Комисија за здравство: 
а) за претседател 
   Ѓорѓи Оровчанец, 
б) за заменик на претседателот 
   Марија Којзеклиска, 
в) за членови: 
1. Наташа Биковска, 
2. Цветанка Гашовска, 
3. Кире Гештаковски, 
4. Никола Б. Камчев, 
5. Ристо Пејоски, 
6. Сашко Кедев, 
7. Недим Мемишоски, 
8. Рафиз Халити, 
9. Петар Апостолов и 
10. Фатмир Хасани. 
г) за заменици на членовите: 
1. Сашо Дохчев, 
2. Ќенан Хасипи, 
3. Мите Николов, 
4. Ристе Бислимовски, 
5. Илија Китаноски, 
6. Жарко Караџоски, 
7. Абдилаќим Адеми, 
8. Назми Беќири, 
9. Нелко Стојановски и  
1 0. Ружди Матоши. 
15) Комисија за труд и социјална политика: 
а) за претседател 
   Илјаз Халими, 
б) за заменик на претседателот 
   Неждед Мустафа, 
в) за членови:  
1. Благоја Гешоски, 
2. Ана Андова,  
3. Ристе Бислимовски, 
4. Кире Гештаковски, 
5. Силвана Бонева, 
6. Блаже Стојановски, 
7. Марија Којзеклиска, 
8. Гзим Острени, 
9. Хусеинџеват Хусеини и 
10. Нелко Стојановски. 
г) за заменици на членовите: 
1. Ружди Матоши, 
2. Зоран Томиќ, 
3. Благородна Мингова-Крепиева, 
4. Цветанка Иванова, 
5. Ефтим Манев, 
6. Ристо Пејоски, 
7. Драго Шајноски, 
8. Аднан Јашари, 
9. Фазли Велиу и 
10. Лилјана Поповска. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07-4417/1  Претседател  
4 декември 2002 година     на Собранието на Република 
              Скопје   Македонија, 
                  м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1560. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија и член 3 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународната соработка на Собра-
нието на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 85/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ  НА  ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИ-
ЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  ПАРЛА-

МЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ  
НА  ЕВРОПА (ПС СЕ) 

 
I. Во Делегацијата на Собранието на Република Ма-

кедонија во Парламентарното собрание на Советот на 
Европа, се избираат: 
а) за шеф на Делегацијата 
Елеонора Петрова-Митевска, 
б) за членови на Делегацијата: 
1. Теута Арифи и  
2. Стојан Андов, 
в) за заменици на членовите на Делегацијата: 
1. Андреј Жерновски, 
2. Џевдат Насуфи и 
3. Ганка Самоиловска-Цветанова. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4418/1                            Претседател 

4 декември  2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1561. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија и член 4 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународната соработка на Собра-
нието на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 85/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА ШЕФ  И ЧЛЕНОВИ НА  ДЕЛЕГАЦИ-
ЈАТА  НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО  ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ 
НА  ОРГАНИЗАЦИЈАТА  ЗА  БЕЗБЕДНОСТ 
 И  СОРАБОТКА ВО   ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)  

I. Во Делегацијата на Собранието на Република Ма-
кедонија во Парламентарното собрание на Организаци-
јата за безбедност и соработка во Европа се избираат: 
а) за шеф на Делегацијата 
Ѓорѓи Трендафилов, 
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б) за членови на Делегацијата: 
1. Благој Голомеов и  
2. Агрон Буџаку. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4419/1                            Претседател 

4 декември  2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1562. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија и член 5 од Од-
луката за основање делегации, пратенички групи и 
други облици на остварување на меѓународната сора-
ботка на Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
85/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИ-
ЈАТА  НА  СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА 

(ИПУ) 
 
I. Шеф на Делегацијата на Собранието на Републи-

ка Македонија во Интерпарламентарната унија е пре-
тседателот на Собранието на Република Македонија 
м-р Никола Поповски. 
II. Членови на Делегацијата се: 
1. Наташа Биковска,  
2. Чедомир Краљевски, 
3. Исмет Рамадани и 
4. Ангелка Пеева-Лауренчиќ. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4420/1                            Претседател 

4 декември  2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1563. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија и член 6 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународната соработка на Собра-
нието на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 85/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА ШЕФ  И ЧЛЕНОВИ НА  ДЕЛЕГАЦИ-
ЈАТА  НА  СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО  ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДИМЕНЗИЈА 
НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА ИНИЦИЈАТИВА 

(ПД ЦЕИ) 
 
I. Во Делегацијата на Собранието на Република Ма-

кедонија во Парламентарната димензија на Централно-
европската иницијатива се избираат: 
а) за шеф на Делегацијата 
Трифун Костовски, 

б) за членови на Делегацијата: 
1. Сашо Дохчев и  
2. Замир Дика. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4421/1                            Претседател 

4 декември  2002 година    на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1564. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија и член 7 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународната соработка на Собра-
нието на Република Македонија �Службен весник на 
Република Македонија� бр. 85/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ШЕФ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИ-
ЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО  СОБРАНИЕ 

НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА ДОГОВОРНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА  (ПС НАТО) 

 
I. Во Делегацијата на Собранието на Република Ма-

кедонија во Парламентарното собрание на Северноат-
лантската договорна организација се избираат: 
а) за шеф на Делегацијата 
Агрон Буџаку, 
б) за членови на Делегацијата: 
1. Есад Рахиќ и 
2. Слободан Чашуле. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4422/1                          Претседател 

4 декември  2002 година   на Собранието на Република 
               Скопје                               Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1565. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија и член 2 од Од-
луката за основање  Делегација за соработка со Европ-
скиот парламент (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 85/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
СОРАБОТКА  СО  ЕВРОПСКИОТ  ПАРЛАМЕНТ 

 
I. Во Делегацијата на Собранието на Република Ма-

кедонија за соработка со Европскиот парламент се из-
бираат: 
а) за претседател на Делегацијата 
Лилјана Ивановска, 
б) за заменик на претседателот на Делегацијата 
Каролина Ристова, 
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в) за членови на Делегацијата: 
1. Љупчо Јордановски, 
2. Зоран Томиќ, 
3. Сашко Кедев, 
4. Никола Груевски, 
5. Агрон Буџаку, 
6. Хусеинџеват Хусеини и 
7. Неждед Мустафа. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4423/1                          Претседател 

4 декември  2002 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1566.    
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 40/87 
и 36/89 и �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ  
И  ЧЛЕНОВИ НА  ОДБОРОТ  ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ  
      НА  НАГРАДАТА �КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� 

 
1. Во Одлуката за разрешување и именување на 

претседател  и членови на Одборот за доделување на 
наградата �Климент Охридски� (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 38/2002) во точка 2. под б) 
за членови: наместо �д-р Љупчо Јордановски, Сеизмо-
лошка опсерваторија - Скопје� треба да стои �Илија 
Рајковски, вработен во Македонскиот народен театар 
во Скопје�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4424/1                          Претседател 

4 декември  2002 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1567. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со член 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 60/2002), Собранието на Република Македо-
нија на седницата одржана на 4 декември 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА    
    СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик 

на претседателот, членови и нивни заменици на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 78/2002), во 
точка 1. под б) за заменик на претседателот: наместо 

�Хазби Лика� треба да стои �Назим Беќири�, под в) 
за членови во потточка 10, наместо �Азиз Положа-
ни� треба да стои �Ејуп Рустеми�, а под г) за замени-
ци на членовите во потточка 11, наместо �Ејуп Ру-
стеми� треба да стои �Гзим Острени�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-4425/1                          Претседател 

4 декември  2002 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1568. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99) и член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 52/01 и 45/02), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 9 декември 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,129 
- МБ - 98                                                         до 15,390 
- БМБ - 95                                                       до 15,654 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,848 
- Д - 2                                                              до 15,008 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,700 
 
г) Мазут                                            до 11,278 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни ени да изнесуваат и тоа: ц

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 51,00 
- МБ - 98                                                           до 52,50 
- БМБ - 95                                                         до 49,50 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 38,00 
- Д - 2                                                                до 37,00 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 28,00 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 12,367 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
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3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
- Д - 2                                                                   12,484 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,229 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

 
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
10.12.2002 година. 

 
         Бр. 23-6325/1                  Претседател на Владата 
9 декември 2002 година        на Република Македонија, 

        Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1569. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА  ЈП  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ  ЗА 
СПОРТ  ВО СОПСТВЕНОСТ НА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  - СКОПЈЕ 
 
1. Ристо Стефановски се разрешува од должноста 

директор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
објекти за спорт во сопственост на Република Македо-
нија - Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5666/1                   Претседател на Владата 

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

1570. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, 
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП 
 
1. Киро Јовановски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Заводот за заштита на 
спомениците на културата, природните реткости и Му-
зеј - Прилеп. 

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

 
  Бр. 17-5866/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1571. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УМЕТНИЧКАТА 

ГАЛЕРИЈА  �СКОПЈЕ� - СКОПЈЕ 
 
1. Викторија Васева Димевска се разрешува од 

должноста вршител на должноста директор на Умет-
ничката галерија �Скопје� - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5867/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1572. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА  

�СКОПЈЕ� - СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Уметнич-

ката галерија �Скопје� - Скопје, се именува Златко Тео-
досиевски, дипл. историчар на уметноста, виш кустос 
во Уметничката галерија �Скопје� - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5882/1                    Претседател на Владата 

25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1573. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР  НА  НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТ-
СКА БИБЛИОТЕКА �КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� - 

СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Народната 

и универзитетска библиотека �Климент Охридски� - 
Скопје се именува Борко Зафировски, дипл. режисер. 

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

 
  Бр. 17-5868/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1574. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-

НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ 
 РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП 

 
1. За вршител на должноста директор на Заводот за 

заштита на спомениците на културата, природните ре-
ткости и Музеј-Прилеп, се именува Рубинчо Белчески, 
дипл. професор по историја, кустос-историчар во овој 
Завод. 

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

 
  Бр. 17-5883/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1575. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на 

Република Македонија  (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА  
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За Генерален секретар на Владата на Република 

Македонија се именува Снежана Тасиќ, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5896/1                    Претседател на Владата 

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

1576. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа  на органите на државната управа  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ЗАМЕНИК 
НА  ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И 

СПОРТ  
 
1. Се разрешува Ивон Величковски од должноста 

заменик на директорот на Агенцијата за млади и 
спорт. 

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

 
  Бр. 17-5897/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1577. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа  на органите на државната управа  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА  ДИРЕКТОРОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ  

 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади 

и спорт се именува Петар Силјановски, дипл. полити-
колог. 

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

 
  Бр. 17-5898/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1578. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

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

ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
 
1. За директор на Државниот завод за геодетски ра-

боти се именува Бисера Јакимовска, началник на Одде-
лението за урбанизам и животна средина во Општина 
Ѓорче Петров - Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5899/1                   Претседател на Владата 

25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1579. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 

И УРБАНИЗАМ 
 
1. Се разрешува Зоран Маџовски од должноста ди-

ректор на Државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам, орган во состав на Министерството за 
транспорт и врски. 

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

 
   Бр. 17-5900/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1580. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И  

УРБАНИЗАМ 
 
1. За директор на Државниот инспекторат за гра-

дежништво и урбанизам, орган во состав на Мини-
стерството за транспорт и врски се именува Китан Пав-
ловски, главен градски инспектор на инспекцијата за 
комунални работи, за патен сообраќај и за патишта на 
град Скопје. 

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

 
   Бр. 17-5901/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1581. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР 
НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА 

 
1. Се разрешува Сања Милановиќ од должноста ди-

ректор на Монополската управа, орган во состав на 
Министерството за економија. 

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

 
  Бр. 17-5902/1                    Претседател на Владата 

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

1582. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛ-
СКАТА УПРАВА 

 
1. За директор на Монополската управа, орган во 

состав на Министерството за економија, се именува 
Панче Бардаров, дипл. економист. 

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

 
   Бр. 17-5903/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1583. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА УПРАВАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

 
1. Се разрешува Зоран Трајчевски од должноста ди-

ректор на Управата за телекомуникации, орган во со-
став на Министерството за транспорт и врски. 

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

 
   Бр. 17-5904/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1584. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за телекомуникации, орган во состав на Министерство-
то за транспорт и врски се именува Коста Трпковски. 

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

 
  Бр. 17-5905/1                    Претседател на Владата 

25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1585. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  НА 
УПРАВАТА  ЗА  ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ  РАБОТИ 

 
1. Се разрешува Лефко Манчевски од должноста 

директор на Управата за хидрометеоролошки работи, 
орган во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

 
  Бр. 17-5906/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1586. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕО-

РОЛОШКИ РАБОТИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за хидрометеоролошки работи орган во состав на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство се именува Сузана Алчинова Моневска, дипл. 
инж. метеоролог. 

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

 
  Бр. 17-5907/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1587. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА  ДРЖАВНИОТ  ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
1. Се разрешува Селјадин Мемети од должноста за-

меник на директорот на Државниот завод за статисти-
ка. 

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

 
  Бр. 17-5908/1                    Претседател на Владата 

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

1588. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
1. За заменик на директорот на Државниот завод за 

статистика се именува Милаим Адеми. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5909/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1589. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. Се разрешува Владимир Ѓорчески од должноста 

директор на Бирото за судски вештачења, орган во со-
став на Министерството за правда. 

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

 
  Бр. 17-5910/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1590. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 
СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. За директор на Бирото за судски вештачења, ор-

ган во состав на Министерството за правда, се именува 
Костадин Миленков, адвокат. 

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

 
  Бр. 17-5911/1                    Претседател на Владата 

25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1591. 
Врз основа на член 88, став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 
6/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА  

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
- Скопје се разрешуваат:  

- Ламбе Арнаудов, 
- Абдулади Абдиу, 
- Васил Ефтимов, 
- Адем Исаку, 
- Кире Јанев, 
- Весна Јовановска, 
- д-р Димитар Јуруковски, 
- Борче Сибиновски, 
- Војо Стојановски, 
- Бајрам Цапа. 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата на 

Република Македонија за приватизација - Скопје се 
именуваат: 

- Матилда Димовска, 
- Владимир Филиповски, 
- Крсте Шутиновски, 
- Горан Коевски, 
- Ратко Чадиковски, 
- Биљана Лазаревска, 
- Љубица Костовска, 
- Зикри Положани, 
- Јусуф Илази. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-5913/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
1592. 
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на СРМ� бр. 38/90 и 
�Службен весник на Република Македонија� бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија - Скопје се разрешуваат: 

- Васко Поповски, 
- Фатиме Абдиу, 
- Димитрија Дарковски, 
- Марија Јорданова, 
- Матеја Петрески, 
- Зоран Дилов, 
- Љупче Ристески, 
- Крсто Цанев, 
- Фатмир Хасани. 

2. За членови на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја - Скопје се именуваат:  

- Ленка Балаловска, 
- Гавро Панов, 
- Владо Додевски, 
- Самка Ибраимовски, 
- Митко Пуреовски, 
- Виолета Атанасиевска, 
- Зоран Петров,  
- Иса Лика, 
- Кадри Кадрија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5914/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1593. 
Врз основа на член 8 став 2 од Одлуката за прео-

бразба на Јавното претпријатие за производство, прене-
сување и дистрибуција на електрична енергија �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје во Акционер-
ско друштво во државна сопственост (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 80/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 но-
ември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
�ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

- ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 
1. Реџеп Усеини се разрешува од должноста заме-

ник на генералниот директор на Акционерското друш-
тво �Електростопанство на Македонија� - во државна 
сопственост - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5915/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1594. 
Врз основа на член 8 став 2 од Одлуката за прео-

бразба на Јавното претпријатие за производство, прене-
сување и дистрибуција на електрична енергија �Еле-
ктростопанство на Македонија� - Скопје во Акционер-
ско друштво во државна сопственост (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 80/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 но-
ември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
�ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

-  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
1. За заменик на генералниот директор на Акцио-

нерското друштво �Електростопанство на Македонија� 
- во државна сопственост - Скопје, се именува Тома 
Глигоријевски, дипл. инж. металург, директор на РЕ 
Валавница за цевки и профили при ФЗЦ �11 Октом-
ври� - Куманово. 

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

 
  Бр. 17-5916/1                    Претседател на Владата 

25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1595. 
Врз основа на член 362 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001 и 61/2002), член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000) и 
член 21 точка 21.2 од Статутот на Акционерското 
друштво за телекомуникации �Македонски телекому-
никации� - Скопје, Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАСТАПНИК 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  �МАКЕДОНСКИ   

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ� - СКОПЈЕ  
1. Ламбе Арнаудов се разрешува од должноста за-

стапник на Владата на Република Македонија во Со-
бранието на Акционерското друштво за телекомуника-
ции �Македонски телекомуникации� - Скопје. 

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

  Бр. 23-6056/1                    Претседател на Владата 
25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1596. 
Врз основа на член 362 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001 и 61/2002), член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000) и 
член 21 точка 21.2 од Статутот на Акционерското 
друштво за телекомуникации �Македонски телекому-
никации� - Скопје, Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАСТАПНИК НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУ-
НИКАЦИИ �МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ�  

СКОПЈЕ  
1. За застапник на Владата на Република Македони-

ја во Собранието на Акционерското друштво за телеко-
муникации �Македонски телекомуникации� - Скопје се 
именува д-р Таки Фити, професор на Економскиот фа-
култет во Скопје. 

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

  Бр. 23-6057/1                    Претседател на Владата 
25 ноември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1597. 
Врз основа на член 7 став  1 точки 8 и 9 од Законот 

за заштита на растенијата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 25/98 и 6/2000), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство издава 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ МЕРКИ ПРИ УВОЗ НА КОМПИР ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Наредбата за преземање мерки при увоз на ком-
пир во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 88/2000), во член 2 точка 1 по зборот �тестира-
ни� се додаваат зборовите: �со IF-тест�. 

Во точката 3 ред 5 по зборот �Македонија� се дода-
ваат зборовите: �од присуството на причинителот на 
бактериско венење на компирот во државата од каде 
потекнува и утврдената состојба од прегледот�. 
Во точката 8 по точката на крајот се додава нова ре-

ченица која гласи: �Евиденцијата за увоз на компир ги 
содржи следните податоци: 

- име и адреса на испраќачот (производителот) 
- сорта и семенска категорија (степен на одгој) 
- количина 
- број на фито санитарно уверение 
- број на одобрението на надлежното министерство 
- дата и место на увозот�. 
По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:  
�Поединечна пратка на компир треба да биде соста-

вена од најмногу две, во Република Македонија лабо-
раториски се уште непроверени партии, освен при увоз 
на ситен семенски компир (дебелина 28-35 мм), која 
може да биде составена од најмногу четири, лаборато-
риски се уште непроверени партии. Бројот на партиите 
при увоз на компир наменет за опити при воведување 
на нови сорти, односно за истражувачки цели, не е 
ограничен. Партијата на семенскиот компир е хомоге-
на единица во однос на сортата, квалитетот, потеклото, 
семенската категорија и произведена на една парцела и 
под еден производствен број (со ист референтен број). 
При складирањето, припремата, пакувањето, утоварот 
и превозот на пратките, мора партиите да бидат меѓу-
себно одделени�. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 10-11893/1                                   Министер, 

декември 2002 година                    Славко Петров, с.р. 
      Скопје 

___________ 
1598. 
Врз основа на членовите 1, 5 и 12 од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на СРМ� број 
40/87, 36/89 и �Службен весник на Република Македо-
нија� број 82/99), Одборот за доделување на наградата 
�Климент Охридски�, на седницата одржана на 27 но-
ември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ� ВО 2002 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ПОВЕЌЕГОДИШНИ ОСТВАРУВА-
ЊА ВО КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, ОБРАЗОВА-
НИЕТО И  ВОСПИТАНИЕТО  И  ЗДРАВСТВОТО ОД  
ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
За особено значајни повеќегодишни остварувања во 

областа на културата и уметноста, наградата се доделу-
ва на: 

1. акад. Крум Томовски, инж. архитект од Скопје и 
2. проф. Јорданчо Чевревски, актер од Скопје. 
 

II 
За особено значајни повеќегодишни остварувања во 

областа на образованието и воспитанието, наградата се 
доделува на: 

1. проф. д-р Џеват Гега, албанолог од Скопје, 
2. д-р. Коста Пеев, лингвист од Скопје и 
3. Глигор Тренчевски, професор по математика од 

Скопје. 
 

III 
За особено значајни повеќегодишни остварувања во 

областа на здравството, наградата се доделува на: 
ЈЗО Завод за нефрологија од Струга. 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 07-4404/2                           Претседател 

5 декември 2002 година     на Одборот за доделување на наградата 
           Скопје                          �Климент Охридски�, 

                                        акад. Цветан Грозданов, с.р.  
___________ 

1599. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 71 и 27 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 20 
ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се поведува постапка за оценување уставноста 

на член 2 став (1) во делот �единствено�; член 4 став 
(1) и (2); член 6 став (1) во делот �исклучиво�; член 16 
став (1) во делот �и вршење јавни овластувања� и во 
делот �кое адвокатот сам го заверува со свој печат�; 
член 34 став (3); член 35 точката 5); член 38; член 42 и 
член 43 од Законот за адвокатурата (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2002) и 

2. Не се поведува постапка за оценување уставноста 
на член 3 во делот � и вршење на други работи на прав-
на помош� и член 17 став (4) од Законот означен во 
точката 1 од ова решение. 

3. Се запира извршувањето на поединечните акти и 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на членовите од Законот означени во точката 1 од 
ова решение. 

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

5. Ердован Асан од Скопје, Нотарската комора на 
Република Македонија, Каранфиловски Томислав од 
Скопје, Здружението на правници од стопанството на 
Република Македонија и Бирото за заштита на инду-
стриска сопственост при Министерството за економија 
на Уставниот суд на Република Македонија му подне-
соа иницијативи за поведување постапка за оценување 
уставноста на одредби од вкупно 12 членови од зако-
нот означен во точката 1 од ова решение и тоа: �член 2 
став (1) во делот �единствено�; член 3 во делот �и вр-
шење на други работи на правна помош�; член 4 став 
(1) точка 1) и точка 2) во делот �податоци за состојбата 
на сметките на правни и физички лица во штедно кре-
дитни односи, односно организации на платен промет 
и деловни банки�; член 4 став (2) во делот �и сорабо-
тка�; член 6 во делот �исклучиво�; член 16 во делот �и 
вршење јавни овластувања� и во делот �сам го заверу-
ва со свој печат�; член 17 став (4); член 34 став (3); 
член 35 точка 5); член 38 став (1) точките 1) и 2); член 
42 и член 43. 
Според првоподнесената иницијатива, оспорениот 

дел на членот 2 од Законот бил во спротивност со чле-
нот 52 став 4 од Уставот бидејќи истиот имал повратно 
дејство, а истовремено создавал и значителна правна 
несигурност на сите останати субјекти кои, исполну-
вајќи определени законски услови, правото на пружа-
ње правна помош и услуги за остварување на правата 
од определена област, како на пример правата од инду-
стриската сопственост, авторските и други права, го 
стекнале врз основа на закон и Уставот пред влегува-
њето во сила на Законот за адвокатурата. 
Според наводите во второподнесената и четврто-

поднесената иницијатива, пак, со оспорениот дел на 
членот 2, како и на членот 3, во кој што поимот правна 
помош бил дефиниран премногу широко, се воспоста-
вувала монополска положба на адвокатите како единс-

твени даватели на правна помош, што не било во сог-
ласност со членот 55 од Уставот, ниту со членот 53 
исто така од Уставот, кој што адвокатурата ја опреде-
лувал како самостојна и независна јавна служба што 
обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во 
согласност со закон, но не и единствена. 
Освен тоа, со оспорените делови од наведените два 

члена од Законот, според наводите во овие две иници-
јативи истовремено се повредувало и начелото на вла-
деењето на правото, а се вршело и ограничување на ос-
новните човекови и граѓански слободи и права, бидејќи 
со нив се оневозможувало секој по свој слободен избор 
да определи лице за кое смета дека најдобро ќе го за-
стапува во неговата работа пред суд, орган на државна-
та управа или друга институција и организација заради 
заштита и остварување на неговите права и интереси, а 
при тоа лицето да не мора да е адвокат. 
Како причини дека адвокатурата не можела да биде 

единствена јавна служба која обезбедува и дава правна 
помош во најширока смисла на значењето на овој по-
им, скоро во сите иницијативи се наведува и тоа дека 
во државата постоеле и други органи, јавни служби и 
правни субјекти кои во согласност со закон била воста-
новени и овластени за пружање на правна помош. Во 
таа смисла се наведува Нотаријатот, како самостојна и 
јавна служба, службите за правна помош организирани 
пред општините, синдикатот и други правни лица реги-
стрирани за давање на правни и интелектуални услуги 
во согласност со постојните закони чии одредби изрич-
но не престануваат да важат со денот на влегувањето 
во сила на Законот за адвокатурата. 
Освен оспорените делови на членот 2 и 3 од Зако-

нот, поради повреда на членот 55 од Уставот се оспо-
рува и членот 6 став 1 од Законот, кој исто така бил на 
линија на создавање монополска положба на адвокату-
рата. Со овие одредби од Законот, слободата на паза-
рот и претприемништвото, како и правото на работа, 
посебно им се повредувале на лицата - дипломирани 
правници, со положен правосуден испит, а и на лицата 
со положен друг специјален испит за заштита на права-
та од одделни области, поради што овие лице се дове-
дувале во нерамноправна положба во однос на адвока-
тите. 
Понатаму, во иницијативата поднесена од Нотар-

ската комора се тврди дека јавните овластувања пред-
видени во оспорениот член 4 став (1) точка 1) од Зако-
нот се јавни овластувања што ги вршат и нотарите сог-
ласно Законот за вршење на нотарските работи. 
Од причини што адвокатурата и нотаријатот биле 

две посебни јавни служби кои се основаат и работат 
според два посебни закони во кои се утврдени и сосе-
ма различни услови, начела и правила на нивното ра-
ботење, според Нотарската комора, јавните овласту-
вања предвидени во членот 4 став (1) точката 1) од 
Законот не можеле да ги вршат адвокатите, односно 
нивното вршење било неспојливо со вршењето на ад-
вокатската дејност. Ова дотолку повеќе што изготву-
вањето на нотарските акти (пр. изјава за потврда на 
факти во форма на нотарски акт) се однесувало за ра-
боти кои пред донесување на Законот за вршење на 
нотарските работи, спаѓале во судска надлежност кои 
ги обавувал исклучиво судија, а сега со изземањето на 
овие работи од нотаријатот и со нивното пренесување 
во надлежност на адвокатурата, практично значело 
дека поранешната вонпроцесна судска надлежност се 
пренесувала на странката - обичниот граѓанин бидеј-
ќи според член 16 став (1) од Законот за адвокатурата 
за вршење на јавните овластувања утврдени со овој 
закон адвокатот секогаш треба да има полномошно од 
странката. 
Според наводите во иницијативата поднесена од 

Нотарската комора, вршењето на јавните овластувања 
од страна на адвокатите е дискутабилно и од причини 
што Законот за адвокатурата не содржел ниту една 
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одредба за начинот, формата, постапката, како и за од-
говорноста на адвокатурата за нивното извршување, 
какви што одредби содржел Законот за вршење на но-
тарските работи. 
Во врска со оспорениот дел на членот 4 став (1) 

точката 2), се наведува дека овластувањето на адвока-
тите да прибираат известувања и податоци било пре-
широко поставено и истото можело да се однесува са-
мо за оние податоци кои не се тајна и само во случај 
кога адвокатот имал полномошно и се водела одредена 
постапка во која требало податокот да се примени. 
Исто така, овластувањето за прибирање на овие по-

датоци можело да се однесува само за странката што го 
дала полномошното, а не и за спротивната странка. 
Членот 4 став (2) во делот �соработка� од Законот 

не бил во согласност со Уставот (при тоа не се посочу-
ва членот од Уставот со кој оваа одредба не е во сог-
ласност) бидејќи соработката на адвокатот со судовите 
и другите органи, била забранета. 
Членот 16 став (1) во оспорените делови не бил во 

согласност со Уставот бидејќи вршењето на јавни ов-
ластувања морало да произлегува од закон, а не да се 
добива со полномошно издадено од странката. 
Одредбата на членот 17 став (4) од Законот според 

наводите во иницијативата поднесена од Нотарската 
комора била неприменлива, дури и штетна, и создавала 
правна несигурност, затоа што адвокатот не бил и не 
можел да биде повереник на двете странки, но бил пол-
номошник, застапник само на едната странка и тешко 
дека при составување на двострани правни работи ќе 
можел да ги штити интересите на договорените страни, 
кои во најголем број случаи биле спротивставени. Од 
овие причини и оваа одредба не била во согласност со 
Уставот. 
Имајќи ги предвид функциите, целите и овласту-

вањата на адвокатското коморско здружување, подно-
сителот на првата иницијатива смета дека трговската 
дејност е неспојлива со адвокатската дејност, па затоа 
и ја оспорува уставноста на член 34 став (3) и член 35 
став 1 точка 5 од Законот. Овие законски одредби 
според овој подносител истовремено предизвикувале 
и правна иронија бидејќи со одредбите на членовите 
2, 3, 6 и 38 од Законот за адвокатурата, на трговските 
друштва не име се дозволувало вршење на адвокат-
ската дејност, а од друга страна, со овие одредби, на 
Адвокатската комора и се овозможувало вршење на 
трговска дејност. 
Оспорувањето на членот 38 став (1) точките 1) и 2) 

од Законот, во кој се предвидени казнени одредби, е 
поврзано со причините поради кои се оспоруваат дру-
гите одредби од Законот, кои се и основа за санкциони-
рање на дејствијата предвидени со овој член. 
Членовите 42 и 43 се оспоруваат од повеќе причини 

и аспекти и тоа:  
Според наводите на иницијативата на Нотарската 

комора, со членот 42 алинеја 1 се повредувал принци-
пот на владеењето на правото бидејќи формулацијата 
на оваа алинеја создавала конфузија во правниот си-
стем во делот на вршењето на нотарските работи, а со 
тоа и правна несигурност на граѓаните. Имено, законо-
давецот при определбата  за престанување на важење 
на одредбите од Законот за вршење на нотарските ра-
боти наведени во алинејата 1 на член 42 од Законот не 
водел сметка дека нотарот има овластување да составу-
ва нотарски акти, записници и потврди и според други 
закони кои во овој член  не се предвидени да престанат 
да важат, па со престанување на важење на одредбите 
од овој закон кои ја регулирале постапката  за составу-
вање на нотарски акт, нотарот бил доведен во ситуаци-
ја при составување на нотарски акт чие составување му 
е дозволено да измислува постапка  по сопствено нао-
ѓање, што доведувало до сериозна правна несигурност 
на граѓаните и до нарушување на принципот на владее-
њето на правото воопшто. 

Така, при внесување на оваа оспорена одредба  за-
конодавецот не ги имал предвид одредбите на членот 
15 став 2 точка 3, член 18-а и други членови од Законот 
за извршната постапка, потоа членот 81 од Законот за 
меница, членот 33 од Законот за сопственост и други 
стварни права, Законот за трговските друштва и ред 
други закони кои предвидувале постапување на нота-
рот преку составување на писмена во форма на нотар-
ски акт. Во овој контекст се наведува дека и сите под-
законски акти со кои е регулирано работењето на нота-
рот не биле изменети, а во истите се оперирало со тер-
минот нотарски акт. 
Во оваа иницијатива исто така се наведува дека не-

ма земја во светот во која на нотарот му е одземена 
можноста да составува нотарски исправи, како акти, 
записници и потврди и дека со одземањето на ваквата 
можност, се рушел концептот на латинскиот нотаријат 
кој е усвоен во Законот за вршење на нотарските рабо-
ти, а рушењето на ваквиот концепт би довело и до иск-
лучување на Нотарската комора на Република Македо-
нија од  Унијата на латинскиот нотаријат (Светско 
здружение на нотарските комори). 
Уставноста на оспорениот член 42 алинеите 2 и 3 од 

Законот, се оспорува од причини што прашањата кои 
биле уредени во членот 120 од Законот за индустриската 
сопственост и членот 5 од Законот за заштита на топо-
графијата на интегралните кола, кои што според оспоре-
ните одредби на член 42 престануваат да важат со денот 
на влегувањето во сила на Законот за адвокатурата, не-
мале никаква врска со прашањата што ги уредувал овој 
закон. Ова посебно се однесувало за членот 5 од Законот 
за заштита на топографијата на интегралните кола, би-
дејќи во овој член бил утврден само органот на управата 
пред кој се води постапката за заштита на топографиите 
на интегралните кола, со кое прашање инаку не се зани-
мавал Законот за адвокатурата. 
Од друга страна, со оглед дека со членот 120 од За-

конот, а и со било кој друг член од овој закон, адвока-
тите не биле исклучени од можноста за застапување 
или пружање на друг вид правна помош во постапката 
за заштита на правата од оваа област, но само, како и 
другите лица кои можеле да бидат застапници во оваа 
постапка, требало да имаат положено стручен испит од 
областа на индустриската сопственост, кој што испит, 
пак со овој закон како lex specialis, бил предвиден по-
ради специфичноста на оваа област, за која покрај 
правната била утврдена и посебна стручна научно-тех-
ничка оспособеност, се смета дека со укинувањето на 
овој член од Законот за индустриска сопственост, зако-
нодавецот излегол надвор од рамките на уредувањето 
на адвокатската дејност, при тоа сметајќи дека посеб-
ната стручно-техничка оспособеност неможе да биде 
предмет на Законот за адвокатурата, во негативна 
функција. Укинувањето на оваа одредба повторно го 
имплицирала прашањето за повратното дејство на За-
конот за адвокатурата и внесување на правна несигур-
ност на околу 196 лица кои го положиле овој испит. 
И на крај, членот 43 од Законот во сите иницијати-

ви главно се оспорува од причини што според овој 
член престанувале да важат одредби од Законот за пар-
ничната постапка и Законот за општата управна по-
стапка кои согласно Уставот се носеле со двотретинско 
мнозинство, па според наводите во иницијативите не 
можело со еден закон што се донесува со просто мно-
зинство да се укинуваат одредби од закони што се но-
сат  со двотретинско мнозинство. Измената на тие за-
кони можела да се врши само на начин и постапка во 
која се донесени, а не и со друг закон, како што е тоа 
направено во конкретниот случај со Законот за адвока-
турата. 
Наведувајќи дека оспорените членови од Законот 

предизвикале хаос и конфузија во правниот систем, а 
истовремено и сериозни последици во работењето на 
субјектите кои пред донесувањето на Законот за адво-
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катурата, освен адвокатите, имале право да обезбедува-
ат и даваат правна помош, како и со оглед на последи-
ците што ги трпеле граѓаните и правните лица при ос-
тварувањето и заштита на нивните права и интереси 
пред судовите, државните и другите органи и организа-
ции, во иницијативите се предлага Судот, до донесува-
ње на конечна одлука, да изрече времена мерка за запи-
рање на примената на оспорените одредби и на извр-
шувањето на поединечните акти и дејствија донесени, 
односно преземени врз основа на овие одредби. 

6. Судот на седницата утврди дека според членот 2 
став (1) од Законот, адвокатурата е самостојна и неза-
висна јавна служба која единствено (оспорен дел) обез-
бедува и дава правна помош. 
Во членот 3 од Законот е утврдено во што се состои 

правната помош, па во таа смисла меѓу таксативно на-
броените работи е утврдено дека правната помош се 
состои и во вршење други работи на правна помош, во 
кој дел се оспорува овој член. 
Според оспорениот член 4 став (1) точката 1) од За-

конот, јавните овластувања што ги вршат адвокатите се 
состојат во вршење на правни работи како што се: право 
на составување исправи со изјава за потврда на факти, 
освен за залог за подвижни предмети и права и хипоте-
ка, потврдување на заклучоци на собранија на трговски 
друштва, здруженија на граѓани, фондации и други 
правни лица и заверување на адвокатско полномошно. 
Во ставот (1) точката 2) од истиот овој член на За-

конот се утврдени јавни овластувања кои се состојат во 
правото на прибирање известувања врз основа на по-
себно полномошно од странката, од судовите и другите 
државни органи, јавни служби и правни лица, кои се 
должни без одлагање да му ги достават на адвокатот за 
странката и спротивната странка, а се однесуваат на 
податоци за плата, односно висина на пензија, социјал-
на помош, инвалиднина или друга рента, потоа на по-
датоци од казнена, матична, даночна и земјишно книж-
на, односно катастарска евиденција, како и други пода-
тоци, меѓу кои  и податоци за состојбата на сметките 
на правни и физички лица  во штедно-кредитни одно-
си, односно организации на платен промет и деловни 
банки�, во кој дел посебно е оспорена одредбата на 
оваа точка од ставот (1) на членот 4. 
Во ставот (2) на членот 4 од Законот е утврдено де-

ка во вршењето јавни овластувања адвокатот остварува 
службени контакти и соработка (оспорен дел) со судо-
вите, органите за внатрешни работи, други државни ор-
гани и организации или други институции кои вршат 
јавни овластувања и правни лица во текот на целото 
работно време.  
Во членот 6 став (1) од Законот утврдено е дека ад-

вокатската дејност ја вршат исклучиво адвокати. 
Според членот 16 став 1 од Законот, овластувањето 

за давање правна помош и вршење јавни овластувања 
(оспорен дел) адвокатот поединец и адвокатите здру-
жени во адвокатско друштво ги добиваат со полно-
мошно издадено од странката кое адвокатот само го за-
верува со свој печат (оспорен дел). 
Во оспорениот член 17 став (4) од Законот утврдено 

е дека при составување на двострани правни работи, 
договори и друго адвокатот е должен совесно да ги 
штити интересите на договорните странки без разлика 
која од нив побарала правна помош и која странка ја 
плаќа наградата. Ако меѓу странките настане спор во 
врска со договорот составен од адвокат, тогаш тој не 
може да учествува како полномошник на ниту една 
странка. 
Според оспорениот член 34 став (3) од Законот, Ад-

вокатската комора на Република Македонија може да 
формира трговско друштво под услови и начин утврде-
ни во закон, а според оспорениот член 35 точката 5) до-
бивката од работењето на трговското друштво форми-
рано од Адвокатската комора е еден од изворите на 
приходи од кои се финансира Адвокатската комора. 

Според оспорените точки 1) и 2) на ставот (1) на 
член 38 од Законот ќе се казни за прекршок: 1) лице 
кое спротивно на членот 6 став (1) од овој закон се ја-
вува како полномошник или дава правна помош на 
правно лице со кое не е во работен однос или на фи-
зичко лице со парична казна од 25.000,00 до 50.000,00 
денари и 2) лице кое спротивно на член 6 став (1) од 
овој закон за награда се занимава или се јавува како 
полномошник или дава правна помош на правно лице 
со кое не е во работен однос или на физичко лице, со 
парична казна од 25.000,00 до 50.000,00 денари. 
Според оспорениот член 42 од Законот, со денот на 

влегувањето во сила на овој закон престануваат да ва-
жат: 

- одредбите од членовите 6, 41, 41-а, 42, 43, 50, 56 и 
138 од Законот за вршење на нотарски работи, како и 
сите одредби што се однесуваат на право на нотарот да 
составува исправи, нотарски акт, освен за залог на под-
вижни предмети и права и хипотека и да застапува 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/96 
и 25/98); 

- членот 120 од Законот за индустриска сопственост 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/93) и  

- членот 5 од Законот за заштита на топографијата 
на интегралните кола (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 5/98). 
Според оспорениот член 43 од Законот, со денот на 

влегувањето во сила на овој закон престануваат да ва-
жат: 

- членот 83 ставови 1 и 4 од Законот за парнична 
постапка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 33/98) и  

- членот 58 став 1 од Законот за општата управна 
постапка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 47/86). 

7. При оценување на уставноста на оспорените чле-
нови од Законот, Уставниот суд, меѓу другото, особено 
ги имаше предвид следните уставни одредби: 
Во член 8 од Уставот, како темелни вредности на 

уставниот поредок на Република Македонија се утвр-
дени и основните слободи и права на човекот и граѓа-
нинот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот, владеењето на правото и слободата на пазарот 
и претприемништвото. 
Според член 9 од Уставот, кој е и прв во поглавјето 

- II �Основните слободи и права на човекот и граѓани-
нот�, граѓаните на Република Македонија се еднакви 
во слободите и правата независно од полот, расата, бо-
јата на кожата, националното и социјалното потекло, 
политичкото и верското уверување, имотната и оп-
штествената положба и тие, исто така се еднакви пред 
Уставот и законите. 
Слободниот избор на вработување и достапноста на 

секое работно место, на секому под еднакви услови, се 
едни од основните и најбитни прашања од комплексот 
на правото на работа, кое спаѓа во категоријата на со-
цијално-економските права утврдени со Уставот. 
Од аспект на причините поради кои се оспоруваат 

наведените одредби од Законот како значајни Судот ги 
имаше предвид и одредбите од Уставот со кои е утвр-
ден системот на гаранции, а особено на заштитата на 
слободите и правата на човекот и граѓанинот и тоа: 
Член 50 став 1 од Уставот, според кој секој граѓа-

нин може да се повика на заштита на слободите и пра-
вата утврдени со Уставот пред судовите и пред Устав-
ниот суд на Република Македонија во постапка засно-
вана врз начелата на приоритет и итност, а според ста-
вот 2 на овој член, се гарантира судска заштита на за-
конитоста на поединечните акти на државната управа и 
на другите институции што вршат јавни овластувања. 
Член 52 став 3 од Уставот, според кој законите вле-

гуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објаву-
вањето, а по исклучок што го утврдува Собранието, со 
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денот на објавувањето и ставот 4 на овој член според 
кој законите и другите прописи не можат да имаат по-
вратно дејство освен по исклучок, во случаи кога тоа е 
поповолно за граѓаните. 
Во членот 53 од Уставот, адвокатурата е утврдена 

како самостојна и независна јавна служба што обезбе-
дува правна помош и врши јавни овластувања во сог-
ласност со закон. 
И на крај во членот 54 од Уставот, кој е и последен 

од поглавјето за гаранциите на основните слободи и 
права е утврдено дека слободите и правата на човекот 
и граѓанинот можат да се ограничуваат само во случаи 
утврдени со Уставот, дека ова ограничување може да 
се пропише за време на воена или вонредна состојба и 
дека ограничувањето не може да биде дискриминатор-
ско и не може да се однесува за изрично наброените 
слободи и права во овој член од Уставот. 
Од содржината и значењето на наведените уставни 

одредби како општ заклучок произлегува дека основ-
ните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-
ти во меѓународното право и утврдени со Уставот, не 
само што се утврдени како една од темелните вредно-
сти на уставниот поредок, но за нивното остварување и 
заштита се утврдени и соодветни уставни услови и ос-
нови. Во таа смисла посебно се значајни гаранциите на 
основните слободи и права, меѓу кое е утврдена и адво-
катурата како еден од основните предуслови за оства-
рување и заштита на слободите и правата на човекот и 
граѓанинот. 
Според мислењето на Судот, целта на член 53 од 

Уставот е да се утврди статусот и положбата на адвока-
турата како самостојна и независна јавна служба што 
обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во 
согласност со закон, што е израз на фактот дека прав-
ната помош дадена од стручно-квалификувана, само-
стојна и независна служба е основна гаранција за ос-
тварување и заштита на слободите и правата на чове-
кот и граѓанинот. 
Меѓутоа, вклучувањето и утврдувањето на адвока-

турата со означениот статус и својство, како една од 
уставните гаранции за основните слободи и права, не 
значи дека таа е и единствено надлежна за пружање и 
обезбедување на правна помош.  
Секое толкување на членот 53 од Уставот, во смис-

ла дека тој ја исклучува можноста правна помош да 
обезбедуваат и други субјекти, освен адвокатурата, 
според Судот би било многу рестриктивно и не би со-
одветствувало на значењето и уставниот третман на 
слободите и правата на човекот и граѓанинот. 
При тоа, особено треба да се има предвид дека 

слободите и правата на човекот и граѓанинот, односно 
нивното гарантирање, според Преамбулата на Уста-
вот претставува една од целите за неговото донесува-
ње и дека тие се една од темелните вредности на кои 
се заснова уставниот поредок на Република Македо-
нија. 
Исто така, карактеристично за уставното нормира-

ње на слободите и правата на човекот и граѓанинот е и 
тоа што основните слободи и права оригинерно се 
утврдени во самиот Устав и што тие се уредени во вто-
риот дел (глава) што доаѓа по Основните одредби, а 
пред нормите за организацијата на власта и другите 
одредби од уставен карактер. 
Од ваквиот приод и однос на Уставот кон човекови-

те слободи и права произлегува и нивната првенствена 
улога и вредност во утврдувањето и градењето на Ре-
публика Македонија, како суверена, самостојна и пред 
се демократска држава, чиј суверенитет произлегува од 
граѓаните и им припаѓа на граѓаните. 
Наведените карактеристики даваат основа за заклу-

чок дека интенцијата на Уставот е со закон да се утвр-
дуваат норми кои ќе овозможуваат уставно утврдените 
слободи и права да се остваруваат посодржајно и поце-
лосно, а со цел да се обезбеди што е можно пореален 

сооднос помеѓу нормите на Уставот за слободите и 
правата и нивното реализирање, а не норми кои нема 
да се во оваа функција, односно кои ќе претставуваат 
кочница за тоа. 
Разгледувајќи ги оспорените делови на членовите 2 

и 6 од Законот во контекст на гореизнесеното Судот 
смета дека тие не кореспондираат со улогата, значење-
то и воопшто со определбите изразени во Уставот во 
поглед на слободите и правата на човекот и граѓани-
нот. Ова од причини што решението во овие оспорени 
одредби од Законот, според кое правната помош, од 
било кој вид, единствено и исклучиво ја обезбедуваат 
адвокатите, односно адвокатурата, според Судот не е 
во интерес на граѓаните и не е во функција на поцелос-
но и поефикасно остварување на нивните права и инте-
реси, со оглед дека тоа, прво е премногу рестриктивно 
во однос на кругот на лицата, односно субјектите од 
кои што граѓаните досега, а тргнувајќи пред се од сопс-
твениот интерес, можеа да избираат кој ќе ги застапува 
во постапките пред судовите, органите на државната 
управа или други организации и институции што вр-
шат јавни овластувања. Второ, ова решение создава не-
еднаквост, односно дискриминација меѓу граѓаните по 
основ на нивната имотна состојба бидејќи правната по-
мош во овој случај ќе им биде достапна само на онаа 
категорија граѓани кои ќе имаат средства да ги платат 
услугите на адвокатите, што не беше случај пред доне-
сувањето на овој Закон за адвокатурата. 
И не само тоа. Консеквенциите од утврдување на 

монополската положба на адвокатурата во давање и 
обезбедување правна помош би биле уште подрастич-
ни и понеповолни ако се има предвид дека Законот не 
содржи правила и критериуми според кои ќе се утврду-
ва наградата и трошоците на адвокатите, но Адвокат-
ската комора во тоа е сосема слободна и независна. Во 
вакви услови логично се поставува прашањето која е 
гаранцијата дека адвокатите нема да го фаворизираат 
нивниот материјален интерес, со определување на нео-
правдано високи цени на нивните услуги, место да 
утврдат поприфатливи услови за да нивните услуги би-
дат достапни за поширок круг на граѓани, па и на оние 
со понизок стандард, што би било во согласност и со 
социјалниот карактер на Републиката. 
Поради наведените причини, Судот смета дека овие 

оспорени одредби место да имаат позитивен одраз, тие 
негативно ќе се одразат врз реалното остварување на 
слободите и правата на граѓаните што секако не е во 
согласност со интенциите на Уставот во тој поглед. 
Бидејќи правната помош е предуслов за остварува-

ње скоро на сите слободи и права, со овие законски 
одредби истовремено на индиректен начин се врши 
ограничување и на другите права и слободи на граѓа-
ните, а во прв ред на правото да бараат судска заштита. 
Имено, според ова решение, правото на судска за-

штита на сите индивидуални права и правни интереси 
на граѓаните, во случај кога тие не се способни сами да 
се застапуваат, односно репрезентираат, повторно ќе 
им биде достапно само на оние кои можат да платат ад-
вокат, а не и на оние кои немаат таква можност. Однос-
но, овие последните не ќе можат рамноправно да учес-
твуваат во процесната и другите судски постапки про-
тив оние граѓани кои можат своите права да ги штитат 
со ангажирање на адвокат, поради што се нарушува и 
процесната рамнотежа поради нееднаквата имотна со-
стојба на странките во постапката.  
Понатаму, имајќи ги предвид условите за упис во 

именикот на адвокатите, со кој се стекнува својството 
на адвокат, Судот смета дека решенијата според кои 
адвокатите се единствено надлежни за давање и обез-
бедување правна помош не може да се оправда ниту од 
аспект дека тие се единствено квалификувани за тоа. 
Ова од едноставна причина што адвокатите се само дел 
од единствената правна професија и тие имаат исто 
знаење и способности како и другите лица со завршен 
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правен факултет и положен правосуден испит. Со тоа 
што овие лица не се определиле професионално да се 
бават со адвокатура, не ги прави помалку квалификува-
ни од адвокатите да и тие даваат правна помош, било на 
граѓаните или на правните лица во кои се вработени, се 
разбира во случаи и под услови определени со закон. 
Од друга страна, условите за квалитетно давање на 

правна помош, а во рамките на тоа и за квалитетно за-
стапување, не можат да бидат идентични во различни 
случаи и во различни предмети. Некои предмети, со ог-
лед на нивната специфичност, освен правно образова-
ние, бараат познавање и од други области, па затоа си-
те адвокати не можат да бидат подеднакво стручно 
способни и квалификувани за давање правна помош и 
застапување во сите случаи. 
И на крај, како заклучок, оспорените делови на чле-

новите 2 и 6 од Законот, со кои се воспоставува моно-
полска положба на адвокатурата во давањето и обезбе-
дување на правна помош на граѓаните и правните лица 
и тоа во сите области, и во сите постапки и случаи, без 
исклучок, се крајно рестриктивни и неповолни, бидејќи 
со нив на индиректен начин се врши ограничување и 
на сите други права и слободи на граѓаните утврдени 
во Уставот, кое ограничување, пак, не само што нема 
директен основ во Уставот, но е прекумерно неоправ-
дано и од аспект на членот 53 од Уставот, бидејќи ја 
надминува неговата цел и суштина. 
Освен тоа, употребените термини �единствено� и 

�исклучиво� во членовите 2 и 6 од Законот создаваат 
конфузија и дисхармонија во правниот режим на обез-
бедување правна помош воопшто, бидејќи во постојна-
та регулатива, односно во други закони, кои не преста-
нале да важат, се уште се содржани решенија кои, исто 
така, се однесуваат за пружање и обезбедување правна 
помош, но од други субјекти, односно лица што не се 
адвокати. Ваквата состојба создава правна несигурност 
како кај граѓаните и правните лица, така и кај органите 
што треба да ги применуваат овие закони. Ова дотолку 
повеќе што давањето правна помош спротивно на овие 
членови од Законот во членот 38 став (1) точките 1) и 
2), кои исто така се оспорени, е санкционирано како 
прекршок, со што практично иако формално-правно не 
престанале да важат одредбите од другите закони тие 
не можат или поточно не смеат да се применуваат. 
Во овој контекст значајно е да се истакне дека спо-

ред мислењето на Судот определувањето дали во сите 
или во некои и во кои случаи, односно предмети и во 
кои постапки и пред кои органи е потребна стручна по-
мош на странките од страна на адвокат, се прашања 
што треба да се уредуваат со други закони, а не со За-
конот за адвокатурата бидејќи според Судот овој закон 
треба да се занимава само со организациони прашања и 
прашања што се од значење за функционирање на ад-
вокатурата, како самостојна и независна јавна служба. 
Поради сето напред наведено, пред Судот основано 

се постави прашањето за согласноста на оспорените 
делови на членовите 2 и 6 од Законот со Уставот во це-
лина, а посебно со член 8 алинеите 1 и 3, член 9, член 
50, член 53, член 55 и член 54 став 1 од Уставот. 
Причините поради кои се оспорува членот 3 од За-

конот во делот �и вршење на други работи на правна 
помош� Судот смета дека сами за себе не претставува-
ат доволна основа за изразување на сомнение  во устав-
носта на овој дел од членот 3, бидејќи при дефинирање 
на определени поими тоа е вообичаена практика, а та-
кво решение беше предвидено и во стариот закон за ад-
вокатурата. 
Во оспорениот член 4 од Законот за прв пат се 

утврдени работи кои адвокатурата ќе ги врши како јав-
ни овластувања што според член 53 од Уставот не е 
спорно како можност да се утврдат со закон. 
Меѓутоа, освен можноста за вршење на јавни овла-

стувања од страна на адвокатурата и организации или 
институции (утврдени во членовите 15, 50 и 77) Уста-

вот од 1991 година, за разлика од Уставот од 1974 го-
дина, не содржи ниедна одредба во смисла на каракте-
рот, видовите, начинот и постапката на доверување на 
вршење јавни овластувања од страна на овие субјекти. 
Според правната наука, пак, јавните овластувања се 

функции на државата чие вршење се доверува на уста-
нови, организации и заедници и најчесто се однесуваат 
за: уредување на одделни односи од пошироко значе-
ње, решавање во поединечни управни работи, водење 
евиденции, издавање јавни исправи и сл. На овие субје-
кти правото да вршат јавно овластување им се пренесу-
ва со закон. Јавното овластување на субјектите им дава 
способност во однос на поединците, правни лица и 
други субјекти да настапуваат со авторитет на власт, па 
затоа и за нив важат правилата што се однесуваат на 
органите на власта. 
Поради тоа, вршењето на јавното овластување пот-

полно се регулира со закон со цел да се избегне можно-
ста од злоупотреба и да се обезбеди нивно одговорно 
вршење потребно во интерес на органот во чие име се 
врши тоа. Исто така, битен елемент е вршењето на јав-
ното овластување да биде контролирано од државата, 
која го задржува правото да врши надзор над законито-
ста на работата на субјектот на кого му е доверено. 
Спротивно на изложеното, Законот, освен што во 

член 4 став (1) точката 1) како јавни овластувања го 
утврдува составувањето на исправи со изјава за потвр-
да на факти и потврдувањето на заклучоци тој не содр-
жи конкретни одредби за тоа во која форма, за кои фа-
кти, со каква содржина и на кој начин адвокатите ќе ги 
составуваат и потврдуваат актите (исправите и заклу-
чоците), а ниту содржи одредби за тоа на кој начин и 
од кој државен орган ќе се врши контрола и надзор над 
законитото вршење на овие јавни овластувања. 
Ако се има предвид дека и за субјектите на кои им е 

доверено вршење на јавното овластување важи прин-
ципот на законитост, како и за другите државни орга-
ни, а кој принцип се изразува во обврската на сите суб-
јекти на кои со закон и е доверено јавното овластување 
актите, меѓу кои и јавните исправи, како и преземање-
то на дејствијата да ги донесуваат, односно преземаат 
во однапред со закон определена процедура и форма, и 
содржината на нивните акти (јавни исправи), односно 
нивните дејствија да бидат во согласност со закон, то-
гаш Законот за адвокатурата поради тоа што не ги уре-
дил сите наведени прашања не обезбедува законско ра-
ботење на адвокатите, односно работење во согласност 
со закон, а ниту одговорност и контрола од државата 
над извршувањето на овој вид доверени јавни овласту-
вања. Напротив, адвокатите при ваква состојба на ра-
ботите се доведени во состојба во секој конкретен слу-
чај на вршење на јавните овластувања по сопствено на-
оѓање, односно самостојно да одлучуваат како ќе по-
стапуваат, што не е гаранција за еднаквост и правна си-
гурност на граѓаните. 
Оттука, иако не е спорно дека составувањето на ис-

прави и потврдувањето на заклучоци утврдени во член 
4 став (1) точка1) од законот, место Нотаријатот, отсега 
натаму можат да ги вршат адвокатите како јавно овла-
стување, меѓутоа со оглед дека нивното извршување е 
утврдено на начин кој што не обезбедува еднаквост и 
правна сигурност, ниту владеење на правото, а поради 
горенаведените причини, пред Судот основано се по-
стави прашањето за согласноста на овие одредби на 
точката 1) став (1) на членот 4 од Законот со членот 8 
алинеја 3 и член 9 од Уставот. 
Во однос на заверувањето на адвокатско полно-

мошно, кое како јавно овластување исто така е утврде-
но во членот 4 став (1) точка 1), Законот нуди решение 
во поглед на формата и начинот на кој адвокатите ќе го 
вршат овој вид на јавно овластување, што не е случај за 
другите видови јавни овластувања утврдени во истата 
точка на ставот (1) на членот 4 (за составување на ис-
прави и потврдување на заклучоци). 
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Меѓутоа, и овој вид  јавно овластување кое според 

член 16 се врши со печат на адвокатот , пред Судот се 
проблематизира. Имено, ако се има предвид дека за-
верката на полномошно, и според Законот за општата 
управна постапка и според Законот за парнична по-
стапка, органот може да ја побара во случај кога ќе се 
посомнева во неговата вистинитост, а која вистинитост 
според овие членови од Законот фактички со свој печат 
треба да ја гарантира и потврди адвокатот кој што 
истовремено е и полномошник, односно едно од лицата 
меѓу кое е направено полномошното, тогаш според Су-
дот ваквата заверка не е доволна гаранција за вистини-
тоста на полномошното во која органот се посомневал 
бидејќи не се обезбедени инструменти за надзор и за 
заштита од евентуална злоупотреба при вршење на 
овој вид јавно овластување. 
Одредбата на точката 2) на ставот (1) од членот 4 на 

Законот, чиј дел исто така е предмет на оспорување, не 
е третирана заедно со точката 1) на ставот (1) на истиот 
овој член, бидејќи јавното овластување утврдено во 
оваа точка е од поинаква природа и карактер (не се од-
несува на составување јавни исправи и потврдување за-
писници). Имено, според оваа точка јавното овластува-
ње што адвокатите имаат право да го вршат во правни-
те работи се состои во нивното право, врз основа на по-
себно полномошно од странката, од судовите и другите 
државни органи, јавни служби и правни лица да бараат 
да им доставуваат определени податоци, како за стран-
ката што го дала овластувањето за тоа, така и за спро-
тивната странка. 
Овој вид на јавно овластување, иако во правната те-

орија не се среќава, според мислењето на Судот не е 
спорно од аспект на ефикасност и растеретеност на ор-
ганите самите да ги бараат наведените податоци кога 
се потребни тие да одлучуваат по барање на граѓаните, 
но е дискутабилно што е утврдено дека се остварува 
врз основа на посебно полномошно од странката, а 
уште повеќе што врз основа на тоа полномошно адво-
катот може да бара податоци и за спротивната странка 
во спорот, односно во постапката. 
Имајќи предвид дека во конкретниот случај посеб-

ното полномошно од странката претставува основ за 
вршење на јавното овластување утврдено во точката 2) 
на ставот (1) од членот 4 од Законот, Судот смета дека 
ваквата законска одредба не кореспондира со прифате-
ниот концепт за јавното овластување според кој јавно-
то овластување се пренесува и остварува врз основа и 
по сила на законот. 
Освен тоа, ако странката и без оваа одредба од За-

конот има право полномошникот, во конкретниот слу-
чај адвокатот, да го овласти во нејзино име и на нејзи-
на сметка во постапката пред државните органи, инсти-
туции и други правни лица да ги преземе сите дејстви-
ја, вклучувајќи и барање на овие податоци кои се одне-
суваат за нејзе и дека овие дејствија го имаат истото 
правно дејство како да ги преземала самата странка, 
тогаш сосема оправдано се поставува прашањето која е 
смислата адвокатот барањето на наведените податоци 
за странката чиј полномошник е да го врши како јавно 
овластување, при тоа имајќи го предвид карактерот и 
значењето на овој институт, како и тоа дека јавното ов-
ластување се врши во име на органот што го пренел не-
говото вршење. 
Од друга страна, оваа законска одредба во делот 

според кој врз основа на издадено полномошно од 
странката адвокатот може да бара доставување на по-
датоци и за спротивната странка, иако од неа нема пол-
номошно, се коси со институтот полномошно (полно-
мошник) и го изместува значењето, како и улогата и 
функцијата поради која е востановен овој институт. 
Ова затоа што, со оваа законска одредба фактички се 
допушта странката на својот полномошник-адвокат да 
му пренесе поголеми права од оние што самата ги има, 
што е недозволиво, а на овој начин истовремено се по-

вредува и уставната гаранција на сигурност и тајност 
на личните податоци на спротивната странка, со акт и 
постапка за кои не постои уставен основ. 
Поради наведените причини пред Судот основано 

се постави прашањето за согласност со Уставот на точ-
ката 2) на ставот (1) на членот 4 од Законот и тоа во це-
лина, а не само во нејзиниот оспорен дел. 
Ставот (2) на член 4 од Законот иако не е оспорен, 

но со оглед дека е во функција на извршување на јав-
ните овластувања утврдени во ставот (1), а поврзано со 
овој став се и оспорените делови на член 16 став 1 од 
Законот, Судот и за овие одредби го постави прашање-
то за нивната согласност со Уставот. 
Во однос на оспорениот член 17 став (4) од Законот, 

Судот оцени дека тој не е во несогласност со Уставот, 
бидејќи составувањето на двострани правни работи (до-
говори и сл.) како еден вид на правна помош што ја 
обезбедуваат адвокатите на начин и под услови утврде-
ни во овој член, го допушта и самиот член 53 од Уста-
вот. Од друга страна утврдената должност на адвокатот 
при составувањето на двострани правни работи совесно 
да ги штити интересите на двете договорни страни и за-
браната, во случај на спор во врска со договорот што го 
составил, да не може да биде полномошник на ниту ед-
на од странките на тој договор, е во функција на обезбе-
дување поголема законитост, непристрасност и совес-
ност при давањето на овој вид правна помош, а е во на-
сока и на зголемување на довербата на граѓаните во ра-
ботата на адвокатите. 
Имајќи предвид дека според Законот, Адвокатската 

комора се основа, односно организира заради вршење на 
точно определени работи (да одлучува за стекнување и 
престанок на правото на вршење адвокатска дејност, да 
одлучува за одговорноста на адвокатите во извршување-
то на нивните должности и при тоа да изрекува соодвет-
ни дисциплински мерки, да ја донесува тарифата и ја 
утврдува висината на уписнината, да се грижи за струч-
ното оспособување и усовршување на адвокатите и др.) а 
некои од нив по својот карактер и значење претставуваат 
и јавни овластувања, иако во Законот не се така опреде-
лени, Судот смета дека Адвокатската комора нема пра-
вен субјективитет да основа трговско друштво.  
Или поконкретно, основањето на трговско друштво 

од страна на Адвокатската комора и нејзиното финанси-
рање од добивката од неговото работење, според мисле-
њето на Судот, е неспоиво со јавно-правниот статус на 
Адвокатската комора, и на адвокатурата воопшто, како и 
со целите и функциите заради кои, а согласно уставно-
утврдената положба на адвокатурата, со Законот за адво-
катурата се основа, односно е утврдена обврската на ад-
вокатите да се организираат во Адвокатска комора. 
Поради тоа, пред Судот основано се постави праша-

њето за согласноста на член 34 став (3) и член 35 точка 
5) од Законот со членот 53 од Уставот. 
Бидејќи оспорените одредби на членот 38 став (1) 

точките 1) и 2) по својот карактер се казнени одредби и 
со нив се санкционира давањето на правна помош спро-
тивно на член 6 став (1) од Законот, а за членот 6 став 
(1), како и за член 2 став (1) од Законот, кои што прет-
ставуваат основа за овие казнени одредби, Судот осно-
вано изрази сомневање во нивната уставност, тогаш ло-
гично следуваше Судот да го постави прашањето за 
согласноста со Уставот и на овие одредби од Законот. 
Одредбите на членот 38 став (1) точките 3) и 4) не се 

оспорени со овие иницијативи, но бидејќи со нив се 
санкционираат дејствијата спротивни на вршењето на 
јавните овластувања утврдени во него, Судот по сопс-
твена иницијатива одлучи и за овие одредби на членот 
38 да го постави прашањето за нивната уставност, како 
и за членот 4 од Законот. 
Од одредбите на членовите 2 и 6 од Законот, според 

кои адвокатурата единствено обезбедува и дава правна 
помош и адвокатската дејност исклучиво ја вршат адво-
катите јасно произлегува дека целта и определбата на 
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законодавецот со донесувањето на овој закон била на 
адвокатурата да и обезбеди ексклузивно право да дава и 
да им обезбедува правна помош на граѓаните и правни-
те лица во постапките за остварување на нивните права 
и правните интереси. Според образложението на Пред-
логот на Законот ова право на адвокатурата било во сог-
ласност со членот 53 од Уставот. 
Следствено на тоа, во членовите 42 и 43 од Законот 

е предвидено со неговото влегување во сила да преста-
нат да важат одредените одредби од законите утврдени 
во овие членови. 
За тоа пак, дали адвокатурата според член 53 од 

Уставот е единствено надлежна за обезбедување правна 
помош, од какво што толкување тргнал законодавецот 
при донесување на овој закон, се дадени доволно еле-
менти и аргументи врз кои се заснова и одлуката на Су-
дот во врска со уставноста на оспорените делови на 
членовите 2 и 6 од Законот. Со оглед дека тие аргумен-
ти истовремено се основа за поставување на прашањето 
за уставноста и на оспорените одредби на членовите 42 
и 43 од Законот, на ова место, ќе се укаже само на не-
кои правни и фактички состојби и последици што спо-
ред мислењето на Судот се предизвикани со престану-
вање на важење на одредбите од законите наведени во 
овие членови од Законот. 
Имено, и по престанување на важењето на членови-

те од законите наведени во членовите 42 и 43 од Зако-
нот, во правниот систем на Република Македонија оста-
наа да важат одредби од редица други закони кои исто 
така предвидуваат дека полномошник, освен адвокат 
може да биде и друго лице. Вакви одредби и понатаму 
се содржани и во самиот Закон за парничната постапка 
(член 84) и во Законот за индустриска сопственост 
(член 10). 
Ваквата состојба, од една страна укажува дека зако-

нодавецот докрај и доследно не ја извел концепцијата 
на Законот согласно неговата цел и определба, а од дру-
га страна, значи дека по донесувањето на Законот за ад-
вокатурата во Републиката постои неконзистентна и не-
усогласена законска регулатива за обезбедување на 
правната помош, што за своја последица има правна не-
сигурност, а истовремено и нарушување на принципот 
на владеењето на правото во оваа област. 
Ако кон сето ова се додаде и тоа дека членот 83 став 

1 и 4 од Законот за парничната постапка престанал да 
важи според закон што се носи со обично мнозинство, а 
не со двотретинско мнозинство какво што е предвидено 
во член 98 од Уставот за Законот за парничната постап-
ка, а со такво мнозинство по аналогија би требало да се 
врши и секоја негова измена било и со престанување 
или укинување на одделни негови членови, тогаш тоа е 
причина повеќе поради кои Судот основано го постави 
прашањето за согласноста на член 42 алинеите 2 и 3 и 
член 43 од Законот со член 8 алинеја 3 и член 98 од 
Уставот. 
Подеднакво слични последици во правниот поредок 

има и престанувањето на важењето на соодветните чле-
нови од Законот за вршење на нотарските работи. Ова 
од причини што нотарот има право да составува испра-
ви во вид на нотарски акт за дејствија за чие вршење е 
надлежен и по други закони како на пример: Законот за 
меница, Законот за сопственост и други стварни права, 
Законот за залог на подвижни предмети, Законот за до-
говорна хипотека, Законот за трговски друштва и др. 
Со укинувањето на член 43 и 50 од Законот за врше-

ње на нотарските работи во кои е утврдена постапката 
за составување на нотарски акт се доведува во прашање 
начелото на законито вршење на работите на нотарот, 
бидејќи секој нотар е доведен во ситуација да постапува 
арбитретно при поставувањето на овие акти, со што се 
нарушува начелото на владеење на правото. 
Исто така, и во Законот за извршната постапка е 

предвидено дека нотарската исправа е извршна ако ста-
нала извршна според посебен пропис. Таков посебен 

пропис е Законот за вршење на нотарските работи во 
чиј член 42, кој што повеќе не важи, беа уредени по-
стапката и условите под кои еден нотарски акт може да 
се смета како извршна исправа подобна за присилно из-
вршување. 
Сето ова значи дека иако според одделни материјал-

ни закони нотарот има право да составува нотарски акт 
кој под одредени услови според Законот за извршната 
постапка е и извршен, тој фактички тоа не може да го 
прави поради укинување на наведените одредби. 
Одредбата пак, од членот 42 алинејата 1 во делот 

�како и сите одредби што се однесуваат на право на но-
тарот да составува исправи, нотарски акт� е посебно ди-
скутабилна, бидејќи не е јасно и прецизно определено 
кои се тие одредби од Законот. Поради тоа, ваквата 
формулација остава простор за нејзино слободно и раз-
лично толкување во примената било од нотарите било 
од адвокатите, а со последици по правната сигурност на 
граѓаните, како елемент на уставниот принцип на вла-
деењето на правото. 

 Поради наведените причини и во однос на алинеја-
та 1 на член 42 од Законот Судот основано го постави 
прашањето за нејзината согласност со Уставот. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од решението. 

9. Судот оцени дека во конкретниот случај се испол-
нети условите од членот 27 од Деловникот на Уставни-
от суд, поради што одлучи како во точката 3 од ова ре-
шение. 

10. Ова решение Судот го донесе едногласно во со-
став од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и су-
диите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски, освен во делот 
што се однесува за членот 4 став (1) точката 2) и став 
(2) на овој член како и за членот 38 став (1) точките 3) и 
4) и за ставот (2) на овој член од Законот, во кој дел ре-
шението се донесе со мнозинство гласови. 

 
  У.бр.134/2002   Претседател 

20 ноември 2002 година      Уставниот суд на Република    
              Скопје    Македонија, 

                                         д-р Тодор Џунов, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

  
ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 

 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

утврдување на сопственост, вредност неопределена по 
тужба на тужителот Катерина Делиниколова од Скопје, 
ул. �Партизански одреди� бр. 17/4-1, против тужените 
Верослава Мицева, Драган Мицев и Елизабета Мицева 
сите од Скопје со непознато живеалиште. 
Судот на тужените Верослава Мицева, Драган Ми-

цев и Елизабета Мицева им назначи привремен застап-
ник адвокатот Ангел Костадинов од Кавадарци, кој ќе 
ги застапува интересите на тужените. 
Се повикуваат тужените Верослава Мицева, Драган 

Мицев и Елизабета Мицева да се јават во судот лично 
или преку полномошник во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот. 
Доколку во овој рок тужените или нивниот полно-

мошник не се јават во судот, истите се предупредуваат 
дека назначениот привремен застапник ќе ги застапува 
во постапката се додека тужените или нивниот полно-
мошник не се појават пред судот, односно додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека назначил 
старател. 
Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 137/2001.                                
                                                                            (32083) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Во овој суд по предлог на предлагачот Тодороска 

Илка од Прилеп, поведена е постапка за докажување на 
смрт на лицето Трајко Ристески од Прилеп. 
Основниот суд во Прилеп, го повикува лицето Трај-

ко Ристески од Прилеп, роден 1913 година во Прилеп, 
да се јави во Основниот суд во Прилеп, како и секој 
друг што знае за неговиот живот да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� бидејќи во овој суд се води 
постапка за докажување на смрт. 
По истекот на овој рок лицето Трајко Ристески од 

Прилеп, ќе биде прогласено за умрено. 
Од Основниот суд во Прилеп, Р. бр. 842/2002. 
                                                                           (32084) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4670/2002 од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048613?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар организирањето на Претпријатието 
во општествена сопственост за производство и изгра-
дување на битуменски и изолациони материјали, по-
кривка и лепенка �ИЗОЛМОНТ� ЦО Градско. 
Основачи: Друштво Топинг Зоран и Александар Бо-

дрожа. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.45, 51.47, 
51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.41, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 63.60, 65.21, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 
19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 
28.40, 36.11, 36.12, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување, 
реекспорт, комисиона продажба, застапување, консиг-
нација, малограничен промет со соседните земји. 
Истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара со сите свои средства. 
Се брише Стојанов Ванчо, директор, а се запишува 

Александар Бодрожа - управител со ограничени овла-
стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.  

4670/2002.                                                     (32034) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 769/02 од 05.09.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010335?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, трговија и услу-
ги МС-Трејд ДООЕЛ Кочани, ул. �Пере Тошев� бр. 17. 
Основач на друштвото е лицето Стана Митева од 

Кочани, ул. �Пере Тошев� бр. 17. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21 

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во 

друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, мало-
граничен промет со стоки и услуги со соседните земји: 
Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

лица друштвото одговара со целокупниот имот. 
Управител - законски застапник на друштвото е ос-

новачот Стана Митева од Кочани, ул. �Пере Тошев� 
бр. 17, со неограничени овластувања во застапувањето 
на друштвото, како во внатрешниот, така и во надво-
решниот трговски промет. 
Од  Основниот  суд  Штип  во  Штип,  Трег.  бр. 

769/02.                          (25770) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 738/2002 од 03.09.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010304?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво МС ДООЕЛ Струмица ул. �Гоце Делчев� бр. 
97. 
Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.98/2, 18.21, 
20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.23, 25.22, 25.24, 37.10, 
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.54, 51.47, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.84, 
93.05. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет е ре-

гистрирано за надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, малограничен промет со Р. 
Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпеди-
ција и реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските кон трети лица одговара со вкупниот 

свој имот. 
Управител и застапник со неограничено овластува-

ње на друштвото е лицето Николова Матрона ул. �Гоце 
Делчев� бр. 97 од Струмица. 
Единствен содружник е лицето Николова Матрона. 
Од  Основниот суд Штип во Штип,  Трег.  бр. 

738/2002.           (25771) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 463/02 од 16.07.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010029?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друш-
тво за вработување на инвалидни лица, производство и 
услуги Сана М ДООЕЛ експорт-импорт с. Илиово-Дел-
чево. 
Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 

01/2002 од 18.04.2002 година, а единствен содружник е 
Атанасова Стефанка од Делчево. 
Дејности: 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 

50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, застапување на странски фирми, консигнаци-
ја, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки 
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во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет со сите со-
седни земји, услуги на меѓународен превоз на стоки во 
патен сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врски одговара со сиот свој имот. 
Атанасов Сашко од Делчево е управител на друш-

твото, застапник во надворешниот промет, со неогра-
ничени овластувања. 
Од  Основниот  суд  Штип  во  Штип,  Трег.  бр. 

463/02.                          (25772) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 521/02 од 31.07.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010087?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Трговското друштво 
Акила ДОО Струмица ул. �Ленинова� бр. 12. 
Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.98/2, 18.21, 20.10/1, 
20.10/2, 20.40, 20.51, 21.23, 25.22, 25.24, 37.10, 37.20, 
45.21/1, 45.21/2, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.44, 51.53, 51.54, 51.47, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.84, 93.05. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет е ре-

гистрирано за надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, малограничен промет со Р. 
Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпеди-
ција и реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските кон трети лица друштвото одговара со 

вкупниот свој имот. 
Управител и застапник со неограничено овластува-

ње на друштвото е лицето Стоилков Петар од Струми-
ца, ул. �Ленинова� бр. 12. 
Содружници се лицата: Стоилков Петар и Наков 

Драган. 
Од  Основниот  суд  Штип  во  Штип,  Трег.  бр. 

521/02.            (25773) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 779/2002 од 22.08.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03010344?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското ра-
диодифузно друштво Веп ДООЕЛ ул. �Браќа Милади-
нови� бр. 18 Штип. 
Се врши основање на трговско друштво под фирма-

та Трговско радиодифузно друштво Веп ДООЕЛ со се-
диште на ул. �Браќа Миладинови� бр. 18 Штип. 
Единствен содружник во друштвото е Цонев Мар-

јанчо со содружнички влог во основни средства. 
Дејност: 92.20. 
За управител на друштвото се именува Цонев Мар-

јанчо, управител без ограничувања. 
Од  Основниот  суд  Штип во Штип, Трег. бр. 

779/2002.           (25774) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 395/2002 од 02.07.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009961?-8-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија, услуги и транспорт Бандул 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. �Илинденска� бр. 4. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 

15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.60, 18.10, 19.10, 19.30, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.22, 26.25, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.20, 
33.30, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.40, 74.70, 74.81, 74.12, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24.  
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските кон трети лица друштвото одговара со 

вкупниот свој имот. 
Основач, управител и застапник со неограничено 

овластување на друштвото е лицето Бандулова Пандо-
ва ул. �Илинденска� бр. 4 Струмица. 
Од  Основниот  суд  Штип во Штип, Трег. бр. 

395/2002.           (25776) 
__________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 809/02 од 04.09.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010375?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија, транспорт и услуги МАКСИМ ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. �Младинска� бр. 24 Струмица. 
Единствен содружник е Цвете Максимовски од с. 

Зубовце Гостивар -  за обврските не одговара. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Цвете Максимовски - управител и застапник во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 80.42, 
92.34, 93.05. 
Од  Основниот  суд  Штип  во  Штип,  Трег.  бр. 

809/02.                          (25777) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

125 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Ифес Лимитед, со седиште 
во Лондон-Обединето Кралство Велика Британија. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Ифес Лимитед во Република Македонија е во 
Скопје на ул. "Ленинова" бр. 5. 
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Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Ифес Лимитед од Обединето 
Кралство Велика Британија во Република Македонија 
ќе се однесуваат на проекти за помош при избори и 
проект за поддршка на изборната администрација во 
Република Македонија, преку едуцирање на гласачи во 
рурални и неразвиени подрачја, обука и тренинг на ло-
кални претставници од невладините организации. 
Подружницата на странската организација стекнува 

својство на правно лице и може да започне со работа 
од 05.11.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 12/01. 
             (32037) 

____________ 
 
Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-

нието на граѓани Феријален  центар Карпош, со седи-
ште во Скопје, со својство на правно лице од 
15.05.1996 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
703 се запишува здружението на граѓани Феријален 
центар Карпош, со седиште во Скопје, на ул. "Руѓер 
Бошковиќ" бр. 3, кое го застапува неговиот претседа-
тел Бранко Стојковски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 279/98. 
             (32038) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1411 се запишува здружението на гра-
ѓани: АИЕСЕК Македонија (организација за размена на 
студенти), со седиште во Скопје на Економскиот фа-
култет во Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на меѓународна размена на 
студенти, поради остварување на стручни пракси во 
стопанството и вон него. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје, З.Г. бр. 169/02.             

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на анализирање на индивидуалните проблеми и 
создавање визии за нивно решавање, промоција на про-
екти за подобрување на животната средина. 

       (32039) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1412 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на граѓани "Пелагониска визија", со 
скратено име З. Г. "Пелагониска визија", со седиште во 
Скопје, ДТЦ "Мавровка" А кат 1, канц. 11. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на предлагање и учествување во проекти за раз-
вој на економската структура во Битолско-прилепскиот 
регион, потпомагање и поддршка на малостопанстве-
ници за учествување во проекти во земјата и странство 
и соработка со меѓународни институции со исти цели. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 31.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 220/01. 

       (32040) 
____________                                                                                

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на формирање на регионален информативен 
центар за добивање податоци за инвестирање на држа-
вата како и покренување на иницијативи за создавање 
заеднички институции за побрзо економско интегрира-
ње на Република Македонија со Европската Унија и 
останатите економски организации од странство.  

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1403 се запишува здружението на гра-
ѓани: Хуманитарно здружение за деца и млади, со се-
диште во Скопје на ул. "Коце Металец" бр. 70. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на пружање хуманитарна помош на деца и мла-
ди, едукација и поддршка на децата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 181/01. 

         (32041)              

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1121 се запишува здружението на гра-
ѓани: Проект Развој Македонија-ПР Македонија, со 
скратено име ПРМ, со седиште во Скопје на ул. "Илин-
ден" бб, Градско Собрание, барака 16. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1426 се запишува здружението на гра-
ѓани: Научно здружение на ендокринолозите и дијабе-
толозите на Македонија, со скратено име НЗЕДМ, со 
седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17, Клиника 
за ендокринологија и болести на метаболизмот, Меди-
цински факултет. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на усовршување на ендокринолозите, дијабето-
лозите и сличните профили, преку научни, стручни со-
бири и конгреси, како и запознавање на јавноста со 
придобивките и постигнувањата од областа на ендо-
кринологијата и дијабетот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 235/01. 

       (32046)              
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1427 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на керамичари на Р. Македонија 
ИСКОН, со скратено име ЗКРМ-ИСКОН, со седиште 
во Скопје на ул. "Букурешка" бр. 113а. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на остварување на заеднички интереси во обла-
ста на керамичката уметност, нејзина афирмација и 
развој, како организирање и учество на државни и ме-
ѓународни изложби. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година.                               
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр.227/01. 

       (32047)              
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1404 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на граѓани за промовирање и развој на 
урбаните активности "Поситива", со седиште во Скопје 
на ул. "Васил Ѓоргов" бр. 20, локал 9. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 23.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 215/02. 

      (32049)              
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1404 се запишува здружението на гра-
ѓани: Невладина организација за изработка и промоци-
ја на економски проекти ЦВ, со седиште во Скопје на 
ул. "Климент Охридски" бр. 55 А. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 209/02. 

       (32050)           
____________ 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на економски развој на заедницата, заштита и 
унапредување на економскиот и социјалниот статус на 
граѓаните, истражувања од областа на економија и биз-
нис, здравство, човекови права, демократија, унапреду-
вање на промоција на загрозени социјални групи, нив-
ни права и интереси како и соработка со адекватни ор-
ганизации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 19.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 133/01. 

       (32051)              Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 111/02. 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1413 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на граѓани "Руско- македонско друш-
тво" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Александар 
Македонски" бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се 

однесуваат на унапредување на пријателството по-
меѓу двете држави и народи, размена на мислења за 
соработка, спријателување-збратимување со еден од 
градовите на Руската Федерација и соработка со 
други здруженија, организирање на повисоки форми 
на делување. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 31.10.2002 го-
дина. 

 Од Основниот суд Скопје I- Скопје, З.Г. бр. 193/01. 
       (32052)            

____________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1407 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение за перинатална медицина и ултразвук 
на Р. Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Вод-
њанска" бр. 17/4. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на воспоставување на повисоки здравствени, 
образовни и хуманитарни норми и стандарди од европ-
ски калибар во здравствените институции во земјата, 
имплементација и прогрес на ултразвукот како компле-
ментарна дијагностичка и тераписка метода во перина-
талната медицина и остварување тесна соработка меѓу 
земјите на Југоисточен Балкан преку нивните асоција-
ции. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне од 28.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 204/02. 

       (32054) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1352 се запишува здружението на гра-
ѓани: Центар за грижа на стари лица од Скопје, со се-
диште во Скопје бул. "ЈНА" бр. 21/11. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на грижа за стари и изнемоштени лица и анга-
жирање за овозможување на услови за среќна и безбед-
на старост. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 119/02. 

       (32055) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1406 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на хирурзите на Македонија, со седи-
ште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17, Клинички 
центар, Хируршки клиники. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на занимавање со стручни прашања и оствару-
вање на доктринарни ставови од својата област, струч-
но усовршување на своите членови со организирање на 
конгреси, симпозиуми, семинари, стручни состаноци и 
сл. Соработува со други здруженија при Македонско 
лекарско друштво и здруженија од други земји во све-
тот и работи на подигање на здравствената култура на 
населението. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.10.2002 го-
дина. 

       (32056) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1414 се запишува здружението на гра-
ѓани: Клуб на млади историчари на Македонија- Клио, 
со седиште во Скопје на ул. "Крсте Мисирков" бб, Фи-
лозофски факултет. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на разгледување на состојбата на македонската 
историографија, организирање на семинари на европ-
ско ниво, дебати и трибини за историски и современи 
теми. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 04.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 219/02. 

       (32057) 
_____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1417 се запишува здружението на гра-
ѓани: " МОДНА ЗГРАДА" Скопје, со скратено име 
"МЗ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Октомври-
ска Револуција" бр. 8-1/12. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на ширење на модната култура, преку едукатив-
ни програми кои ќе опфаќаат работилници, трибини, 
перфоманси, изложби, модни ревии и сл. за помош на 
хендикепираните, невработените, деца без родители и 
различни маргинални групи како и соработка на локал-
но ниво со локални медиуми. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 07.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 218/02. 

       (32058) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1415 се запишува здружението на гра-
ѓани: Центар за напредни комуникации, со скратено 
име ЦНК, со седиште во Скопје на ул. "Роберт Кох" бр. 
3-2/8. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на анимирање, активирање и организирање на 
граѓанските организации, граѓаните, јавните институ-
ции, државните органи и целокупната опшествена јав-
ност, за сестран развој и пошироката употреба на со-
времената технологија, информациите, интернетот, мо-
дерните комуникации за развој на цивилното општес-
тво како и за поефикасно делување и остварување на 
правата и целите на граѓанското општество во Македо-
нија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 04.11.2002 го-
дина.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 224/02. 

       (32059) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1416 се запишува здружението на гра-
ѓани: "Ромски Невладини Организации Рома-2002" со 
скратено име "РНВО-РОМА 2002", со седиште во 
Скопје на ул. "Разлошка" бр. 28. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на образование и култура, социо-економски раз-
вој, човекови права, женски права и правата на децата, 
култура, наука и медиуми, здравство, спорт-млади и 
екологија и НВО менаџмент како и соработка со други 
координации, асоцијации и сојузи кои имаат слична 
програма и покажуваат интерес за соработка. 
Зружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 06.11.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 221/02. 

       (32060) 
____________ 

 
Во регистарот  на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1409 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здужение за возобновување на моралните вред-
ности на граѓанското опшество ЕОН со скратено име 
ЕОН Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Мито Хаџи-
василев Јасмин" бб (ТА МАТА). 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промовирање на морални возобновувања на 
граѓанското општество, преку соработка со меѓународ-
ни институции, организации со омасовување на членс-
твото. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 178/02. 

       (32061) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1418 се запишува здружението на гра-
ѓани: Федерација на македонските фармери со скрате-
но име ФМФ, со седиште во Скопје на ул. "Васил Ѓор-
гов" бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развојот и унапредувањето на одржливо, со-
времено и економски ефикасно земјоделство во Репуб-
лика Македонија и негова интеграција во ЕУ, повисок 
животен стандард на земјоделските производители, за-
штита на нивните права и интереси. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 08.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 187/02. 

       (32062) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1410 се запишува здружението на гра-
ѓани: Асоцијација на овластени стечајни управници на 
Република Македонија, со седиште во Скопје на кеј 
"Димитар Влахов" бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување и јакнење на професионално-
ста, независноста и самостојноста на стечајните управ-
ници на Република Македонија, јакнење на етиката и 
угледот на стечајните управници. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 213/02. 

       (32063) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1421 се запишува здружението на граѓани: 
Здружение на граѓани за заштита на водите ЕКОТЕХ, со 
седиште во Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 20/6. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на организирање на курсеви за едукација на ка-
дри за инсталирање на прочистителни станици за от-
падни води, предлагање на идејни проекти и програм-
ски решенија за заштита на водите. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 12.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 232/02. 

       (32065) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1425 се запишува здружението на гра-
ѓани: Професионални скопски сточари, со седиште во 
с. Ново Село- Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на соработка, стручна и меѓусебна помош за 
одгледување на говеда, производство на сурово кравјо 
млеко, сместување и нега на животните, како и сорабо-
тка, пружање помош за преработка на млеко. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 19.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 233/02. 

       (32066) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции  под Рег. бр. 1419 се запишува здружението на гра-
ѓани Пријатели на оперската уметност, со седиште во 
Скопје, кеј"Димитар Влахов" бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на популаризацијата на оперската музика во 
различни возрасни групи преку едукативни претстави 
или слични форми на дејства. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 231/02. 

       (32067) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1420 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение "Линк", со седиште во Скопје бул. 
"Партизански Одреди" бр. 27а/1. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на преземање на активности за подигање на кул-
турата меѓу граѓаните на РМ, едукација и информира-
ње на населението, изработка на студии, организирање 
на семинари, работилници, отворени трибини, со цел 
тежнеење кон траен информативен систем. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.11.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје, З.Г. бр. 230/02. 

       (32068) 
____________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1422 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение за производно и индустриско инже-
нерство, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" 
бб, Машински факултет- Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање и унапредување на производно ин-
женерство, поттикнување на научната мисла и творечки-
те иницијативи на научните работници од областа на 
производното инженерство, како и организирање на на-
учни советувања од државен и меѓународен карактер. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 15.11.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 234/02. 

       (32069) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1423 се запишува здружението на гра-
ѓани: Австриско-македонско здружение, со седиште во 
Скопје на  ул. "Михаил Цоков" бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање пријателски односи меѓу луѓето од 
Република Македонија и Република Австрија, како и 
изучување на австрискиот јазик во Република Македо-
нија и на македонскиот јазик во Република Австрија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.11.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 212/02. 

       (32070) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I. Ст. бр. 221/2002 од 05.06.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �ФОКУС� Ацо Јанев-
ски ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со седиште на ул. �Ор-
це Николов� бр. 148, и жиро сметка 40120-601-289725, 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �ФОКУС� 
Ацо Јаневски ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со седиште 
на ул. �Орце Николов� бр. 148, и жиро сметка 40120-
601-289725, се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32129) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I. Ст. бр. 463/02 од 13.11.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �БУБА КОМЕРЦ 95� 
Mилош ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. �Алексо 
Демниевски� бр. 21/18, и жиро сметка 40120-601-
403911, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �БУБА 
КОМЕРЦ 95� Mилош ДООЕЛ-Скопје, со седиште на 
ул. �Алексо Демниевски� бр. 21/18, и жиро сметка 
40120-601-503911, се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32140) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд II. Ст. бр. 398/2002 од 09.10.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и сервисирање 
�ЕПЛ-ЦЕНТАР� увоз-извоз Алeксандар ДООЕЛ Скоп-
је, со седиште на ул. �Франклин Рузвелт� бр. 4, лок. 5 и 
жиро сметка 40100-601-46439, при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки, и истата не се спроведува и се 
заклучува отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство и сервисирање �ЕПЛ-ЦЕН-
ТАР� увоз-извоз Александар ДООЕЛ Сkопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32151) 

Основниот суд во Битола со решението СТ. бр. 
298/02 од 28.11.2002 година над Друштвото за трговија 
на големо и мало Драганчо Стојановски �ДИ-ЈА-ГО� 
експорт-импорт Битола ДООЕЛ, со дејност трговија и 
жиро сметка 500-0000001021, при Стопанска банка Би-
тола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја зак-
лучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (32174) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 
297/02 од 28.11.2002 година, над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ГОТОМ ПРОМ Битола ДО-
ОЕЛ, со дејност услужна и жиро сметка 500-0000000-
801-49, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (32175) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 

19/02 од 28.11.2002 над Приватното претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало �АНAКОМ 
ТРЕЈД� извоз-увоз Битола П.О. со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-68786 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (32176) 

__________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 159/2002 од 29.11.2002 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот ППСТ 
на големо и мало �СТРУМА-ММ� увоз-извоз п. о. од 
Струмица, со жиро сметка бр. 413000-601-42200, што 
се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Струмица, но е одлучено истата де не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучува. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат реше-

нието во рок од 8 дена од денот на објавувањето на 
решението во �Службен весник на РМ�, преку овој суд 
до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (32177) 

__________ 
 

Со решението СТ. бр. 5/96 од 27.11.2002 година, се 
заклучува стечајната постапка над должникот ЗЗ �Гоце 
Делчев�-во стечај с. Ангелци. 
ЗЗ �Гоце Делчев� с. Ангелци, продолжува со рабо-

та. 
Се разрешува од должност стечајниот управник на 

должникот Митко Спасов од Струмица. 
Ова решение стечајните доверители можат да го на-

паѓаат со жалба преку Основниот суд во Струмица, до 
Апелациониот суд во Штип, во рок од 8 дена од објаву-
вањето на истото во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Струмица.         (32178) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 156/2002 од 01.12.2002 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП 
Мачков увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-28869, што се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучува. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, преку овој суд 
до Апелациониот суд во Штип. 
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По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (32179) 

__________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-

шението Ст. бр. 235/2002 од 29.11.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Интертекс Шабан и др. 
ДОО експорт-импорт с. Липково-Липково, со жиро 
сметка 510-2224-33 при КИБ АД Куманово и број на 
регистарска влошка 02028557?-3-01-000 и Трег. бр. 
1158 од 08.05.2000 година, на Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС, поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна по-
стапка над горенаведениот стечаен должник, поради 
немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, КИБ АД Куманово, да изврши гаснење на 
жиро сметката на должникот. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.         (31970) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II. Ст. бр. 403/02 од 03.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, трговија и услуги �СКЕН ТРАНС� Скендер 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Арачиново Скопје, со седиште на 
ул. �50� бр. 11, с. Арачиново, жиро сметка 40110-601-
473368 и регистарска влошка 02031492?-8-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за транспорт, трговија и услуги �СКЕН 
ТРАНС� Скендер ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново од 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32045) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II. Ст. бр. 399/02 од 03.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, транспорт и услуги �ФЕКОПРОМ� Сулејман 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Радос-
лав Петковски� бр. 4а, жиро сметка 40100-601-461066 
и регистарска влошка 02029855?-8-01-000, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија, транспорт и услуги �ФЕКОП-
РОМ� Сулејман ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32101) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II. Ст. бр. 401/02 од 03.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на големо �РИ-КОЛЕС� Рударски институт 
ДОО Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
113, жиро сметка 40100-601-410895 и регистарска вло-
шка 02002878?-3-01-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија на големо �РИ-КОЛЕС� Рударски 
институт ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32102) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5349/2002 од 21.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02003616?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Трговско-
то друштво за промет на големо и мало Т-В КОМПА-
НИ Трајковски Петар ДООЕЛ Скопје, ул. �Методија 
Митевски� бр. 12-1/7. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговското друштво за промет на големо и мало Т-
В КОМПАНИ Трајковски Петар ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Методија Митевски� бр. 12-1/7. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32010) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5296/2002 од 5.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043236?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станокот со работа на ДОО на Друштвото за компју-
терски инженеринг ВИЖН КОМПЈУТЕРИ ДОО Скоп-
је, ул. �Хо Ши Мин� бр. 165-а. 
За ликвидатор се запишува Георги Божиновски и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32011) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5233/2002 од 8.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02030465?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станокот со работа на ДООЕЛ Друштво за трговија и 
услуги СБС КОНСАЛТИНГ Снежана и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Лајош Кошут� бр. 40. 
За ликвидатор се запишува Снежана Стојковска и 

се запишува престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32012) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5317/2002 од 4.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02024546?-3-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станокот со работа на ДООЕЛ Друштво за превоз, тр-
говија и услуги МИНКА Хасан ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. �Божин Николов� бр. 21. 
За ликвидатор се запишува Ристо Ѓорѓоноски и се 

запишува престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32013) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4186/2002 од 18.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02038549?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги БОБИ 
ПРОМ извоз-увоз Благој ДООЕЛ Велес, ул. �Андон 
Шурков� бр. 44. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Петров 

Костадинчо. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32014) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5431/2002 од 19.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009499?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштвото за градежништво, 
транспорт, трговија и услуги СОНИ КОМЕРЦ Имерзе-
ди и др. ДОО експорт-импорт с. Г. Седларце, Камења-
не. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за градежништво, транспорт, трговија и 
услуги СОНИ КОМЕРЦ Имерзеди и др. ДОО експорт-
импорт с. Г. Седларце, Камењане. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32015) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5425/2002 од 15.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008641?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
говското друштво за производство, трговија и услуги 
САЉО-КОМЕРЦ Салајдин ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �106� бр. 36, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги САЉО-КОМЕРЦ Салајдин ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. �106� бр. 36, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32016) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 5556/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023939?-3-11-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за новинско издавачка дејност, трговија и 
услуги ЕМ-1ЕМ и др. ДОО Скопје, ул. �8-ма ударна 
бригада� бр. 20. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Ефтим 

Петров од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32017) 

___________ 
 
Во ликвидацијата под бр. (31722) објавена во �Сл. 

весник на РМ� бр. 91/2002 од 6 декември 2002 година 
направена е техничка грешка поради што се дава ис-
правка на следната. 
Наместо: Друштво за компјутерски инженеринг 

ВИЖИ КОМПЈУТЕРИ, ДОО Скопје, треба да стои: 
Друштво за компјутерски инженеринг ВИЖН КОМП-
ЈУТЕРИ, ДОО Скопје. 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП 
1137 нива шеста класа во место викано �Ораше� со по-
вршина од 983 м2 КО Д. Соње дека сопственикот на на-
ведената парцела Милица Николовска ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 8/22 ја продава наведената парцела по це-

на од 150 ден. по еден м2. Доколку наведените лица са-
каат да го користат предимственото право за купување 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште, по-
требно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач.            (32091) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште 1/2 идеален дел од 
КО "Марена", КП бр. 1627, план 007, скица 008, место 
викано "Горна Лака", култура-лозје, класа 2, со вкупна 
површина од 11.503м2, сопственост на Диме Коцев од 
с. Глишиќ, Кавадарци, евидентирано на Имотен лист 
бр. 504 издаден од Државен завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.                                                               (32166) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина, место викано "Пржина", КП бр. 605/8, план 5, 
класа 4, со површина од 722м2, КО Орман, сопственост 
на Коле Митковски од Скопје врз основа на поседовен 
лист број 765, за цена од 100.00,00 денари и овошна 
градина , место викано "Пржина", КП бр. 605/7, план 5, 
класа 4, со површина од 722м2, КО Орман, сопственост 
на Видан Митковски од Скопје врз основа на 
Поседовен лист број 764, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18.                            

       (32117) 
____________ 

 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 1619/1 
во м.в. Горни Чаир класа 5, во површина од 4340м2 
заведена во Поседовен лист број 260, за КО Дабница, 
сопственост на Мицески Благоја од Прилеп, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 180, за цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со погорена-
ведената парцела, во рок од 30 дена  од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.                                                         (32205) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива, КП бр. 417, 
површина од 8452м2, место викано-Милошево брдо, 
заведени во ИЛ бр. 83 за КО Негорци, по цена од 
70.000,00 денари, сопственост на Аџиканов Глигор од 
Негорци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те, се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
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што се продава, во рок од 30 дена  од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ѓорѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, 
Гевгелија.                                                                 (32206) 

____________ 
 

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 
976/1, место викано Бел Камен, култура нива, класа 4, 
со површина од 2221 м2, КО Радишани, сопственост на 
Шегманов Стоилко, за цена од 240,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и граничарите чие земјиште 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 прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.                             (32207) 

____________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопственикот Ефтимов Драгољуб им нуди на продажба 
лозје 5 класа од вкупно 892 м2, устроено на КП 1099/2 
план 4, скица 4, во м.в Спас, упишано во ПЛ 740 за КО 
Д. Соње, под следниве услови: 
Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од  

163.800,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверка на 
договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 
за пренос на недвижноста.  
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 
форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје во рок од 30 
дена сметано од денот на оглаасувањето на оваа 
понуда. 
Доколку понудените не се јават во наведениот рок 
истите го губат правото на првенствено купување на 
предметната недвижност.                                      (32221) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1562304 на име Ристески Аритон, Охрид.                                                                           Здравствена книшка на име Никола Филипов, Ве-лес.

                                                                    (32227)        (32160) 
Пасош бр. 1448769/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Михајло Бурзевски, ул. "Ленинова" бр. 14-а /6, Скопје.
                                                                    (32183) 
Пасош бр. 1706782/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Емини Меџит, с. М. Речица, Тетово.        (32203) 
Пасош бр. 1188161/99 издаден од УВР-Тетово на име 
Османи Сервет, с. Ѓермо, Тетово.               (32213) 
Пасош бр. 1383474/78 издаден од УВР-Тетово на име 
Али Реџије, с. Долна Лешница, Тетово.          (32214) 
Пасош бр.1272498/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Зимери Гафур, ул. "7 Јули" бр. 23,Скопје.         (32223) 
Пасош бр. 1550324/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Зимери Емин, ул. "7 Јули" бр. 23, Скопје.         (32224) 
Пасош бр. 1431136 на име Димче Најденовски, ул. 

"Партизанска" бр. 59/17, Битола.                          (32248) 
Пасош бр. 357267 издаден од УВР-Скопје на име 
Автовски Гоце, бул. "Туристичка" Ламела А-2/7, Ох-
рид.                                                                           (30902)  
Чек од тековна сметка бр.3167697 со бр. 000900512-

7743 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Христовски Лазо, Скопје.                              (32198) 

Чек од тековна сметка бр. 16882/27 со бр. 9900172696 
издаден од Македонска банка АД Скопје на име Борис 
Ѓорѓиевски, Скопје.                              (32208) 
Чекови од тековна сметка бр. 0007907676 од бр. 001-

4001052995 до бр. 0014001053009 издадени од Комер-
цијална банка АД-Скопје на име Младеновски Вен-
цослав, Скопје.                                             (32212) 
Работна книшка на име Ирфан Алија,Тетово.  (32193) 
Работна книшка на име Надир Асани, с. Орашје, Те-
тово.                                                                    (32197) 
Работна книшка на име Неим Јакупи,Тетово.  (32200) 
Работна книшка на име Абдурамани Месут, с. Шип-
ковица, Тетово.                                             (32201) 
Работна книшка на име Чичивалиевски Зоран, Ско-
пје.                                                                    (32211) 
Работна книшка на име Крцоска Доста, Охрид. (32226) 
Работна книшка на име Коваческа Мирјана, Охрид.                              

       (32229) 
Работна книшка на име Наумоски Благојче, Точила 
К1 Б-18, Прилеп.                                             (32232) 
Работна книшка на име Ристевска Бетка, Радовиш.                                

       (32239) 
Воена книшка на име Васко Чукарков, Кавадарци.                                

       (32240) 
Свидетелство на име Меметели Фаризи, Тетово. 
                                                                    (32194) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мустафа Зен-
дели, Тетово.                                             (32199) 
Свидетелство од 8 одделени на име Ќазими Ирмиз, с. 
Џепчиште, Тетово.                              (32233) 
Свидетелство на име Адеми Џемајлајдин, Тетово. 
                                                                    (32234) 
Свидетелство на име Анастасова Александра, Ко-
чани.                                                                    (32235) 
Свидетелство на име Коцев Димитар, Радовиш. 
                                                                    (32237) 
Свидетелство на име Драги Младеновиќ, с. Иванков-
ци, Велес.                                                     (32241) 
Ученичка книшка на име Семкова Елица, ул. "П. 
Пчински" бр. 24, Велес.                                      (32228) 
Ученичка книшка на име Спасиќ Бранислав, ул. "П. 
Пчинска" бр. 24, Велес.                              (32230) 
Индекс на име Данче Иванова, с. Градошорци бр. 

148, Струмица.                                                     (32236) 
Диплома на име Алексовски Тихомир, с. Проевце, 
Куманово.                                                     (32209) 
Диплома на име Маркоски Тони, с. М. Коњари, При-
леп.                                                             (32231) 
Диплома од 4 година на име Ваканска Даниела, 
Радовиш.                                                     (32238) 

Даночна картичка бр. 4030997267827 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Магаљб Кифер  
Роберт и други, Скопје.                              (32210) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
уп. бр.25-4344/1 издадено од Секретарјат за стопанство 
Центар-Скопје на име Марија Бајалџиева, Скопје.                                

       (32202) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 47/41/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Фекална канализација за с. 

Балиндол - Гостивар�. 
Со проектот се изведува фекална канализациона 

мрежа со должина од 1.625 м. 
Системот се состои од 52 ревизиони и каскадно-

ревизиони шахти, а мрежата се изведува од ПВЦ 
канализациони цевки. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 800 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2. Ефикасност               20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање   5 поени, 
5.6. Референц листа   5 поени, 
5.7. Опис на методологијата  5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА      

ПОНУДИТЕ 
  

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Маке-
донија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 9.12.2002 го-
дина, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристиг-
нат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вра-
тени на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 9.12.2002 година во просто-
риите на Единицата за раководење со проектот, на адреса 
наведена во точка 6.2. погоре, во 14:00 часот. Отворање и 
проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јавни на-
бавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
                                       Комисија за јавни набавки  
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