
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

В т о р н и к , 2 1 н о е м в р и 2 0 0 0 

С к о п ј е 

Б р о ј 9 7 Г о д . L V I 

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

3022. 
Врз основа на член 35 од З а к о н о т за Владата на 

Република Македонија ( "Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14. 11. 2000 го-
дина, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А У Р Е Д Б А Т А З А Н А Ч И Н О Т 
НА У Т В Р Д У В А Њ Е Н А П Л А Т И Т Е И Д Р У Г И Т Е НА-
ДОМЕСТОЦИ НА В Р А Б О Т Е Н И Т Е ВО ДИПЛОМАТ-
СКО-КОНЗУЛАРНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕТСТАВНИШ-
ТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 

Ч л е н 1 
Во Уредбата за начинот на утврдување на платите 

и другите надоместоци на вработените во дипломат-
ско-конзуларните и другите претставништва на Репу-
блика Македонија во странство ("Службен весник на 
РМ" бр. 52/93, 34/96 и 62/96), во член 1, по зборот "од-
брана" се става запирка и се додаваат зборовите: "Ми-
нистерството за внатрешни работи" . 

Ч л е н 2 
Во член 9, по зборот "одбрана" се става запирка и 

се додаваат зборовите: "министерот за внатрешни ра-
боти". 

Ч л е н 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-5287/1 Претседател на Владата 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 

3024. 
Врз основа на член 36, став 3 од З а к о н о т за Влада-

та на Република Македонија ( "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 31. 10. 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И С П Л А Т А Н А Е Д Н О К Р А Т Е Н Н А Д О М Е С Т 

Н А И С П Р А Т Н И Н А 

1. На работниците на А Д Холдинг претпријатие 
"Фринко" ( Д О О Индустриски лабилни постројки, 
Д О О Комерцијални ладилни постројки, Д О О Фабри-
ка за леани производи, Д О О Сервис и контрола на 
квалитет, Д О О Фабрика за производство на алати, 
Д О О Услуги и Д О О Долгорочен развој и маркетинг) , 
на кои им престанува работниот однос поради еко-
номски, технолошки, структурни и слични промени да 
се исплати еднократен надомест и тоа: 

- на име испратнина: 8.555.824,00 денари 
- за пензиско и инвалидско 
осигурување 41.973.788,00 денари. 
Средствата да се исплатат од Буџетот на Републи-

ка Македонија. 
2. Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

3023. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14. 11. 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Ц А Р И Н С К И К О Н Т И Н Г Е Н Т И 

П Р И У В О З Н А Н А Ф Т Е Н И Д Е Р И В А Т И 
1. Со оваа одлука се определува износот на царин-

ските контингенти на одделни нафтени деривати кои 
можат да се увезат без плаќање на царина пропишана 
во Царинската тарифа и тоа: 

- Бензин за преработка и мешање (базен или при-
марен), тарифен број 2710 0000 14, во количина од 
15.000 тони. 

- Други масла (екстра лесно), т а р и ф е н број 2710 00 
00 39, во количина од 50.000 тони. 

2. Нафтените деривати од точката 1 ќе бидат вне-
сени во царинското подрачје на Република Македони-
ја заклучно со 31. 12. 2000 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајниот ко-
рисник. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр . 23-4942/1 
31 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-5180/1 
14 ноември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 

3025. 
Врз основа на член 36, став 3 од З а к о н о т за Влада-

та на Република Македонија ( "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 31. 10. 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И С П Л А Т А Н А Е Д Н О К Р А Т Е Н Н А Д О М Е С Т 

Н А И С П Р А Т Н И Н А 

1. На работниците на А Д " Агро-Мариово" во сте-
чај , с. Витолиште-Прилеп, на кои им престанува ра-
ботниот однос поради економски, технолошки, струк-
турни и слични промени да се исплати еднократен на-
домест и тоа: 

- на име испратнина: 1.342.669,50 денари. 
Средствата да се исплатат од Буџетот на Републи-

ка Македонија. 
2. Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр . 23-4943/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 
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3026. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
25/2000) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21. 11. 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

З А УВОЗ НА ПЧЕНИЦА 

1. Се определува царински контингент за увоз на 
пченица во контингент во количина од 99.300 тони. 

Увозот на количините на пченицата од став 1 на 
оваа точка ќе се врши без плаќање на царина и посеб-
на давачка. 

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

Бр. 23-5433/1 
21 ноември 2000 година 

Скопје 

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

3026а. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 ноември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕСТАНУВАЊЕ Н А ВАЖНОСТА Н А ОДЛУ-
КАТА З А ИЗМЕНУВАЊЕ Н А ОДЛУКАТА З А ПОБ-
ЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ З А ОСТВАРУВАЊЕ Н А УВОЗОТ НА НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ З А ОТКУП 
Н А А К Ц И И И Д О Г О В О Р О Т З А К О Н Ц Е С И Ј А 

ОД 8 МАЈ 1999 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука престанува важноста на Одлука-
та за изменување на Одлуката за поблиско определу-
вање на начинот и условите за остварување на увозот 
на нафтени деривати согласно Договорот за откуп на 
акции и Договорот за концесија од 8 мај 1999 година, 
бр. 23-5034/1 од 31.10.2000 година (објавена во "Служ-
бен весник на Република Македонија бр.89/2000). 

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

Бр. 23-5034/2 
21 ноември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р 

3027. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.11.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А О П Р Е М А Т А КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ У В Е З Е БЕЗ П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и тоа: 

Т а р и ф е н 
број 

Т а р и ф н а 
ознака Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 
8419 Машини , уреди 

или л а б о р а т о р и с к а 
опрема (вклучувај-
ќи и е л е к т р и ч н о 
запзевани) , за об-
р а б о т к а на мате-
ријали со промена 

8419 89 
8419 89 95 00 

8428 

8428 90 
8428 90 90 00 

8433 

8434 

8433 30 

8433 30 10 00 

8434 10 00 00 

8434 20 00 00 

8434 90 00 00 

9018 

на температурата , 
како ш т о е греење , 
варење, пржење , 
дестилација , рек-
тификациЈа , стери-
лизација , пастери-
зација, парење , су-
ш ењ е , евапориза-
ција, валоризација , 
кондензација или 
разладување, ос-
вен машини или 
уреди за домаќин-
ството; проточни 
или акумулациони 
гре јачи за вода, не-
електрични: 
- Д р у г о : 
- Д р у г о 
а) Разладни кади за 
млеко (лактофризер) 
Други машини за 
дигање, манипула-
ција, натовар или 
истовар (на при-
мер , лифтови , под-
вижни скали, тран-
спортери и жичар-
н и ц а : 
-Други машини: 
- Д р у г о 
а) комплекс сис-
т е м за изѓубрува-
њ е (127 елементи) 
М а ш и н и за берба, 
ж е т в а или вршид-
ба, вклучува јќи и 
преси за б а л и р а њ е 
на слама или на 
сточна храна; тре-
вокосилки; маши-
ни за чистење, сор-
т и р а њ е или селек-
ција на јајца, овош-
је или на други зем-
јоделски производи, 
освен машините од 
тар.бр. 8437: 
- Други машини за 
сено: 
- П р е в р т у в а ч и и ст-
ранични гребалки 
а) сенопревртувач 
М а ш и н и за молзе-
њ е и машини за 
млекарството : 
- М а ш и н и за молзе-
њ е 
а) систем за молзе-
њ е (комплетна ли-
нија) 
-Машини за млека -
рството 
а) К о м п л е т опрема 
за производство и 
преработка на 
млеко , составени 
од 21 елемент , ка-
ко целина 
-Делови 
а) Резервни делови 
за систем за молзе-
њ е (заедно со тес-
т е р и за м о л з е њ е ) 
Инструменти и 
апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чува јќи и СЦИНТИГ-
рафски апарати, 
други електромеди-
цински апарати и 
инструменти за ис-
питување на видот: 
- Е л е к т р о д а агнос-
т и ч к и апарати (вк-

4 парчиња 

1 парче 

2 парчиња 

3 парчиња 

1 парче 

2 парчиња 
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л у ч у в а ј ќ и и а п а р а -
т и за ф у н к -
ц и о н а л н и и с т р а ж у -
в а ч к и испитувања 
или за п р о в е -
р у в а њ е на ф и з и о -
л о ш к и т е п а р а м е т -
ри): 

9018 90 -Други инструмен-
ти и апарати : 

9018 90 85 00 - Д р у г о 
а) Б о к с о в и за три-
м и р а њ е к р а в и со 
м а г н е т и (102 еле -
м е н т и ) 2 п а р ч и њ а 

2. О в а р е ш е н и е в л е г у в а в о с и л а н а р е д н и о т д е н о д 
д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о в о " С л у ж б е н в е с н и к н а Р е п у б -
л и к а М а к е д о н и ј а " . 

Б р . 2 3 - 5 2 5 4 / 1 П р е т с е д а т е л н а В л а д а т а 
15 н о е м в р и 2 0 0 0 г о д и н а н а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , 

С к о п ј е Љ у б ч о Г е о р г и е в с к и , с . р . 

3028. 
В р з о с н о в а н а ч л е н 1 8 4 о д Ц а р и н с к и о т з а к о н 

( " С л у ж б е н в е с н и к н а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " б р . 
2 1 / 9 8 , 2 6 / 9 8 , 3 6 / 9 8 , 8 6 / 9 9 и 2 5 / 2 0 0 0 ) , В л а д а т а н а Р е п у б -
л и к а М а к е д о н и ј а , н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 1 4 . 1 1 . 2 0 0 0 
г о д и н а , д о н е с е 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. С о о в а р е ш е н и е с е о п р е д е л у в а а т п р е д м е т и т е к о и 
м о ж е д а с е у в е з а т б е з п л а ќ а њ е ц а р и н а , а з а п о т р е б и т е 
н а М и н и с т е р с т в о т о з а з д р а в с т в о и т о а : 

Т а р и ф е н 
број 

Т а р и ф н а 
о з н а к а Н а и м е н у в а њ е К о л и ч и н а 

1 2 3 4 

2 . О в а р е ш е н и е в л е г у в а в о с и л а н а р е д н и о т д е н о д 
д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о в о " С л у ж б е н в е с н и к н а Р е п у б -
л и к а М а к е д о н и ј а " . 

Б р . 2 3 - 5 2 6 5 / 1 П р е т с е д а т е л н а В л а д а т а 
14 н о е м в р и 2 0 0 0 г о д и н а н а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , 

С к о п ј е Љ у б ч о Г е о р г и е в с к и , с . р . 

3029. 
В р з о с н о в а н а ч л е н 1 8 4 о д Ц а р и н с к и о т з а к о н 

( " С л у ж б е н в е с н и к н а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " б р . 
2 1 / 9 8 , 2 6 / 9 8 , 3 6 / 9 8 , 8 6 / 9 9 и 2 5 / 2 0 0 0 ) , В л а д а т а н а Р е п у б -
л и к а М а к е д о н и ј а , н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а 1 4 . 1 1 . 2 0 0 0 
г о д и н а , д о н е с е 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МО-

ЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. С о о в а р е ш е н и е с е о п р е д е л у в а а т п р е д м е т и т е к о и 
м о ж е д а с е у в е з а т б е з п л а ќ а њ е ц а р и н а , а з а п о т р е б и т е 
н а А г е н ц и ј а т а з а и н ф о р м а ц и и и т о а : 

Т а р и ф е н 
б р о ј 

Т а р и ф н а 
о з н а к а Н а и м е н у в а њ е К о л и ч и н а 

1 2 3 4 
8471 М а ш и н и за авто -

м а т с к а о б р а б о т к а 
на п о д а т о ц и и нив-
ни единици; маг-
н е т н и или о п т и ч к и 
ч и т а ч и , м а ш и н и за 
п р е с н и м у в а њ е на 
податоци на носи-
т е л и на п о д а т о ц и 
во кодирана ф о р м а 
и м а ш и н и за об-
р а б о т к а на т а к в и 
податоци, неспом-
нати или н е о п ф а т е -
ни на друго место: 

8471 41 - Ш т о в о исто Ку-
ќ и ш т е и м а а т нај -

2 п а р ч и њ а 

2 парчиња 

1 п а р ч е 

2 п а р ч и њ а 

8705 М о т о р н и в о з и л а за 
с п е ц и ј а л н и н а м е н и 
(на п р и м е р , само-
т о в а р н и в о з и л а за 
п р е в о з на д е ф е к т -
ни в о з и л а , в о з и л а 
д и г а л к и , п о ж а р н и -
к а р с к и в о з и л а , во-
зила со в г р а д е н и 
б е т о н с к и м е ш а л -
к а в о з и л а за чис-
т е њ е на п а т и ш т а , 8518 
в о з и л а за п р с к а њ е 
или п о с и п у в а њ е , 
в о з и л а - п о д в и ж н и 
р а б о т и л н и ц и , под-
в и ж н и р а д и о л о ш -
к и единици) , освен 
о н и е к о н с т р у и р а н и 
п р в е н с т в е н о за 
п р е в о з на патници 
или на стоки: 

8705 90 -Друго: 
8705 90 90 00 - Д р у г о 1 п а р ч е 

9024 М а ш и н и и а п а р а т и 
за испитување на 
тврдост , цврстина 
на к и н е њ е или зби-
вање , еластичност 
или на други меха- 8521 
нички својства на 
м а т е р и ј а л и т е (на 
пр. на метали , дрво, 
текстил , хартија , 
пластична маса) : 

9024 80 -Други м а ш и н и и 
апарати : 

9024 80 10 00 - Е л е к т р о н с к и 
а) Е л е к т р о н с к и 
и н с т р у м е н т П р о - 8525 
ф и л е р 1 сет 

м а л к у една цент -
р а л н а единица , ка-
к о и една в л е з н а и 
и з л е з н а единица , 
и л и една к о м б и н и -
р а н а в л е з н о - и з л е з -
на единица : 

8471 41 90 00 - Д р у г о 
а) Карактер генера-
тор-компјутер со со-
фтвер 1МЅСИВЕД СО 
М и к р о ф о н и и нив-
ни с т а т е в и ; звуч-
ници, в к л у ч у в а ј ќ и 
и звучници во зву- . 
чџп кутии; н а г а в -
ци с л у ш а л к и , / слу-
ш а л к и за едно уво 
и к о м б и н а ц и и с о 
м и к р о ф о н ; аудио-
ф р е к в е н т н и е л е к т -
р и ч н и засилувачи ; 
е л е к т р и ч н и к о м п -
л е т и за з а с и л у в а њ е 
на звукот : 

8518 22 - З в у ч н и к у т и и со 
п о в е ќ е звучници: 

8518 22 90 00 - Д р у г о 
а) А у д и о м о н и т о р 
А п а р а т и за снима-
њ е и р е п р о д у к ц и ј а 
на с л и к а со и л и без 
в граден видео т ју-
нер: 

8 5 2 1 9 0 00 00 -Други 
а) д и г и т а л е н виде-
о р е к о р д е р 
б) д и г и т а л е н виде-
о п л е ј е р 
П р е д а в а т е л и за ра -
д и о т е л е ф о н и ј а , 
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8525 40 

8525 40 10 00 

8526 

8526 92 

8526 92 90 00 

8529 

8529 90 
8529 90 80 00 

8543 

8543 89 
8543 89 90 00 

8544 

радиотелеграфија , 
радиодифузија или 
телевизија , вклу-
чувајќи и со вгра-
ден приемник или 
апарати за снима-
ње или репродук-
ција на звук; теле -
визиски камери; 
видео к а м е р и со 
м о ж н о с т за задр-
ж у в а њ е на слика и 
други видео каме-
ри рекордери: 
-Видео камери со 
м о ж н о с т за задр-
ж у в а њ е на слика и 
други видео каме-
ра рекордери: 
- В и д е о камери со 
м о ж н о с т за задр-
ж у в а њ е на слика 
А ) Б е т а к а м камко-
рдер составен од: 
1) Б Е Т А К А М ЅХ 
к а м к о р д е р - 1Т/4:3 
2 ) б а т е р и и 
3) полнам на бате-
рии 
4Ј тест картица 
5) адаптер за ста-
тив 
6) к у ф е р за камера 
1) об јектив 
Радари, помошни 
уреди за радиона-
вигација и уреди за 
радиодалечинско 
управување: 
- У р е д и за радио-
далечинско упра-
вување: 
- Д р у г о 
а) Далечна коман-
да со 10 м кабел 
Делови погодни за 
употреба исклучи-
телно или главно 
за апарати од тар. 
бр. 8525 до 8528: 
-Друго: 
- Д р у г о 
а) Статив за камера 
Електрични маши-
ни и апарати со по-
себни функции, нес-
помнати ниту опфа-
тени на друго место 
во оваа глава: 
- Д р у г о : 
- Д р у г о 
а) М о н т а ж н и еди-
ници 
б) Видеомиксер со 
прибор 
в) Аудиомиксер 
г) Аудио-видеомик-
сер КОЅЅ 
д) Линија за касне-
ње 
ѓ) Л о г о г е н е р а т о р 
И з о л и р а н а жица 
(вклучувајќи емај -
лирана или аноди-
зирана жица) , каб-
ли (вклучувајќи и 
коаксијални каб-
ли) и други изоли-
рани електрични 
спроводници, со 
или без конектори; 
к а б л и од оптички 
влакна , изработе-
ни од поединечно 
оплаштени влакна , 
комбинирани или 
не со електрични 

1 парче 
2 парчиња 

1 парче 
1 парче 

1 парче 
1 парче 
1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 
1 парче 

1 парче 

1 парче 
1 парче 

спроводници, со 
или без конектори: 

8544 41 - С о конектори: 
8544 4 1 9 0 00 - Д р у г и 

а) П о в е ќ е ж и л е н 
кабел 1 парче 

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

Бр. 23-5266/1 
14 ноември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

3030. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.11.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КОИ 

СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
при увозот се ослободуваат од плаќање царина, а за 
потребите на Министерството за економија и тоа: 

Т а р и ф е н 
број 

Т а р и ф н а 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8413 Пумпи за течнос-

ти, опремени или 
неопремени со мер-
ни уреди; елева-
тори на течности: 

8413 70 30 00 - Ц и р к у л а р н и пу-
мпи за греј ни сис-
т е м и и снабдување 
со топла вода 

8537 Табли , плочи, пул-
тови, маси, ормани 
и други основи, оп-
ремени со два или 
повеќе производи 
од тар.бр. 8535 или 
8536, за електрич-
но управување или 
разведување на 
електрична струја, 
вклучувајќи ги и 
оние со вградени 
инструменти или 
апарати од Глава 
90, и нумеричко 
управувани апара-
ти, освен комута-
ционите апарати 
од тар . бр. 8517: 

853710 99 00 - Д р у г о 
8419 Машини , уреди 

или лабораториска 
опрема (вклучувај-
ќи и електрично 
загревани) , за об-
р а б о т к а на мате-
ријали со промена 
на температурата , 
к а к о ш т о е греење, 
варење , пржење , 
дестилација , рек-
тификациЈа , стери-
лизација , пастери-
зација , парење, су-
ш е њ е , евапориза-
ција, валоризација , 
кондензација или 
разладување, ос-
вен машини или 
уреди за домаќин-
ството; проточни 
или акумулациони 
гре јачи за вода, не-
електрични: 

8 парчиња 

4 парчиња 
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8419 50 90 00 - Д р у г о 2 парчиња 
М15М-РМВ 1/80 

3917 Ц е в к и црева и 
прибор за нив (на 
пр. с п о ј н и ц а коле- 7307 11 10 00 
на прирабници) од 
пластични маси 

3917 40 90 00 --Друго (прибор за 
цевки од пластич- 8413 
ни маси) 21.933 парчиња 

3917 2 1 9 9 00 - Д р у г и (цевки и 
црева крути) 6.394 парчиња 

3917 21 99 00 - Д р у г и (цевки и 
црева крути) 8413 70 30 00 
( П Е цевки) 6.260 парчиња 

8515 М а ш и н и и апарати 
за м е к о и тврдо ле-
мење и заварување, 9026 
електрични (вклу-
чувајќи и елект-
рично загреван 
гас), ласерски или 
врз принцип на 
друга светлост или 
фотонски сноп, ул-
тразвук, електрон-
ски сноп, магнетни 
импулси или лак на 
плазма вклучувајќи 
ги и оние ш т о мо-
ж а т да вршат сече-
ње; електрични ма-
шини и апарати за 
врело прскање на 
метали или на кер-
мети: 

8515 80 91 00 - З а отпорно зава- 9026 20 59 00 
рување на пластика 1 парче 7303 

8205 Рачен алат и нап-
рави (вклучувајќи 
и стаклорезачки 7303 00 10 00 
дијаманти) , ш т о на 
друго место не се 
спомнати ниту оп-
фатени ; ламби за 7304 
лемење; менгели-
ња, стегалки и 
слично, освбн при-
бор и делови, за 
алатни машини; 
наковална , пренос- 7307 
ни ковачници; то-
чила со постамен-
ти, движени со ра-
ка или со педал: 

8205 40 00 00 -одвртки 4 парчиња 
9025 Хидрометри и сли-

чни пловни инстру-
менти термометри 7216 
пирометри, баро-
метри, хигрометри 
и психрометри, вк-
лучувајќи и комби-
нации на овие инст- 7606 
рументи, со или без 
можности за регис-
трирање: 

9025 11 99 00 — Д р у г о 20 парчиња 
8536 Е л е к т р и ч н и апара- 8481 

ти за вклучување и 
исклучување или 
за заштита на еле-
ктрични струјни 
кола или за оства-
рување на приклу-
чување за или во 
електрични струј-
ни кола (на при-
мер, прекинувачи, 8481 80 51 00 
релеи, осигурува-
чи, бранови со ви- 8481 80 85 00 
сока фреквенција 
вклучници и ште- 8481 80 99 00 
кери, сијалични гр- 8481 80 73 00 
ла и разводни ку- 8404 
тии), за напони до 
1000 В: 

8536 90 85 00 - Д р у г о 8 парчиња 
7307 П р и б о р за цевки 

7304 39 59 00 

7307 92 90 00 
7307 99 10 00 
7307 91 00 00 

7216 31 11 00 

760611 90 00 

(на пример, спој-
н и ц а колена , му-
фови) , од ж е л е з о 
или челик: 
- О д вид ш т о се 
употребува во сис-
т е м о т под прити-
сок 
Пумпи за течнос-
ти, опремени или 
неопремени со 
мерни уреди: еле-
ватори на течност: 
- Ц и р к у л а р н и пум-
пи за грејни систе-
ми и снабдување 
со топла вода 
Инструменти и 
апарати за мерењ е 
или к о н т р о л а на 
протокот , нивото, 
притисокот или на 
други променливи 
големини на теч-
ностите или на га-
совите (на пр. ме-
рачи на протекот , 
покажувачи на ни-
вото, манометри , 
мерачи на коли-
чеството на топло-
тата) , освен инст-
рументите и апара-
тите од тар. бр. 
9014, 9015, 9028 
или 9032: 

Друго 
Ц е в к и и шупливи 
профили, од л е а н о 
железо : 
Туби и цевки ш т о 
се употребувани 
ка ј системите за 
притисок 
Ц е в к и и шупливи 
профили , безраб-
ни, од ж е л е з о (ос-
вен од л е а н о ж е л е -
зо) или од челик: 

Друго 
П р и б о р за цевки 
(на пример, спој-
н и ц а колена , му-
фови) , од ж е л е з о 
или челик: 
— К о л е н а и лакови 
—со навој 
- П р и р а б н и ц и 
П р о ф и л и од ж е л е -
зо или нелегиран 
челик: 
— С о паралелни 
бочни страни 
Плочи , лимови и 
ленти, од алумини-
ум, со дебелина 
над 0,2 мм: 
- Д р у г и 
Славини, вентили 
и слични уреди за 
цевоводи, котли, 
резервоари , каци 
или слично, вклу-
чувајќи и вентили 
за намалување на 
притисокот и тер-
мостатички упра-
вувани вентили: 
— З а регулирање 
на температурата 
— Л е п т и р е с т и 
вентили 
— Д р у г о 

Од челик 
П о м о ш н и уреди за 
котли од тар.бр. 
8402 или 8403 (на 
пример, економа ј -
зери, прегрејувачи, 

170 парчиња 

8 парчиња 

64 парчиња 

28.636 парчиња 

408 М/ 

168 парчиња 
68 парчиња 
94 парчиња 

4.000 К С 

900 КО 

5 парчиња 

34 парчиња 
9 парчиња 

32 парчиња 
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отстранувани на 
с а ѓ и , р е к у п е р а т о р и 
на гас); конденза-
тори за енергетски 
единици на водена 
или друга пареа: 

8404 90 00 00 -Делови 2 парчиња 
9026 Инструменти и 

апарати за м е р е њ е 
или контрола на 
протокот , нивото, 
притисокот или на 
други променливи 
големини на теч-
ностите или на га-
совите (на пр. ме-
рачи на протекот , 
покажувачи на ни-
вото, манометри, 
мерачи на коли-
чеството на топло-
тата) , освен инст-
рументите и апара-
тите од тар. бр. 
9014, 9015, 9028 
или 9032: 

9026 20 90 00 — Д р у г о 22 парчиња 
9033 9033 00 00 00 Делови и прибор 

(неспомнати ниту 
о п ф а т е н и на друго 
место во оваа гла-
ва) за машини, 
уреди, инструмен-
ти или апарати од 
Глава 90 

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

Бр. 23-5272/1 Претседател на Владата 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3031. 
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 член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7 ноември 2000 го-
дина, донесе 

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

ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1. За директрр на Агенцијата за млади и спорт се 

именува Игор Ѓорѓиевски, досегашен помошник на 
министерот за одбрана. 

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

Бр. 17-5186/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З0З2. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 но-
ември 2000 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ З А ОДБРАНА 
1. Се разрешува Игор Ѓорѓиевски од должноста 

помошник на министерот за одбрана, поради замину-
вање на друга должност. 

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

Бр. 17-5187/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЗОЗЗ. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 но-
ември 2000 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува Слободан Сирачевски од дол-
жноста помошник на министерот за одбрана, поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-5197/2 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З0З4. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), а во врска со Наци-
оналната програма за сузбивање на злоупотребата на 
дрогата и недозволената трговија со дроги ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 35/96), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 7 
ноември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА 
БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА 

1. Од должноста членови на Меѓуресорската др-
жавна комисија за борба против недозволеното произ-
водство, трговија и злоупотреба на дрога, поради за-
минување на други должности се разрешуваат: 

- Богданчо Гогов, 
- Крум Кочарев, 
- Васил Зекиров. 
2. З а членови на Меѓуресорската државна комиси-

ја за борба против недозволеното производство, трго-
вија и злоупотреба на дрога се именуваат: 

- Снежана Јанкуловска, помошник на министерот 
за образование и наука, 

- Роза Накова, директор на Управата за заштита 
на растенијата, 

- Љупчо Тодоровски, началник на Управата за не-
дозволена трговија со дрога во Криминалистичката 
полиција во Министерството за внатрешни работи. 

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

Бр. 17-2020/7 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3035. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за високо-

то образование ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7 ноември 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За членови на Одборот за акредитација на висо-
кото образование се именуваат: 

- д-р Трајан Бендевски, професор на Правниот фа-
култет - Скопје, 

- д-р Вера Георгиевски, професор на Филозофски-
от факултет - Скопје, 

- д-р Замир Дика, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

- д-р Марија Ташева, професор на Филолошкиот 
факултет - Скопје. 

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

Бр. 17-5024/2 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З0З6. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 50/97), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 7 ноември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВИОТ ОДБОР НА 
ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавната установа 
Завод за социјални дејности - Скопје се именува Исни 
Абдулаху. 

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

Бр. 17-5075/2 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З0З7. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 36/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 ноември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ 

ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за одржување и заштита ца ма-
гистралните и регионалните патишта "Македонија-
пат" - Скопје од редот на вработените се разрешуваат: 

- Славица Јанкуловска, 
- Дијана Оровчанец, 
- Роберто Тошевски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта "Македонијапат" -
Скопје од редот на вработените се именуваат: 

- Васил Коцев, раководител на Подружница Штип, 
- Ташко Костенов, раководител на Подружница 

Велес, 
- Марјан Треневски, раководител на Подружница 

Скопје. 

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

Бр. 17-5039/2 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З0З8. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РАКОВОД-
НИ РАБОТНИЦИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА СТОПАНСТВО, МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

РАЗВОЈ 
I. Се разрешуваат следните раководни работници 

од поранешните Министерството за стопанство, Ми-
нистерството за трговија и Министерството за развој, 
заради назначување на нови должности во Министерс-
твото за економија и тоа: 

А. Од поранешното Министерство за стопанство: 
1. Ленка Угриновска од должноста потсекретар во 

Министерството за стопанство 
2. Ѓорѓи Гајдов од должноста потсекретар во Ми-

нистерството за стопанство 
3. Никола Черепналкоски од должноста потсекре-

тар во Министерството за стопанство 
4. Лилјана Дуганова - Божиновска од должноста 

потсекретар во Министерството за стопанство 
5. Имер Ологу од должноста потсекретар во Ми-

нистерството за стопанство поради заминување на 
друга должност 

6. Славе Ивановски од должноста потсекретар во 
Министерството за стопанство 

7. Зоран Балевски од должноста помошник на ми-
нистерот за стопанство 

8. Лилјана Миновска од должноста помошник на 
министерот за стопанство 

9. Киро Спанџов од должноста помошник на минис-
терот за стопанство 

10. Бранко Иванов од должноста помошник на ми-
нистерот за стопанство 

11. Борка Спасовска - Герасимовска од должноста 
помошник на министерот за стопанство 

12. Виолета Билбилова од должноста помошник на 
министерот за стопанство 

13. Милица Георгиева од должноста помошник на 
министерот за стопанство 

14. Ружди Ибраимов од должноста помошник на 
министерот за стопанство 

15. Глигор Серафимов од должноста помошник на 
министерот за стопанство 

16. Зоран Грков од должноста помошник на минис-
терот за стопанство 

17. М-р Драган Велевски од должноста помошник 
на министерот за стопанство 

18. Весна Христовска од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

19. Љубица Јовановска од должноста советник на 
министерот за стопанство 

20. Лилјана Илиевска од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

21. Родопи Корнети Јаковљевиќ од должноста со-
ветник на министерот за стопанство 

22. Николина Трајановска од должноста советник 
на министерот за стопанство 

23. Гордана Шуклева од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 
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24. Славица Петрушевска од должноста советник 
на министерот за стопанство 

25. Лазар Деспотовски од должноста советник на 
министерот за стопанство 

26. Тодор Новковски од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

27. Костадин Јовановски од должноста советник на 
министерот за стопанство 

28. М-р Радомир Цветковиќ од должноста советник 
на министерот за стопанство 

29. Магдалена Манушева од должноста советник на 
министерот за стопанство 

30. М-р Виолета Кецкаровска од должноста совет-
ник на министерот за стопанство 

31. Зорица Смилева од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

32. Иштреф Имери од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

33. Душан Стојановски од должноста советник на 
министерот за стопанство 

34. Блерим Златку од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

35. Миле Геговски од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

36. Емилија Стојаноска од должноста советник на 
министерот за стопанство 

37. Ќемал Ибраими од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

38. Љубомир Митров од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

39. Елена Капсарова - Данилоска од должноста со-
ветник на министерот за стопанство 

40. Цветанка Сиљаноска од должноста советник на 
министерот за стопанство 

41. Јанко Спасовски од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

42. Милица Трајковска од должноста советник на 
министерот за стопанство 

43. Пеце Андоновски од должноста советник на ми-
нистерот за стопанство 

44. Софија Кузмановска од должноста советник на 
министерот за стопанство 

45. Михаил Ежов од должноста советник на минис-
терот за стопанство 

46. Снежана Петковска од должноста советник на 
министерот за стопанство 

Б. Од поранешното Министерство за трговија: 
1. Димитри Зимоски од должноста потсекретар во 

Министерството за трговија 
2. Аљоша Беговски од должноста потсекретар во 

Министерството за трговија 
3. Јани Богоевски од должноста помошник на ми-

нистерот за трговија 
4. Зоран Видиновски од должноста помошник на 

министерот за трговија 
5. Оливера Цветановска од должноста помошник 

на министерот за трговија 
6. Васил Марковски од должноста помошник на ми-

нистерот за трговија 
7. Беким Кадриу од должноста помошник на минис-

терот за трговија 
8. Вера Пепелничка од должноста помошник на ми-

нистерот за трговија 
9. Наташа Николова од должноста советник на ми-

нистерот за трговија 
10. Маја Лазарова од должноста советник на минис-

терот за трговија 
И . Мирјана Поповска од должноста советник на 

министерот за трговија 
12. Александар Дамјановски од должноста совет-

ник на министерот за трговија 
13. М-р Тони Петровски од должноста советник на 

министерот за трговија 
14. Јован Тодоров од должноста советник на минис-

терот за трговија 
15. Крум Ефремов од должноста советник на ми-

нистерот за трговија 

16. Петар Мирчевски од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

17. Јадранка Бошковска од должноста советник на 
министерот за трговија 

18. Ваедин Даути од должноста советник на минис-
терот за трговија 

19. Фанија Мангаровска од должноста советник на 
министерот за трговија 

20. Николина Каева од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

21. Мира Блажевска од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

22. Билјана Тодоровска - Акимовска од должноста 
советник на министерот за трговија 

23. Димитар Илиевски од должноста советник на 
министерот за трговија 

24. Лидија Костовска од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

25. Ѓорѓи Ба ј лозов од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

26. Сања Милановиќ од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

27. Даринка Пановска од должноста советник на 
министерот за трговија 

28. Розана Банковска од должноста советник на ми-
нистерот за трговија 

В. Од поранешното Министерство за развој: 
I. Маја Курчиева - Филипова од должноста помош-

ник на министерот за развој 
II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4430/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3039. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. З а потсекретар во Министерството за економија 
се назначува Ленка Угриновска, досегашен потсекре-
тар во Министерството за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3040. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на "Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. З а потсекретар во Министерството за економија 
се назначува Горѓи Гајдов, досегашен потсекретар во 
Министерството за стопанство. 
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2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/3 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3041. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОТСЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 

1. За потсекретар во Министерството за економија 
се назначува Никола Черепналковски, досегашен пот-
секретар во Министерството за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/4 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3042. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОТСЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 

1. За потсекретар во Министерството за економија 
се назначува Лилјана Дуганова - Божиновска, досега-
шен потсекретар во Министерството за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/5 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З04З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОТСЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 
1. За потсекретар во Министерството за економија 

се назначува Славе Ивановски, досегашен потсекре-
тар во Министерството за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/6 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3044. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОТСЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а потсекретар во Министерството за економија 

се назначува Зоран Балевски, досегашен помошник 
на министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/7 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3045. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се наз-

начува Лилјана Миновска, досегашен помошник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/8 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3046. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се наз-

начува Киро Спанџов, досегашен помошник на минис-
терот за стопанство. 
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2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. -

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

Бр. 17-4431/9 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3047. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. З а помошник на министерот за економија се наз-
начува Бранко Иванов, досегашен помошник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/10 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3048. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници (" Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. За помошник на министерот за економија се наз-
начува Борка Спасовска - Герасимовска, досегашен 
помошник на министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/11 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3049. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1: З а помошник на министерот за економија се наз-

начува Виолета Билбилова, досегашен помошник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/12 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3050. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. З а помошник на министерот за економија се наз-

начува Милица Георгиева, досегашен помошник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/13 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3051. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. З а помошник на министерот за економија се наз-

начува Ружди Ибраимов, досегашен помошник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/14 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3052. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. З а помошник на министерот за економија се наз-

начува Глигор Серафимов, досегашен помошник на 
министерот за стопанство. 
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2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на,статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/15 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3053. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се наз-

начува Зоран Грков, досегашен помошник на минис-
терот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/16 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3054. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува м-р Драган Велевски, досегашен помошник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/17 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3055. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Весна Христовска, досегашен советник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/18 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3056. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници (" Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Љубица Јовановска, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/19 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3057. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Лилјана Илиевска, досегашен советник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/20 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3058. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. З а советник на министерот за економија се наз-
начува Родопи Корнети - Јаковљевиќ, досегашен со-
ветник на министерот за стопанство. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/21 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3059. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Николина Трајановска, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/22 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3060. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Гордана Шуклева, досегашен советник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/23 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3061. 
Врз основа на член 88 од Законот зџ државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Славица Петрушевска, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/24 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3062. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Лазар Деспотовски, досегашен советник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/25 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З06З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Тодор Новковски, досегашен советник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/26 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3064. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Костадин Јованов.ски, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 
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2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/27 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

3065. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се 

назначува м-р Радомир Цветковиќ, досегашен совет-
ник на министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/28 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

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

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

Бр. 17-4431/30 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

3068. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Зорица Смилева, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/31 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3066. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Магдалена Манушева, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/29 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3069. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Ештреф Имери, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/32 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

3067. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува м-р Виолета Кецкаровска, досегашен советник 
на министерот за стопанство. 

3070. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Душан Стојановски, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 
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2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/33 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3071. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-. 
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Блерим Златку, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/34 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3072. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Миле Геговски, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/35 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З07З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. З а советник на министерот за економија се наз-
начува м-р Емилија Стојаноска, досегашен советник 
на министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/36 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3074. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници (" Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За^ советник на министерот за економија се наз-

начува Ќемал Ибраими, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/37 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3075. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Љубомир Митров, досегашен советник на ми-
нистерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/38 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3076. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. З а советник на министерот за економија се наз-
начува Елена Капсарова-Данилоска, досегашен совет-
ник на министерот за стопанство. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/39 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3077. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се 

назначува Цветанка Сиљаноска, досегашен советник 
на министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/40 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3078. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Јанко Спасовски, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/41 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3079. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За советник на министерот за економија се наз-
начува Милица Трајковска, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/42 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3080. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници (" Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Пеце Андоноски, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/43 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3081. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Софија Кузмановска, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/44 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3082. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Михаил Ежов, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 
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2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/45 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З08З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Снежана Петковска, досегашен советник на 
министерот за стопанство. 

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

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

Бр. 17-4431/46 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3084. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија " бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 
1. За потсекретар во Министерството за економија 

се назначува Димитри Зимоски, досегашен потсекре-
тар во Министерството за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/47 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3085. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За советник на министерот за економија се наз-
начува Аљоша Беговски, досегашен потсекретар во 
Министерството за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/48 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3086. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а потсекретар во Министерството за економија 

се назначува Јани Богоевски, досегашен помошник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/49 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3087. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а помошник на министерот за економија се 

назначува Зоран Видиновски, досегашен помошник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/50 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3088. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. З а помошник на министерот за економија се 
назначува Оливера Цветановска, досегашен помош-
ник на министерот за трговија. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр.17-4431/51 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3089. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се 

назначува Васил Марковски, досегашен помошник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/52 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3090. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се 

назначува Беким Кадриу, досегашен помошник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/53 ' Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3091. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За помошник на министерот за економија се 
назначува Вера Пепелничка, досегашен помошник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/54 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3092. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За советник на министерот за економија се наз-
начува Наташа Николова, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/55 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З09З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Маја Лазарова, досегашен советник на минис-
терот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/56 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3094. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За советник на министерот за економија се наз-
начува Мирјана Поповска, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр.17-4431/57 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3095. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Александар Дамјановски, досегашен советник 
на министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/58 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3096. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува м-р Тони Петровски, досегашен советник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/59 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3097. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За советник на министерот за економија се наз-
начува Јован Тодоров, досегашен советник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/60 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3098. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Крум Ефремов, досегашен советник на мини-
стерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/61 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3099. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Петар Мирчевски, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/62 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3100. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. З а советник на министерот за економија се наз-
начува Јадранка Бошковска, досегашен советник на 
министерот за трговија. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр.17-4431/63 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3101. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Ваедин Даути, досегашен советник на министе-
рот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/64 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3102. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Фанија Мангаровска, досегашен советник на 
министерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/65 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З10З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

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

З А ЕКОНОМИЈА 

1. За советник на министерот за економија се наз-
начува Николина Каева, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр.17-4431/66 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3104. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. З а советник на министерот за економија се наз-

начува Мира Блажевска, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/67 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3105. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Димитар Илиевски, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/68 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3106. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. З а советник на министерот за економија се наз-
начува Лидија Костовска, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/69 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3107. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Ѓорѓи Бајлозов, досегашен советник на минис-
терот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/70 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3108. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Розана Банковска, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/71 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3109. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Сања Милановиќ, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/72 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3110. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Даринка Пановска, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/73 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3111. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Билјана Тодоровска-Акимовска, досегашен со-
ветник на министерот за трговија. 

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

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

Бр. 17-4431/74 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3112. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За потсекретар на министерот за економија се 

назначува Маја Ќурчиева-Филипова, досегашен по-
мошник на министерот за развој. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4431/75 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З11З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За помошник на министерот за економија се 

назначува Венцислав Арсов, досегашен виш самосто-
ен советник во Министерството за развој. 

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

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

Бр. 17-4431/76 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3114. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

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

ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. За советник на министерот за економија се наз-

начува Симон Узунов, досегашен виш самостоен 
советник во Министерството за развој. 

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

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

Бр. 17-4431/77 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3115. 
Врз основа на член 74 став 1 точка 5 од Законот за 

внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 
и 55/97), министерот за внатрешни работи донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО 
СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Во Решението за цените на обрасците што се 
употребуваат во Министерството за внатрешни рабо-
ти ("Службен весник на РМ" бр. 30/95 и 28/98), по де-
лот I се додаваат два нови дела 1-а и 1-б кои гласат: 

"1-а. Цените на обрасците наведени во делот I во 
точките 1, 12, 13, 14, 23 и 26 на ова решение се зголе-
муваат за двапати, ако по барање на граѓанинот се из-
даваат за еден ден од денот на поднесувањето на бара-
њето, освен ако се издаваат поради лекување во 
странство, смрт или тешка болест во семејството. 

1-б. Цените на обрасците наведени во делот I во точ-
ките 2, 3,4, 5, 6,7 и 8 на ова решение се зголемуваат за 
двапати, ако по барање на граѓанинот се издаваат за 
еден ден од денот на поднесувањето на барањето." 

II. Во делот II зборовите: "под точка 1" се замену-
ваат со зборовите: "во делот I". 

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

Бр. 232-38290/1 Министер 
14 ноември 2000 година за внатрешни работи, 

Скопје Доста Димовска, с.р. 

3116. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК З А V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот по македон-
ски јазик за V одделение. 

Автор: Косара Точкова 
2. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 21-199/1 
10 ноември 2000 година Министер, 

Скопје проф. д-р Гале Галев, с.р. 

3117. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96,34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО МАТЕМАТИКА З А V ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Се одобрува употреба на учебникот по матема-

тика за V одделение. 
Автори: проф. Дончо Димовски, Стојко Стојовски, 

Лилјана Стојовска и Лидија Кондинска. 
2. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 21-200/1 
10 ноември 2000 година Министер, 

Скопје проф. д-р Гале Галев, с.р. 

3118. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96,34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК З А V ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Се одобрува употреба на учебникот по албански 

јазик за V одделение. 
Автори: Камил Џеладини и Абедин Мурати. 
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2. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 21-201/1 
10 ноември 2000 година Министер, 

Скопје проф. д-р Гале Галев, с.р. 

3119. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96,34/96,35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОДОБРУВАЊЕ И У П О Т Р Е Б А Н А УЧЕБНИК 

ПО ОПШТЕСТВО З А IV ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот по Опште-
ство за IV одделение. 

Автори: д-р Ѓорѓи Павловски и Виолета Милен-
ковска. 

2. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 21-166/2 Министер, 
8 ноември 2000 година проф. д-р Гале Галев, с.р. 

Скопје 

3120. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96,34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОДОБРУВАЊЕ И У П О Т Р Е Б А Н А УЧЕБНИК 

ПО СРПСКИ Ј А З И К З А V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот по српски 
јазик за V одделение. 

Автори: Вера Сибиновиќ - Гризо и Милица Јели-
чиќ. 

2. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 21-169/2 Министер, 
8 ноември 2000 година проф. д-р Гале Галев, с.р. 

Скопје 

3121. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96,34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА Н А УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ Ј А З И К З А V ОДДЕЛЕНИЕ 
З А ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ 

И ТУРСКИ НАСТАВЕН Ј А З И К 

1. Се одобрува употреба на учебникот по македон-
ски јазик за V одделение за паралелките со настава на 
албански и турски наставен јазик. 

Автори: Благица Петковска и Љубинка Донева. 
2. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 21-168/2 Министер, 
8 ноември 2000 година проф. д-р Гале Галев, с.р. 

Скопје 

3122. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за ос-

новното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
44/95,24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образо-
вание и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА Н А УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ Ј А З И К З А V ОДДЕЛЕНИЕ 
З А ПАРАЛЕЛКИТЕ СО Н А С Т А В А Н А СРПСКИ 

НАСТАВЕН Ј А З И К 

1. Се одобрува употреба на учебникот по македон-
ски јазик за V одделение за паралелките со настава на 
српски наставен јазик. 

Автори: Косара Точкова. 
2. Решението да се достави до основните училишта 

и до Бирото за развој на образованието. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 21-167/2 Министер, 
8 ноември 2000 година проф. д-р Гале Галев, с.р. 

Скопје 

З12З. 
Врз основа на член 338 и член 397 став 2 од Зако-

нот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
("Службен весник на РМ" бр. 14/98), министерот за 
внатрешни работи во согласност со министерот за 
транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧ-
НИ В О З И Л А И З А ВОДЕЊЕТО Н А ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА З А РЕГИСТРИРАНИТЕ МОТОРНИ И ПРИ-

КЛУЧНИ В О З И Л А 

I. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за ре-

гистрација на моторни и приклучни возила и 
водењето на евиденцијата за регистрираните моторни 
и приклучни возила (во натамошниот текст: возила). 

Член 2 
Регистрација на возилото се врши со запишување 

на регистарската ознака и на определени податоци за 
возилото и сопственикот, односно носителот на пра-
вото на располагање со возилото, во евиденцијата за 
регистрирани возила. 

П. ПОСТАПКА З А РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА 

Член 3 
Возилото се регистрира на име на сопственикот, 

односно носителот на правото на располагање со во-
зилото и тоа на име на физичко лице или на називот 
на правното лице. 

А к о возилото е во сопственост на повеќе лица се 
регистрира на име на едно од тие лица, врз основа на 
писмена спогодба заверена од нотар. 

Член 4 
Во барањето за регистрација на возилото, односно 

во барањето за продолжување на регистрацијата на 
возилото, поднесено од сопственикот, односно носите-
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лот на правото на располагање со возилото, се запи-
шуваат техничките податоци за возилото од докумен-
тацијата на производителот на возилото или од приз-
нати каталози за возилото. Точноста на внесените 
податоци ја заверува овластениот работник на прав-
ното лице што врши технички преглед на возилата. 

При регистрацијата или при продолжувањето на 
регистрацијата на возилото од став 1 на овој член, се 
поднесува: 

1. доказ за извршените обврски пропишани со за-
кон (царински и даночни обврски, такси, задолжител-
но осигурување и други обврски во врска со регистра-
цијата на возилото); 

2. доказ за техничката исправност на возилото, не 
постар од 30 дена, како и уверение за извршеното ис-
питување кога возилото е поединечно произведено, 
составено или преправено; 

3. доказ дека возилата што сериски се произведу-
ваат или увезуваат ги исполнуваат условите од хомо-
логациската документација на возилата; 

4. доказ за сопственост на возилото, ако возилото 
првпат се регистрира или при промена на 
сопственоста; 

5. доказ за потеклото на возилото; и 
6. доказ за идентитет (лична карта за физички ли-

ца, односно известување за распоредување - за правни 
лица). 

Доказот од став 2 точка 3 на овој член, сопствени-
кот, односно носителот на правото на располагање со 
возилото го поднесува при првата регистрација на во-
зилото. 

Член 5 
Возилото нема да се регистрира ако: 
1. не постојат соодветни докази за потеклото, од-

носно за сопственоста на возилото, како и за сопстве-
носта и потеклото на шасијата што дополнително е 
вградена во возилото; 

2. возилото е поединечно составено, а сопствени-
кот, односно носителот на правото на располагање со 
возилото не поседува доказ за потеклото на шасијата 
како и доказ дека истата е одјавена од надлежниот ор-
ган каде што претходно возилото било регистрирано; 

3. не е дозволено да сообраќа на територијата на 
Република Македонија, односно ако според прописите 
на Република Македонија не може да се регистрира 
односно користи; 

4. не се извршени обврските пропишани со закон 
(не е извршено задолжително осигурување и не се ре-
гулирани царинските и даночните обврски, такси и 
други обврски во врска со регистрацијата на возило-
то); 

5. не постои доказ за техничката исправност на во-
зилото и уверение за извршеното испитување кога во-
зилото е поединечно произведено, составено или 
преправено; 

6. не постои доказ дека возилата што сериски се 
произведуваат или увезуваат ги исполнуваат условите 
од хомологациската документација на возилата; и 

7. има уреди или обележја на возило на Минис-
терството за внатрешни работи, на Армијата на Ре-
публика Македонија, обележја на возила на Црвен 
крст и амбулантно возило како и обележја на возила 
за противпожарна заштита, а намената му е 
променета. 

Член 6 
Барањето за регистрација, односно барањето за 

продолжување на регистрацијата на возилата на дип-
ломатските и конзуларните претставништва, мисиите 
на странските држави и претставништвата на меѓуна-
родни организации со седиште во Република Македо-
нија и нивниот персонал, заверено од ш е ф о т на прет-
ставништвото, се поднесува до органот надлежен за 
регистрација. 

При регистрацијата или при продолжувањето на 
регистрацијата на возилото, од став 1 на овој член, се 
поднесува: 

1. доказ за сопственост на возилото ако возилото 
првпат се регистрира, односно доказ за потеклото ако 
возилото веќе било регистрирано; 

2. доказ дека се регулирани царинските и даночни-
те обврски за возилото; 

3. полиса за задолжително осигурување на возило-
то; и 

4. доказ за техничка исправност на возилото. 
Покра ј документите од став 2 на овој член, члено-

вите на персоналот на претставништвата и мисиите од 
став 1 на овој член поднесуваат на увид и важечка дип-
ломатска, Конзуларна или службена лична карта. 

Кон барањето за регистрација, односно кон бара-
њето за продолжување на регистрацијата на возила од 
странски трговски, сообраќајни, културни и други 
претставништва и на странски дописништва, што се 
поднесува до органот надлежен за регистрација, 
покрај доказите од став 2 точки од 1 до 4 на овој член, 
се приложува и решение за упис во регистарот на 
претставништвата на странски лица во Република 
Македонија. 

Странците - постојани службеници во странските 
трговски, сообраќајни, културни и други претстав-
ништва, кон барањето за регистрација, односно кон 
барањето за продолжување на регистрацијата на 
возилото, покрај доказите од став 2 точки од 1 до 4 на 
овој член, приложуваат и потврда за вработување во 
странското претставништво, издадена од странското 
претставништво и потпишана од овластеното лице на 
претставништвото. 

За возилата на странците во културните претстав-
ништва и во странските дописништва, како и на посто-
јаните странски дописници, кон барањето за регистра-
ција, односно кон барањето за продолжување на регис-
трацијата, што се поднесува до органот надлежен за 
регистрација на возилата, покрај доказите од став 2 
точки од 1 до 4 на овој член, се приложува и доказ од 
надлежниот орган кај кого во Република Македонија се 
регистрирани за вршење на својата дејност. 

Странците на кои заради школување, специјализа-
ција, научно истражување, вработување или вршење 
професионална дејност, давање азил или признавање 
статус на бегалец, им е издадено одобрение за привре-
мен престој подолг од 6 месеци или за постојан прес-
тој во Република Македонија, покрај доказите од член 
4 став 2 точки од 1 до 6 на овој правилник, поднесу-
ваат барање за регистрација, односно барање за про-
должување на регистрацијата на возилото непосредно 
до органот надлежен за регистрација на возила. 

Член 7 
Барањето за регистрација на возило, покрај пода-

тоците што се запишуваат во сообраќајната дозвола, 
содржи и: 

1. назив на земјата во која е произведено возилото; 
2. вкупен број на оски и број на погонски оскќ; 
3. податок за видот на горивото што го троши во-

зилото; 
4. назив на друштвото за осигурување каде возил,о-

то задолжително е осигурено и број на полисата за 
осигурување; 

5. податок за тоа дали возилото има кука или уред 
за влечење; 

6. податок за основната намена (за специјални и 
работни возила); 

7. датум на техничкиот преглед на возилото, назив 
на правното лице кое извршило технички преглед на 
возилото и потпис на овластеното лице на тоа правно 
лице; 

8. занимање односно дејност на сопственикот на 
возилото; 

9. назив на органот кај кого возилото е претходно 
регистрирано; 

10. податок за осното оптоварување за товарни и 
приклучни возила; 

11. време за кое се бара регистрација на возилото; 
и 

12. датум и потпис на подносителот на барањето. 
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Бојата на возилото се запишува врз основа на ва-
жечкиот каталог на боите. 

Член 8 
Барање за продолжување на регистрацијата на во-

зилото поднесува сопственикот, односно носителот на 
правото на располагање со возилото, пред истекот на 
важењето на сообраќајната дозвола. 

Член 9 
Сопственикот, односно носителот на правото на 

располагање со возилото може, кај органот каде се 
води возилото во евиденција, да го одјави возилото и 
пред истекот на важењето на регистрацијата. 

Член 10 
Доколку возилото се отуѓува, поранешниот сопс-

твеник го одјавува возилото кај органот каде возило-
то се води во евиденција, а за употребувани возила на-
бавени во странство објавата ќе се смета за извршена 
и кога ќе се презентира писмен доказ дека регистар-
ските таблички се испратени на органот кој што го 
регистрирал возилото во странство. 

Член И 
При одјавување на возилото во случаите од члено-

вите 9 и 10 на овој правилник, во сообраќајната дозво-
ла се запишуваат следните податоци: 

1. датум на одјавувањето; 
2. констатација за постапување со регистарските 

таблички (вратени, уништени и др.) и 
3. име односно назив на новиот сопственик. 

Член 12 
Ако се промени сопственикот, односно носителот 

на правото на располагање со возилото или некој по-
даток од сообраќајната дозвола, се издава нова сооб-
раќајна дозвола. 

Кон пријавата за промена на податоците во сооб-
раќајната дозвола, сопственикот, односно носителот 
на правото на располагање со возилото приложува до-
кумент со кој се докажува промената. Промената на 
сопственоста на возилото се докажува со писмен дого-
вор заверен кај нотар. 

Член 13 
Возилото привремено се регистрира на барање од 

сопственикот на возилото, кај органот надлежен за 
регистрација на возила. 

Барањето за привремена регистрација на возилото 
ги содржи податоците од член 7 на овој правилник. 

Кон барањето за привремена регистрација на во-
зилото, односно кон барањето за продолжување на 
привремената регистрација на возилото, сопственикот 
на возилото ги поднесува документите наведени во 
член 4 на овој правилник, врз основа на кои се регис-
трира возилото. 

Ш. ЕВИДЕНЦИЈА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 14 
Евиденцијата за 'регистрираните возила, што се во-

ди кај органот кој врши регистрација на возила, се 
состои од: досие и регистар, а се врши и автоматска 
обработка на податоците. 

Член 15 
Досието за возилото се состои од барање за регис-

трација и документи со кои се докажува потеклото, 
сопственоста и промената на сопственоста на возило-
то, исправи за регулираните царински и даночни обвр-
ски, такси и слично, уверение за извршено испитување 
кога возилото е поединечно произведено, составено 
или преправено, документи со кои се докажува дека се 
исполнети хомологациските прописи, како и полиса за 
задолжително осигурување. 

Член 16 
Регистарот ги содржи следните податоци: реден 

број, регистарски број на возилото, вид, марка, тип и 

година на производство на возилото, број на шасија, 
боја на возилото, рок на важење на регистрацијата и 
рубрика за забелешки. 

Член 17 
Автоматската евиденција ги содржи податоците за 

возилото од регистарскиот лист. 

IV. П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за регистрација 
на моторни и приклучни возила ("Службен весник на 
РМ" бр. 23/93). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а одредбата на член 4 став 2 точка 3 
ќе се применува од 01.01.2001 година. 

Бр. 231-24881/4 
27 октомври 2000 година 

Скопје 

Министер Министер 
за транспорт и врски, за внатрешни работи, 
Љупчо Белковски, с.р. Доста Димовска, с.р. 

3124. 
Врз основа на член 27 алинеја 4 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на 
РМ" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), министерот за транспорт и 
врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
МЕНУВАЊЕ НА УРБАНИ САНАЦИОНИ МЕРКИ 

Член 1 
Во Правилникот за применување на урбани сана-

циони мерки ("Сл. весник на РМ" бр. 11/97) членот 1 
се менува и гласи: 

- "Со овој правилник се пропишуваат начинот и 
постапката за применување на урбани санациони мер-
ки на објекти." 

Член 2 
Во членот 3 по алинеја 6 се додава нова алинеја ко-

ја гласи: 
- "реконструкција на кров и оформување на под-

покривен простор на постојни јавни објекти, кои се 
валоризирани во категорија добра состојба". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Сл. весник на Република Македонија". 

Бр. 10-8135 Министер, 
14 ноември 2000 година Љупчо Балкоски, с.р. 

Скопје 

3125. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Житинени -
Општина Центар Жупа. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
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Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5149/1 
14 н о е м в р и 2 0 0 0 г о д и н а Д и р е к т о р , 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

3126. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Сл. весник на РМ" бр. 30/93,40/96, 54/2000) 
и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 и 
37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на 16.11.2000 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите и начинот на вршење 
на менувачки работи ("Сл. весник на РМ" бр. 9/96, 
65/96, 17/98 и 77/2000) во точка 9 став 2 зборот 
"продажен" се заменува со зборот "куповен". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

О. бр. 02-15/169-2000 Претседател 
16 ноември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Одделението за кадровски и персонални работи во 
Владата на Република Македонија ја дава следната 

И С П Р А В К А 

- Во решението за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на РО "Народен музеј" -
Гевгелија, објавено во "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 92/2000 година, наместо зборот 
"Крангов" треба да стои "Караѓонов". 

Началник, 
м-р Павле Рибарски, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О С Н О В Е Н СУД С К О П Ј Е I - С К О П Ј Е 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пос-
тапка за долг по тужбата на тужителот " М Е Т А Л Е Ц " 
АД Битола, ул."Индустриски дел" бб, против тужени-
от Фиданов Зоре, со непозната адреса на живеење. Во 
износ од 179.969,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот и во истиот рок да 
ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, 
на тужениот преку Ценатарот за социјални работи ќе 
му назначи привремен застапник кој ќе ги штити него-
вите интереси во текот на постапката се до нејзиното 
правосилно завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV.П.бр. 
1372/99. (43368) 

О С Н О В Е Н СУД С К О П Ј Е II - С К О П Ј Е 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води 

постапка по тужбата на тужителот Дејан Бобиќ, про-
тив тужената Рената Балаж, Хрватски државјанин со 
непознато место на престојување. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно, 
за привремен застапник и се поставува адвокатот Лил-
јана Андреева од Скопје, се до нејзиното јавување. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, X П.бр. 
1805/2000. (43394) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје, се води 
постапка за регресен долг по тужбата на тужителот 
А Д О Р " М А К Е Д О Н И Ј А " Скопје, против тужениот 
Бајрами Ганимет со непознато место на престојување. 
Вредност на регресниот долг 17.500,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно, 
на тужениот му се поставува привремен застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II П.бр. 
124/2000. 

О С Н О В Е Н СУД В О Б И Т О Л А 
Основниот суд во Битола по предлог на Манаков-

ски Стеван од Битола, ул."Солунска" бр. 239 А, пове-
де постапка за докажување на смртта на Манаковски 
Томо Спиро, роден на 25.04.1884 година, во Битола на 
ул."Маршал Тито" бр. 107, наводно починат на 
10.03.1951 година во болницата во скопското село Љу-
банци. 

Се повикува секое лице кое нешто знае за исчезна-
тото лице Манаковски Спиро, за неговата смрт или 
животот, без одлагање да се јави во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
во Основниот суд во Битола, во просторија 40. 

Доколку во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на овој оглас во "Службен весник на РМ", никој не 
се јави, судот по спроведената постапка ќе донесе од-
лука по предлогот за докажување на смртта. 

Од Основниот суд во Битола, В П П бр. 254/2000. 
(43362) 

О С Н О В Е Н СУД В О К У М А Н О В О 
Пред овој суд поведена е постапка за развод на 

брак по тужбата на тужителката Османи Севдије од с. 
Слипчане, Куманово, против тужениот Мустафи Кад-
ри од с.Лојане, со непозната адреса во Германија. Ос-
новниот суд во Куманово на тужениот му постави при-
времен застапник адвокатот Мирјана Стојоковска, од 
Куманово, која ќе го застапува пред овој суд се додека 
тужениот или негов полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Основниот суд во Куманово, VI.П бр. 996/2000. 
(42846) 

О С Н О В Е Н СУД В О К А В А Д А Р Ц И 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

развод на брак против тужениот Гоѓевац Зоран од Кр-
агуевац, СР Југославија, со непознато престо јували-
ште. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
во Основниот суд во Кавадарци. Во спротивно, судот 
ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапу-
ва тужениот во текот на постапката. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 533/2000. 
(43258) 

О С Н О В Е Н СУД В О П Р И Л Е П 
Пред овој суд се води извршна постапка за развод 

на брак по тужбата на тужителот Ибраим Салиоски 
од Велес, ул."Јордан Џунов" бр. 9, против тужената 
Несиме Салиоска од Прилеп, ул."Дабнички завој" бр. 
133, сега со непозната адреса во Австралија. 

Се повикува тужената да се јави пред судот во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во исти-
от рок да постави свој полномошник. Во спротивно, 
на тужената ќе и биде поставен привремен старател 
кој ќе се грижи за нејзините интереси до правосилно-
то окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Прилеп,П.бр.768/2000.(43197) 
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О С Н О В Е Н СУД В О С Т Р У М И Ц А 
Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-

ка по основ регрес по тужба на тужителот А Д за оси-
гурување и реосигурување " М А К Е Д О Н И Ј А " Скопје, 
против тужениот Јованов Бојчо од с.Водоча, а сега со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
31.800,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" во судница бр. 53. Во спротивно, на истиот ќе му 
биде одреден привремен старател и тоа Цонка Кала-
мерникова, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица, која ќе ги застапува неговите интереси по 
предметот на спорот до правосилното завршување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 735/2000. 
(43379) 

О С Н О В Е Н СУД В О Т Е Т О В О 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Мерита Рамадани од с.Д. 
Палчиште, против тужениот Бесник Рамадани од с.Д. 
Палчиште, со непозната адреса на живеење во Швај-
царија. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот или да одреди 
полномошник кој ќе ги штити неговите права. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјални работи 
Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе го 
застапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1006/2000. 
(43205) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
основ на издршка по тужбата на тужителите Василие 
Ацовски и Миле Ацовски и двајцата од с.Вратница, 
против тужените Ивановска Драгица, Крстевска 
Ката, Таловска Олгица и Младеновска Љубица сите 
од с. Вратница, а сега на привремена работа во С А Д 
со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот или да 
одредат полномошник кој ќе ги штити нивните права. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални ра-
боти Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе 
ги застапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1025/2000. 
(43230) 

Пред овој суд во тек е постапка за исполување на 
договор за купопродажба по тужбата на тужителот 
Спировски Живко од с.Доброште, против тужените 
Јордан Василевски и Даница Василевска со непозната 
адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок 
од 30 дена или да одредат полномошник кој ќе ги шти-
ти нивните права. Во спротивно, судот преку Центар-
от за социјални работи Тетово, ќе им постави привре-
мен старател кој ќе ги застапува се до окончувањето 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1265/2000. 
(43233) 

Пред овој суд во тек е постапка за определување 
на привремена мера по предлог на предлагачот Јован-
ка Атанасовска од Тетово, ул."Борис Кидрич" бр. 21, 
преку полномошникот Зоран Томиќ адвокат од Тето-
во, против тужениот Звонко Атанасовски од Тетово, 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот или да одреди 
полномошник кој ќе ги штити неговите права. Во спр-
отивно, судот преку Центарот за социјални работи Те-

тово, ќе му постави привремен старател кој ќе го зас-
тапува се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 655/2000. 
(43239) 

Пред овој суд во тек е постапка за исполување на 
договор за купопродажба по тужбата на тужителот 
Азиз Алили од Тетово, ул . "М.Бафтиари" бр. 97, про-
тив тужениот Аметовиќ Амди со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена или да одреди полномошник кој ќе ги штити 
неговите права. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен 
старател кој ќе го застапува се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1127/2000. 
(43244) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужбата на тужителот Хаземи Ајдин од Тетово, про-
тив тужениот Хамза Абдулџемаил од Тетово, ул. 
"Илинденска" бр. 127, со непознато место на живеење 
во Р.Хрватска. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно, 
преку Ц С Р Тетово ќе му биде поставен привремен 
застапник кој ќе го застапува се до окончување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1084/2000. 
(43251) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 

1107/2000 од 13.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 880 се запишува 
Здружение на граѓани " ЈУНОНА", Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул."Партизански Одреди" бр. 97/9. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Јасна Вртева од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на презентација, афирмација и популариза-
ција на македонската и светската култура, заштита на 
природата, остварување на правото на работа и изра-
зување на стручните потенцијали на жените, самохра-
ните родители, хронично болните лица, хендикепира-
ните лица и друго, борба против злата на современие-
то (алкохолизмот, наркоманијата, семејното насилст-
во и друго) како и подигање на нивото на разбирање, 
познавање и користење на компјутерската и другите 
сродни технологии. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 13.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
153/98 од 26.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 892 се запишу-
ва Црвен крст Кисела Вода, Скопје, со седиште во 
СкопЈе, на ул."11 Октомври" бр. 42 а. 

Црвениот крст е основан согласно Законот за Црве-
ниот крст на Република Македонија и е утврдено свој-
ство на правно лице согласно член 6 од истиот Закон. 

Лице овластено за застапување е неговиот секре-
тар Ружа Андоновска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42536) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1121/2000 од 24.10.2000 година, во регистарот на здру-
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женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 889 се запи-
шува Здружение на граѓани Културно едукативен цен-
тар за деца и младинци " М О З А И К " С к о п ј е , со седиш-
те во Скопје, на ул."Народен Фронт" бр. 21/2-6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Афродита Кирјаковска од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на акција на млади и создавање на здрави 
личности, освојување на нови генерации, создавање на 
идни професионалци, стекнување на самодоверба и 
самопочит, ослободување на позитивна енергија како 
и создавање на здрави личности преку игри и вежби и 
развивање на имагинацијата кај децата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 24.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1105/2000 од 20.10.2000 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 886 се запи-
шува Здружение на граѓани еколошко друштво "ЕКО 
МАК", Скопје, со седиште во Скопје, на ул."Даме 
Груев" бр. 3/4-7. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Марија Станчевска Ѓорѓова 
од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување и развивање на еколошката 
свест кај граѓаните, соработка со органите на власта, 
односно локалната самоуправа со цел да се обезбеди 
поефикасен развој и заштита на животната средина во 
градот, организирање на семинари и предавања со цел 
да се побуди еколошката свест кај граѓаните, презема-
ње на активности за заштита на шумите и зелената ве-
гетација на територијата на град Скопје како и проек-
ти за унапредување на човечкото здравје преку орга-
низирање рекреативни зони за одмор и рекреација 
како и преку предавања за конзумирање здрава храна. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 20.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
13/2000 од 19.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 95 се запишу-
ва Подружница во Република Македонија на стран-
ската организација " Ф О Н Д А Ц И Ј А З А С Е М Е Ј Н А 
ПОМОШ", со седиште во Клуж, Република Романија. 

Седиштето на подружницата на странската орга-
низација " Ф О Н Д А Ц И Ј А З А С Е М Е Ј Н А П О М О Ш " е 
во Скопје на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација "ФОНДАЦИЈА З А СЕ-
МЕЈНА ПОМОШ" од Р.Романија во Република Ма-
кедонија е г-дин Вилијам О Донел државјанин на САД. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обезбедување на хуманитарна помош за 
згрижување на тешките социјални случаи и олеснува-
ње на животот на сиромашните, хендикепираните ли-
ца, затворениците, ромската популација преку обезбе-
дување на школарини, организирање на работилници, 
едукација, медицински и социјални услуги, третмани и 
грижа, а се со цел за помош и интегрирање во опште-
ството. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 19.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42565) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Унија на национални паркови и 
резервати на Република Македонија со седиште во 

Скопје со својство на правно лице од 10.03.1995 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани 
и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
876 се запишува здружението на граѓани Унија на на-
ционални паркови и резервати на Република Македо-
нија со седиште во Скопје на ул."Железничка" бб кое 
го застапува неговиот претседател инж. Теофил Здра-
вковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42573) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 34 за 2000 - та година се врши упис 
на измена на актот за основање и статуот на здруже-
нијата на граѓани со име Заедница на домовите на 
културата на РМ регистрирано со решение Рег. згф. 
бр. 41/98 од 15.02.1999 година на Основниот суд во 
Прилеп, во однос на седиштето и лицето овластено за 
застапување и претставувње таќо што наместо седиш-
тето во Прилеп во Домот на културата "Марко Це-
пенков" и наместо досегашното лице овластено за 
застапување и претставување на заедницата "Борис 
Конески" се запишува: 

Седиштето на заедницата на домовите на култура-
та од Република Македонија е во Пробиштип во про-
сториите на Домот на културата "Злетовски Рудар" 
на ул. "Цветко Тонев "бб. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на заедницата е Страшко Милошевски в.и. - директор 
на Домот на културата "Злетовски Рудар ' од Проби-
штип. 

Од Основниот суд во Прилеп. (42482) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1590/2000 од 15.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за вработување на инвалиди "ЛАВ-
СКИ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Владимир Комар-
ов" бр. 7/42, со жиро сметка 40120-603-14583. 

З а ликвидатор се определува лицето Е ф т и м Петр-
ов од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (42732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 802/2000 од 25.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за професионална рехабилитација и 
вработување на инвалиди "ИНК" Д О О увоз-извоз од 
Скопје, со жиро сметка 40100-603-26565. 

З а ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42731) 

Основниот, суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 716/2000 од 22.09.2000 го-
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дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"М.С. - Л У Б Н И К " П О од Куманово, с.Добрешане, со 
жиро сметка 40900-601-43234. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42753) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 762/2000 од 04.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "РИЦ - К О М Е Р Ц " извоз-увоз П О од 
Куманово, ул."Тоде Мендол" бр. 16, со жиро сметка 
40900-601-34805. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 764/2000 од 04.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и шпеди-
ција "ШИК - К О М Е Р Ц " Ц О од Куманово, ул. "Пи-
ринска Македонија" бр. 9, со жиро сметка 40900-601-
36217. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 800/2000 од 20.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало " П А Н - АС" извоз-увоз П О од Кума-
ново, ул."Иво Лола Рибар" бр. 46, со жиро сметка 
40900-601-8787. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 535/2000 од 19.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија, угостител-
ство, туризам и градежништво " Б Р А Ќ А И С Љ А М И " 
од Куманово, ул."Есперанто" бр. 62, со жиро сметка 
40900-601-14146. 

З а ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 798/2000 од 20.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за прревоз и трговија на големо и ма-
ло " Ш О П И Н Г Т Р А Н С " Ц О од Куманово, ул."Ш 
М У Б " бр. 10 а, со жиро сметка 40900-601-8098. 

З а ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 818/2000 од 08.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија, услуги на 
големо и мало "ЛЕДИ - ЕС" увоз-извоз п.о. од Кума-
ново, ул."Солтир Наумов" бр. 4, со жиро сметка 
40900-601-17153. 

З а ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 776/2000 од 08.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, угостителство и туризам 
" Д А М И К О " ц.о. увоз-извоз од Куманово, Т Ц Козјак, 
приземје 2 лок. бр. 15, со жиро сметка 40900-601-30827. 
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За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1707/2000 од 24.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и промет 
"АЛФА К О М П А Н И " увоз-извоз Ц О од Куманово. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1709/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија на големо 
и мало транспорт и услуги "СРНА К О М Е Р Ц " Ц О 
увоз-извоз од Куманово, с.Четинце, со жиро сметка 
40900-601-13890. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 36/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I. Л.бр. 809/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, трговско и услужно претпријатие 
"ЈГУЈГИ КОМЕРЦ 1 ' Д О О увоз-извоз од Тетово, ул. 
"155" бр. 6, со жиро сметка 41500-601-65672. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Б. Тоска" бр. 21, тел. 094-27-913. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 738/2000 од 26.09.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, угостителско и услужно прет-
пријатие "МИПРОМ" Д О О увоз-извоз од Тетово, 
ул."Гоце Делчев" бр. 84, со жиро сметка 41500-601-17793. 

З а ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Б. Тоска" бр. 21, тел. 094-27-913. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1484/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги " П А К О - 1" ц.о. од 
Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ" бр. 17/5, со жиро сме-
тка 40100-601-269594. 

З а ликвидатор се определува лицето Гугушева Ан-
гелина од Скопје, ул . "АСНОМ" бр. 58-1/24. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази; а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1486/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги од 
областа на прометот "ДАМС" увоз-извоз од Скопје, 
ул ."АВНОЈ" бр. 26-2/31, со жиро сметка 40100-601-
264829. 

З а ликвидатор се определува лицето Гугушева Ан-
гелина од Скопје, ул." А С Н О М " бр. 58-1/24. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1681/2000 од 22.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие "СТЕЛА" увоз-извоз Ц О од 
Скопје, ул . "АСНОМ" бр. 64/2-28, со жиро сметка 
40100-601-82406. 

З а ликвидатор се определува лицето Гугушева Ан-
гелина од Скопје, ул . "АСНОМ" бр. 58-1/24. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43274) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 846/2000 од 13.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија "ТЕРМО 
К О М Е Р Ц " д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ѓор-
ѓи Поп Христов" бр. 6/4-4, со жиро сметка 40100-601-
150112. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски од Скопје, бул ."АВНОЈ" бр. 72/2 а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 618/2000 од 07.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Издавачко претпријатие " Н А Ш И Н С К И З В У К " од 
Скопје, ул. "Дренвоска клисура" бр. 11, со жиро смет-
ка 40100-603-23995. 

За ликвидатор се определува лицето Ќириќ Пред-
раг од Скопје, ул."Партизанска" бр. И . 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 766/2000 од 06.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Приватно, трговско^претпријатие "И М" експорт-
импорт од Скопје, ул."Ѓоре Ѓоревски" бр. 23 а, со жи-
ро сметка 40100-601-330182. 

За ликвидатор се, определува лицето Трајановски 
Гошо од Скопје, ул."Ѓоре Ѓоревски" бр. 23 а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцново рШк од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. I у , I 

Од Основниот (суд Скбпје I - Скопје. (43680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 1480/2000 од 05.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало " Н А С - ЈАЈ1 С У Н Ѓ Е Р И " експорт-им-
порт Д О О од Скопје, ул."Методија Митевски" бр. 8-
1/15, со жиро сметка 40100-601-198204. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 786/2000 од 16.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Увозно- извозно претпријатие за промет на големо 
кооперација и услуги " И Н Т Е Р Е К С П О Р Т " п.о. од 
Скопје, ул."Добромир Хрс" бр. 39, со жиро сметка 
40100-601-23974. 

З а ликвидатор се определува лицето Влатко Тале-
ски од Скопје, ул."Добромир Хрс" бр. 39. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 

-30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 445/2000 од 07.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, градежништво, ус-
луги и трговија на големо и мало "КУЌО" Д О О екс-
порт-импорт од Скопје, ул."Карл Либкнет" бр. 8, со 
жиро сметка 40110-601-168972. 

З а ликвидатор се определува лицето Кукоски Ду-
ф е од Скопје, ул."Карл Либкнет" бр. 8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1571/2000 од 29.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет на стоки и ус-
луги "СВИТЛЕДЕР" експорт-импорт д.о.о. од Велес, 
ул."Марксова" бр. 12/12, со жиро сметка 41600-601 -
49009. 

З а ликвидатор се определува лицето Гилова Аф-
родита од Велес, ул."Марксова" бр. 12/12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42764) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 641/2000 од 19.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало " Т Е Л Е К О М " Ц О експорт-импорт од 
Скопје, ул."Живко Брајковски" бр. 1/3. 

З а ликвидатор се определува лицето Мито Армо-
новски од Скопје, ул ."Петар Манџуков" бр. 23, тел. 
627-892. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42180) 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43152) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 632/2000 од 25.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие "МЕДРА" д.о.о. од Скопје, 
бул."АНВОЈ" бр. 24/1-28, со жиро сметка 40100-601-
174651. 

За ликвидатор се определува лицето Мешковска 
Душанка од Скопје, ул."Милан Мијалковиќ" бр. 50. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42880) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 627/2000 од 05.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало "СЕВ-
ЕР К О М Е Р Ц " Д О О експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Рељо Шестокрило" бр. 9, со жиро сметка 40100-601-
232739. 

За ликвидатор се определува лицето Б о ш к о Стоја-
нов од Скопје, ул."Исаја Мажовски" бр. 42/4-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43137) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се продава земјоделско земјиште во К О Неготино 

вон, К П бр. 2229, во м.в. "Црвеника", нива со површи-
на од 4348 м2, во К О Неготино, сопственост на Јован-
ов Коле од Неготино, ул. "Кирил и Методи" бр. 18, по 
цена од 43.830,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат 'правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43151) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготино 
вон, К П бр. 3907/2, во м.в. "Мечкарица", интензивно 
лозје со површина од 3467 м2, во КО,Неготино, сопст-
веност на Петров Александар од Неготино, ул. "Ан-
тигона" бр. 2/22, по цена од 83.870,00 денари. 

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготино 
вон, К П бр. 4080, во м.в. "Мечкатрица Лаката" , интен-
зивно лозје со површина од 2963 м2, во К О Неготино, 
сопственост на Павлов Љупчо од Неготино, ул. "Ан-
тигона" бр. 68, по цена од 71.680,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43153) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготино 
вон, К П бр. 4066, во м.в. "Мечкарница", нива со повр-
шина од 1945 м2, во К О Неготино, К П бр. 4068, во м.в. 
"Мечкарница", нива со површина од 401 м2, во К О Не-
готино, сопственост на Тодоров Благој од Неготино, 
ул."Едвард Кардељ" бр. 35, по цена од 30.000,00 дена-
ри. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43264) 

Се разменува земјоделско земјиште во К О - Камен 
дол, Кавадарци, К П бр. 544, план 004, скица 003, м.в. 
"Черамидница", култура - нива, класа 1, со вкупна по-
вршина од 1644 м2, К П бр. 545, план 004, скица 003, 
м.в. "Черамидница", култура - нива, класа 1, со вкупна 
површина од 2065 м2, и К П бр. 546, дел 2, план 004, 
скица 003, м.в. "Черамидница", култура - нива, класа 1, 
со вкупна површина од 641 м2, или со вкупна 
површина од 4350 м2, во сопственост на Јордан 
Алексов од Кавадарци, видно од И Л бр. 231, и тоа 
10/31 идеален дел од вкупната површина за К О Камен 
дол Кавадарци, К П бр. 484, план 004, скица 003, м.в. 
"Черамидница", култура - нива, класа 2, со вкупна по-
вршина од 1403 м2, во сопственост на Димитриј е 
Алексов од Кавадарци, видно од И Л бр. 50, и 21/31, 
идеален дел од вкупната површина за К О Камен дол 
Кавадарци, К П бр. 478, план 004, скица 003, м.в. 
"Черамидница", култура - нива, класа 2, со вкупна по-
вршина од 1693 м , во сопственост на Б л а ж е Спиров 
видно од И Л бр. 172. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
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"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (43267) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Марена, 
К П бр. 2102, план 011, скица 006, м.в. "Чешма", култу-
ра - лозје, класа 4, со вкупна површина од 3887 м2, во 
сопственост на Јордан Тасев од Кавадарци, видно од 
ИЛ бр. 53, издаден од Државниот завод за геодетски 
работи, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (43263) 

Се продава земјоделско земјиште во К О -
Росоман, Кавадарци, К П бр. 1504 дел 1, план 036, 
скица 576, м.в. "Бубаќите", култура - лозје, класа 2, со 
вкупна површина од 3036 м2, во сопственост на 
Слободанка Кафтанова од Штип, видно од И Л бр. 849, 
за цена од 102.300,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (43148) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Рожден, 
К П бр. 17, план 68, м.в. "Слива", култура - шума, кла-
са 3, со вкупна површина од 1060 м , во сопственост на 
Биновски Бино од с. Мајдан, Кавадарци, видно од П Л 
бр. 369, издаден од Државниот завод за геодетски ра-
боти за цена од 32.000 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (43150) 

Се продава земјоделско земјиште - нива К П бр. 
1930/2, на м.в. "Страна", нива 4 класа, целата во повр-
шина од 723 м2, опишана во П Л бр. 751 на К О Д.Пал-
чиште, сосопственост на една идеална половина на 
Мемиши Беќир Нури и Мемиши Беќир Мазлами двај-
цата од с.Д.Палчиште, за вкупна цена од 61.459,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (43174) 

Се продава земјоделско земјиште - нива К П бр. 
253, на м.в. "Бунар", нива 3 класа, целата во повр-ши-
на од 1552 м2, опишана во П Л бр. 1257 на К О Камења-
не, сопственост на Ајрули Вебија Абдираман од с. Ка-
мењане, за вкупна цена од 341.440,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (43180) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/2 идеал-
на половина од К П бр. 842/1, на м.в. "Куризе", нива 6 
класа, целата во површина од 11684 м2, и 1/8 идеална 
осмина од К П бр. 841/1, пасиште 7 класа, во површина 
од 2682 м2, и двете опишани во П Л бр. 566 на К О Не-
раште, сопственост на Амети Мифтаров Зибер од с. 
Нераште , за вкупна цена од 84.960,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (43186) 

Се врши продажба на недвижен имот нива од 6 
класа, со површина од 1377 м2 што се наоѓа на К П бр. 
1289/1, м.в. "Под Брег" , К О Горно Соње, сосопствено-
ст на Адамчевска Снежана и Адамчевски Киро од 
Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје 
(ДТЦ "Стара рампа"). (42825) 

Се врши продажба на недвижен имот и тоа 1/2 иде-
ален дел од 1/3 идеален дел сопственост на Ангеле 
Миленковски од Скопје, од нива од 3 класа, со повр-
шина од 5000 м2 што се наоѓа на К П бр. 1084/6, м.в. 
"Сточни Гробишта", К О Горно Соње, сосопственост 
на Ангеле Миленковски, Рада Петровска и Стојан 
Велковски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарската канцеларија на нотарот Снежана 
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Сарџовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје 
(ДТЦ "Стара рампа"). (42281) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 
дел од шума на К П бр. 2804/1, план 011, скица 036, во 
м.в. "Катуниште", класа 4, со површина од 1949 м2, за 
цена од 20.000,00 денари видно од И Л бр. 162, за К О 
Ваташа, сопственост на Славчо Кујунџиев од с.Вата-
ша, Кавадарци, ул. "12 Другари "бр. 27. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (43265) 

Се продава земјоделско земјиште и^тоа нива на 
К П бр. 360, план 003, скица 008, во м.в. "Голот", класа 
1, со површина од 3584 м2, за цена од 30.000,00 денари 
и нива на К П бр. 1156, план 009, скица 016, во м.в. "Гр-
бачевска Река", класа 6, со површина од 2863 м2, за 
цена од 25.000,00 денари видно од И Л бр. 162, за К О 
Раец, сопственост на Васа Арсова од Скопје, ул. "Ма-
џари"бр. 61. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (43266) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на К О Грушино, на К П бр. 5,5,7 и 
7, на м.в. "Рамниште", 5 класа, во површина од 10262 
м2 заведено во ПЛ бр. 184, за вкупна цена од 416.282,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ант-
он Попов" бр. 77-б. (42739) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Прдејци -
нива на К П бр. 2061, план 9, скица 31 во м.в. "Црвена 
Горнина", класа 4, со површина од 2878 м2, сопствено-
ст на Карамитров Мито од с.Прдејци, за цена од 
8.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
кова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (43145) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на К П бр. 
230, план 3, скица 4, во К О Шишево, м.в. "Под Пат" , 
нива 5 класа, со површина од 1589 м2, сопственост на 
Сали Јусуф Илмија род. Нуредин, според П Л бр. 266 
на К О Шишево, за цена од 280,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи 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", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (42766) 

Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје 
на К П бр. 8173, план 15, скица 015, во м.в. "Друмот", 
класа 4, во површина од 1943 м2, и интензивно лозје 
на К П бр. 8174, план 15, скица 015, во м.в. "Поројници-
те", класа 4, во површина од 1983 м2, К О Кавадарци 1 
вон, заведено во И Л бр. 2783, сопственост на Мојсов 
Добринов Атанас од Кавадарци, ул. "К.Рацин" бр. 11, 
за купопродажна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (42738) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Отовица, 
сопственост на Диманов Илија од с.Башино село, Вел-
ес, и тоа: култура градина, класа 3, површина 1719 м2 

К П бр. 362, план 5, скица 15, м.в."Ограда" и култура 
градина класа 3, површина 4380 м2, на К П 363/1, план 
5, скица 15, м.в. "Ограда", заведени во П Л бр. 250 за 
К О Отовица. 

Наведениот имот се продава за цена од 11 Д Е М 
по м2 во денарска противвредност и земјоделско зем-
јиште култура нива 4 класа, површина од 677 м2, К П 
бр. 363/2, план 5, скица 15, м.в."Ограда" заведена во 
П Л бр. 250 за К О Отовица, за купопродажна цена од 7 
Д Е М по м2 во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заедни-
чките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(43146) 

Се продава 300 м2, од земјоделско земјиште во К О 
Велес, сопственост на Јовановски Благоје и Јованов-
ска Е ф к а од Велес, и тоа: култура лозје, класа 5, повр-
шина 2042 м2 К П бр. 14136, план 67, скица 67, м.в. "Гр-
ба Чешмиче", заведено во И Л бр. 2735 за К О Отови-
ца. 

Наведениот имот се продава за цена од 1000 ДЕМ 
во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување им,аат заедни-
чките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани ша достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавјувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со сед-
иште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (43147) 

41 
Се продава недвижен имот нива која се наоѓа во с. 

Волково - Скопје, К О Волково, м.в. "Црквиште", К П 
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бр. 377/4, план 3, класа 3, површина од 580 м2, сопстве-
ност на Котева Ивана, Скопје, ул."Првомајска - 8" бр. 
3, за цена од 800.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вување на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
тво. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Љубица Моловска, ул. "Франклин Рузве-
лт" бр. 44-а, Општина Центар, Скопје. (43102) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедни-
чките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелите К П бр. 670/3 неплодно, во м.в. 
"Падина", со површина од 520 м2, К О Радишани, дека 
сопственикот на наведените парцели Пешевски Пет-
ко, ул."Радишански пат" бб, ја продава наведената 
парцела, по цена од вкупно 150 денари по м2. Доколку 
наведените лица сакаат да го користат првенственото 
право на купување, предвидено во Законот за земјо-
делско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од обја-
вување на овој оглас, да ја депонираат купопродажна-
та цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачи-
те ќе ја продадат на друг купувач. 

(43104) 

Се продава недвижен имот и тоа: пасиште 4 класа, 
во површина од 1042 м2, на К П бр. 303/7, план 5, скица 
16, во м.в. "Теќе", за К О Отовица, и неплодно во по-
вршина од 90 м2, на К П бр. 303/7, план 5, скица 16, во 
м.в. "Теќе", за К О Отовица, кој се води во П Л бр. 267 
од 17.07.2000 година, издаден од РГУ Одделение за 
премер и катастар Велес, сопственост на Крсте Теов 
од Велес, ул."Никола Карев" бр. 1/12, за сума во износ 
од 270.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, 
ул. "Борис Карпузов" бр. 2. (43149) 

Се продава земјоделаско земјиште овошна градина 
на К П бр. 403, план 2, скица 3, во м.в. "Вршник", за 
К О Маркова Сушица, сопственост на Алексовски Сп-
асо Крсте и Јовановски Спасо Атанас од с. Добри Дол. 
Површината на земјиштето е од 822 м2, цената на м2 

изнесува 40 ДМ во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Милена Карталова, со седиште во Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 70. (43116) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Банов Коста од Струмица, ул. "Але-
ксандар Македонски" бр. 17, им нуди на продажба 
45/787 идеален дел од недвижноста земјоделско земји-
ште - пасиште во вкупна површина од 266,70 ари, и 
земјоделско земјиште - нива во вкупна површина од 
48,00 ари, односно 45/787 идеален дел од земјоделско 

земјиште (пасиште и нива) со вкупна површина од 
314,70 ари, построена на К П бр. 164, план 5, скица 9, 
м.в. "Мучур", во П Л 77 за К О Раборци по цена од 
30.000,00 денари. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првен-
ствено купување (заеднички сопственици, сосопстве-
ници, соседи) изјавите за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Па-
нова, ул. "Ленинова" бб од Струмица, во рок од 30 де-
на сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. 

(43262) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните докуметни: 

Пасош бр.1078157/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Димов Перица, ул. "К. Гермов - Шакир"бр.25,Скопје. 

Пасош бр.803816на име Оливера Лазаревска,с. Ива-
њевци,Битола. (43336) 

Пасош бр.971023,издаден од УВР - Тетово на име 
Неџат Ибрахими,с.Џепчиште,Тетово. (43352) 

Пасош бр.1183756,издаден од ОВР - Делчево на име 
Николов Лупче,ул."11 Октомврти"бр.22,Делчево.43353 

Пасош бр.1290525,издаден од ОВР - Кичево на име 
Селими Рушит,с.Бериково,Кичево. (43354) 

Пасош бр. 1181218/99,издаден од УВР-Тетово на име 
Елези Гафур,с.Челопек,Тетово. (43395) 

Пасош бр.957262/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Беќир Мендерес,ул." 376" бр. 27,Скопје. (43403) 

Пасош бр.268940/94,издаден од УВР-Куманово на 
име Богдановски Марјан,ул."Т.Думба"бр.138/2-6, Кума-
ново. (43405) 

Пасош бр.766800/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Џезаир Маслани, ул."110" бр.38,с. Арачиново,Скопје. 

Пасош бр.1184224/99,издаден од УВР-Скопје на име 
Бајрами Невзат, ул."2" бр.57,с.Студеничани,Скопје. 

Пасош бр.054965/93,издаден од УВР-Куманово на 
име Ремзи Таири,с.Слупчане,Куманово. (43422) 

Пасош бр.1284011,издаден од . на име Велија Бекир, 
с.Горна Речица,Тетово. (43426) 

Пасош бр.1390092/2000,издаден од ОВР - Струга на 
име Неџак Лирим,с. Ливада,Струга. (43431) 

Пасош бр.1269929/99,издаден од ОВР-Струга на име 
Села Фердиа, с. Ливада,Струга. (43432) 

Пасош бр.440104/2000,издаден од УВР - Охрид на име 
Неби Неби,ул."7-ми Ноември"бр.190,0хрид.43433 

Пасош бр.439066,издаден од УВР-Охрид на име 
Ристески Климе,ул. "Кирил и Методиј" бр.19,Охрид. 

Пасош бр.1339153/2000,издаден од ОВр - Струга на 
име Полиси Ветам,с.Биџево,Струга. (43435) 

Пасош бр.0935.068/97,издаден од ОВР- Дебар на име 
Рушити Раиф,с. Житинени,Дебар. (43436) 

Пасош бр.1237424 на име Дураку АуниДебар.43437 
Пасош бр. 634639, издаден од УВР - Куманово на име 

Имерзад Мемети, ул."Димитрије Туцовиќ" бр. 24, 
Куманово. (43439) 

Пасош бр. 038817 на име Демири Сулбије, Дебар. 
Чекови од бр. 4436597 до 4436615, од тековна сметка 

бр. 13285194,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Петровска Диана,Скопје. (43275) 

Чекови од бр. 4981271 до 4981279, од тековна сметка 
бр. 1861303,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Секуловска Трај анка,Скопје. (43295) 

Чекови од бр. 5590319 до 5590331, од тековна сметка 
бр. 9856562,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Стевановска Галина,Скопје. (43330) 

Чекови од бр. 4745184 до 4745193 од бр. 4745195 до 
4745198.1041680,1041681,1041682.3301589, 3244186 и 
3244187, од тековна сметка бр. 6313069,издадени од 
Комерцијална банка А Д Скопје на име Станисавлева 
Гордана,Скопје. (43401) 

Чекови од бр. 5586060 до 5586069,3234546, 3553139 и 
245754, од тековна сметка бр. 5962529,издадени од 
Комерцијална банка А Д Скопје на име Дивјакоска 
Транка,Скопје. (43402) 
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Чекови од бр. 4421703 до 4421708, од тековна сметка 
бр. 13483699,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Трагаловска Соња,Скопје. (43416) 

Чекови бр. 83610 и 83611, од тековна сметка бр. 
2837664,издадени од Комерцијална банка на име Ци-
царовска Благородна,Скопје. (43428) 

Работна книшка на име Етем Асмир,Скопје.(43287) 
Работна книшка на име Стојка Јанева, ул. "8 Сеп-

тември " бр.93 ,Радовиш. (43326) 
Работна книшка на име Левков Никол а,бул. "А. 

Македонски" бр.33 Радовиш. (43327) 
Работна книшка на име Гаврилоски Салвко, с. Врат-

ница,Тетово. (43339) 
Работна книшка на име Лефковска Јулија,Скопје. 
Работна книшка на име Синани Џемиле, с. Доб-

ридол,Гостивар. (43348) 
Работна книшка на име Исмаили Лазам, ул."Б. 

Кидрич"бр.86,Гостивар. (43351) 
Работна книшка на име Набаков В ладимир,Скопје. 
Работна книшка на име Арсов Јован,Скопје.(43390) 
Работна книшка на име Стојановски Јордан,Скопје. 
Работна книшка на име Трајчевска Ирена,Скопје. 
Работна книшка на име Горан Деспотовски,Скопје. 
Работна книшка на име Ридван Сулејмани,Скопје. 
Работна книшка на име Зекоски Амди,Скопје.43418 
Свидетелства за 1 година гимназија и 2 година за 

дрвопреработувачки смер ,издадени од У Ц С О "Свети 
Наум Охридски"" Макесонски Брод на име Ѓорѓиоски 
Вукашин, ул." М.Пупин" бр.6,Македонски Брод. (43338) 

Свидетелство на име Илази Расим,Тетово. (43340) 
Свидетелство на име Сељиме Алији,Тетово. (43341) 
Свидетелство на име Азизи Сафи,Тетово. (43344) 
Свидетелство на име Саити Миќерем ул."П.Па-

чински"бр.ЗЗ,Тетово. (43345) 
Свидетелство за 5 одделение на име Демири Куде, ул. 

"Б. Гиноски "бр.135,Гостивар. (43350) 
Диплома на име Китанова Ленче,с.Лозово,Свети Ни-

коле. (43329) 
Диплома,издадена од ЕМУЦ"Никола Тесла" на име 

Петров Кирил,Скопје. (43427) 
Здравствена легитимација на име Зоран Нико-

ловски,ул." И.Џоканоски" бр.13Б,Битола. (43334) 
Даночна картичка бр.4027995113686,сер.бр. 41940 на 

име ДТУ "Елди Пром"ДООЕЛ,Струмица. (43331) 
Избирачка легитимација на име Менсур Мурати 

ул."В.Стефаноски"бр. 52,Охрид. (43284) 
Избирачка легитимација на име Џенгис Хасанаго, 

ул." Сатеска" бр.51 ,Охрид. (43285) 
Избирачка легитимација на име Муарем Петрит 

ул.В.Стефоски"бр.54,Охрид. (43286) 
Избирачка легитимација на име Пател Ерол, 

ул."В.Стефоски" бр.211,Охрид. (43288) 
Избирачка легитимација на име Пател Менсур, 

ул."В.Стефоски"бр. 20,Охрид. (43292) 
Избирачка легитимација на име Петроска Татјана, 

ул. "Сатеска"бр.32,Охрид. (43293) 
Избирачка легитимација на име Ајдиноски Лиман, 

ул. "В.Стефоски"бр.32,Охрид. (43294) 
Избирачка легитимација на име Ибраим Џеват,ул. 

"В.Стефоски"бр.40,Охрид. (43296) 
Избирачка легитимација на име Мизајет Мурати, 

ул." В.Стефоски" бр.52, Охрид. (43297) 
Избирачка легитимација на име Зулфи Унѓел, ул. 

" Сатеска" бр.2,Охрид. (43298) 
Избирачка легитимација на име Јелис Селман, ул. 

" В.Стефоски" бр.60,Охрид. (43299) 
Избирачка легитимација на име Шенѓул Џелил, ул. 

"В.Стефоски"бр. 64,Охрид. (43301) 
Избирачка легитимација на име Феруш Хасан, 

ул."Сатеска" бр.49,Охрид. (43302) 
Избирачка легитимација на име Младен Божи-

носки,ул." Сатеска" бр. 1/1/9 ,Охрид. (43303) 
Избирачка легитимација на име Фатије Муарем, 

ул. "В.Стефоски" бр.54,Охрид. . (43304) 

Избирачка легитимација на име Нијази Асан, 
ул."В.Сгефоски" бр.76/Б,Охрид. (43305) 

Избирачка легитимација на име Цигуроска Спасија, 
ул."В.Стефоски" бр. 6,Охрид. , (43307) 

Избирачка легитимација на име Ќосеска Даниела, 
ул.Сатеска" бр.40/1/13,Охрид. (43308) 

Избирачка легитимација на име Ферија Еминоска, 
ул. "В.Стефаноски"бр.10,Охрид. (43309) 

Избирачка легитимација на име Мелек Срелман,ул. 
" В.Стефоска" бр.70,Охрид. (43311) 

Избирачка легитимација на име Агим Емшоски, 
ул." В.Стефоски" бр.12,Охрид. (43312) 

Избирачка легитимација на име Шкише Иса, ул. "Са-
теска"бр.61,Охрид. (43314) 

Избирачка легитимација на име Слвана Спироска, 
ул. "Сатеска"бр.1-2/6,Охрид. (43315) 

Избирачка легитимација на име Емини Рамиз, 
ул. "В.Стефоски"бр.12,Охрид. (43316) 

Избирачка легитимација на име Емин Еминоски, 
ул."Б.Стефоски"бр. 10,Охрид. (43319) 

Избирачка легитимација на име Лирије Еминоска, 
ул." В ,Стефоски" бр.10,Охрид. , (43320) 

Избирачка легитимација на име Ѓултен Еминоски, 
ул." В.Стефоски" бр.12, Охрид. (43322) 

Избирачка легитимација на име Саламије Велиу, 
ул." В.Стефоски" бр. 52 А,Охрид. (43323) 

Избирачка легитимација на име Зулјар Кадри, 
ул." Сатеска" бр.1 ,Охрид. (43324) 

Избирачка легитимација на име Русел Емин, ул."В. 
Стефоски" бр.12,Охрид. (43325) 

Избирачка легитимација на име Таировски Џеват, с. 
Жабјани,Битола. (43335) 

Решение бр. 0821-1388/2 за компензациони работи со 
странство,издадено од Министерство за трговија -Скопје 
наиме "Мако траде" ДООЕЛ,Кавадарци.43399 
Решение бр. 11-572 издаден од Секретарјат за 

стопанство Чаир - Скопје на име " Инферно" ДООЕЛ, 
Скопје. (43409) 

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег. 2575/2000 на регистарска влошка 02013710?-3-03-
000 го запиша во трговскиот регистар намеруваното 
намалување на основната главнина на Друштвото за 
производство и трговија на големо и мало "СИМАК" 
Симпо интернационал Д О О увоз-извоз Скопје, ул. 
"Народен Фронт" бр. 19. 

Се има намера да се намали основната главнина на 
друштвото за 19.016.400 ДЕМ, односно од 
791.337.013,00 денари (или 25.527.000 ДЕМ) на 
201.828.600,00 денари (или 6.510.600 ДЕМ). 

Се известуваат доверителите на Друштвото дека 
Друштвото е согласно, врз основа на барање, на дове-
рителите да им го исплати побарувањето или да им да-
де гаранција. 

Доверителите на Друштвото во рок од 90 дена од 
денот на огласувањето на намеруваното намалување 
на основната главнина на Друштвото, можат да подне-
сат барање за исплатување на обврските на друштво-
то на доверителите или друштвото да ги обезбеди нив-
ните побарувања. 

А к о по истекот на 90 дена од денот на објавување-
то на огласот не биде поднесено побарување ќе се 
смета дека сите доверители се согласни со намерува-
ното намалување на основната главнина. 

(42960) 

И С П Р А В К А 
Во врска со објавената објава за начинот на транс-

формација на ПОС " А Г О Р М И Н " с. Волково Скопје 
во "Службен весник на РМ" бр. 19/2000 од 10.30.2000 
година, поради техничка грешка, да се врши следната 
исправка: ' 
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Ставот 2 од објавата кој гласи: 
"Трансформацијата на претпријатието ќе се извр-

ши со продажба на идеален дел на претпријатието", 
се менува и истиот изменет гласи: 
"Трансформацијата на претпријатието ќе се извр-

ши со претворање на побарувањата на доверителите 
во траен волг". 

П О С " А Г Р О М И Н " 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 2, член 14, 33 
и 34 од Законот за јавните набавки, ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, повторно 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА З А ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-

КВАЛИФИКАЦИЈА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1 Набавувач на јавниот повик е Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, ул. "Железничка" бб, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен јавен повик е при-
бирање документација за претходно утврдување на 
подобност-претквалификација на понудувачите како 
можни носители на набавка-изведување на градежно-
занаетчиски работи за уредување на холот и галерија-
та на објектот на Владата на Република Македонија. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право 
на учество имаат сите правни и физички лица кои се 
регистрирани за вршење на ваква дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 
2.1. Службата за општи и заеднички работи на 

Владата на Република Македонија има потреба од 
претходно утврдување на подобност на понудувачите-
претквалификација, преку документација врз основа 
на која ќе се оцени способноста на понудувачите за 
извршување на предметна набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката-изведу-
вање на работи за партерно уредување на објектот на 
Владата на Република Македонија. 

3. П О Т Р Е Б Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
3.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да 

достават документација согласно член 35 од Законот 
за јавните набавки, за: 

- техничко-технолошки бонитет - расположива оп-
рема и други физички капацитети, менаџерска способ-
ност, искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката; 

- економско-финансиски бонитет; 
- дека нема правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност и 
дека не е поведена стечајна постапка, издадени од над-
лежниот суд; 

- регистрација за вршење на дејноста-комплет. 
3.2. Бараните документи да се доставуваат во ори-

гинал или во копие заверено кај нотар. 
3.3. Документите кои не ги содржат бараните пода-

тоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во 
,предвид при разгледувањето. 

3.4. Отворањето на документите ќе се изврши на 
ден 06.12.2000 година, со почеток во 10,00 часот во 
просториите на Службата. 

Н а отворањето на документацијата може да при-
суствуваат понудувачите кои со себе треба да понесат 
соодветно полномошно. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
4.1. Документацијата и другите податоци се доста-

вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака "Не отворај", како и бројот на овој 
јавен повик. Истиот не треба да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 

4.2. Документацијата се доставува на адреса: Служ-
ба за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија, ул. "Железничка" бб, Скопје, преку 
пошта или преку архивата на Службата. 

4.3. Рокот за прием на документацијата е заклучно 
со 04.12.2000 година. 

5. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
5.1. Документацијата што нема да биде доставена 

до утврдениот рок и која нема да биде изработена спо-
ред барањата на овој повик како и несоодветно ком-
п л е т и р а н , нема да се разгледува. 

5.2. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
во Службата за општи и заеднички работи, или на тел. 
123-238. 

Комисија за јавни набавки 

- Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство-
то за финансии објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ З А НАБАВКА НА КЛИМА УРЕДИ 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е 

Министерство за финансии на Република Македонија, 
со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та (претквалификација) на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- Клима уреди-сплит системи. 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на деј-
носта која е предмет на набавка. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т : 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација) , преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување -на набавката-набавка, 
испорака и монтажа на клима уреди-сплит системи). 

3. П О Т Р Е Б Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А К О Ј А П О Н У -
Д У В А Ч О Т З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т Р Е Б А Д А ЈА П Р И -
Л О Ж И К О Н П Р И Ј А В А Т А : 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавните набавки, за: 
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3.1. Техничко-технолошки бонитет; 
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување 
на Правилникот за содржината на документот за бо-
нитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со 
член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд). 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - уверение од надле-
жен Основен суд - оддел за прекршоци). 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста. 
3.6. Список на главни испораки на клима уреди во 

последните 3 (три) години во административни и дру-
ги видови на објекти. 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за монтажа и одржување на понудени-
те клима уреди (дипломи, сертификати и сл.). 

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека понудените 
клима уреди се во согласност со стандардите на Репуб-
лика Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија. 

- Доколку понудувачот нуди клима уреди кои не ги 
произведува, неопходно е да достави овластување од 
производителот на клима уредите што ги нуди. 

Задолжителната документација треба да биде дос-
тавена на македонски јазик. 

Бараните документи треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на 
дејноста кој може да се достави како копија. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да 
бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на 
овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат 
никакви ознаки со кои би можеле да се идентификува-
ат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавните набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 ча-
сот секој работен ден). 

Комисија за јавни набавки 

Specific Procurement Notice 
Procurement of Pharmaceuticals - Invitation for 

Bids No. 03-30 
Credit No. 2889 MK 

1. This Specific Procurement Notice follows the 
General Procurement Notice for this'project that appeared in 
"Development Business" issue No.443 of July 31, 1996, no. 
492 of August 16, 1998, and no. 523 of November 30, 1999. 

2. The Government of the Republic of Macedonia has 
received a credit from the International Development 
Association toward the cost of the Health Sector Transition 
Project, and it intends to apply part of the proceeds of this credit 
to payments under the contract for the Procurement of Human 
Pharmaceuticals. 

3. The International Project Unit (IPU) on behalf of the 
Ministry of Health now invites sealed bids from eligible bidders 
for the supply of the following human pharmaceuticals: 

Item 
No. Description of Item Unit Quantity 

of Units 

1. 
Amoxicillin 500mg 
Tablet/capsule 1000 5,000 

2 1 Amoxicillin 250mg/5ml, 
100ml suspension 1 50,000 

3 Carbamazepine 200mg 
Tablet. 50 10,000 

4 Enalapril lOmg Tablet 1000 1,000 

5 Levodopa + Carbidopa 
250mg Tablet 100 2,000 

6 Omeprazol 20mg Tablet 100 4.000 
7 Metronidazol 400mg Tablet 100 10,000 

4. Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World Bank's 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, 
and is open to all bidders from eligible source countries as 
defined in the Guidelines. 

5. Interested eligible bidders may obtain further 
information from Ministry of Health - International Project Unit 
and inspect the bidding documents at the address given below 
from 10:00 hours AM to 12:00 hours noon. 

6. A complete set of bidding documents in English may 
be purchased by interested bidders on the submission of a 
written application to the address below and upon payment of a 
nonrefundable fee of US $ 140.00 or its equivalent in 
Macedonian Denars. The method of payment will be: 

(a) For payment in US$: 
In favor of the Ministry of Health-International Project 

Unit, on the account of the National Bank of the Republic of 
Macedonia No.36086854 with CITIBANK NA New York 
(Swift CITIUS 33). 

(b) For payment in MKD: 
In favor of the Ministry of Health - International Project 

Unit, account no. 40100-789-1492 (client of the National 
Bank of the Republic of Macedonia, tax no. 4030990253804). 

Exchange rate to be applied is the selling exchange rate 
from the list of the National Bank of the Republic of 
Macedonia, prevailing on the day of payment. 

The document will be sent by Special Courier (DHL) at the 
street address indicated by the bidder. 

7. Bidders are allowed to submit bids per Item. Each 
item shall be evaluated separately. Only complete items will 
be accepted. 

8. Domestic preference will apply for goods 
manufactured in the Purchaser's country. 

9. A pre-bid meeting will take place on December 15, 
2000 at 10:30 hours at Ministry of Health, 3rd floor, Meeting 
Room No.l, "50-ta Divizija" Str. No.6, Skopje, Republic of 
Macedonia. 
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10. Bids must be delivered to the address Ministry of 
Health (at the Archive of the Ministry of Health, Ground Floor 
- Room No.l) "50-ta Divizija" str., No.6, 1000 Skopje, 
Republic of Macedonia, at or before 11:00 hrs. . a.m. 
Macedonia Time, on January 17, 2001. All bids must be 
accompanied by a bid security in a fixed amount per item as 
follows:  

Item 
No 

Description of Item Bid 
Security 
Amount 
(USD) 

1 Amoxicillin 500mg Tablet/capsule 3,000.00 

2 Amoxicillin 250mg/5ml, 100ml 
suspension 700.00 

3 Carbamazepine 200mg Tablet. 200.00 
4 Enalapril lOmg Tablet 1,000.00 
5 Levodopa + Carbidopa 250mg Tablet 880.00 
6 Omeprazol 20mg Tablet 1,600.00 
7 Metronidazol 400mg Tablet 1,000.00 

11. Late bids will be rejected. 

12. Bids will be opened in the presence of the bidders' 
representatives who choose to attend at the address Ministry of 
Health, 3rd floor, Meeting Room No.l, "50-ta Divizija" Str. 
No.6, Skopje, Republic of Macedonia.at 11:30 hrs. a.m., 
Macedonian Time, on January 17,2001 

Ministry of Health 
International Project Unit 

(Mr.Risto Ricliev, Procurement Officer) 
"Mito Hadjivasilev - Jasmin" bb 

(In the building of "Nova Makedonija" - 4th Floor) 
1000 Skopje 

Republic of Macedonia 
Tel: (389-91) 12-53-10, Fax: (389-91)12-33-53, E-mail: 

ristor@mt.iiet.mk 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие 
Македонска Радиодифузија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

1.1. Набавувач на отворениот повик е Јавното 
претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје со 
седиште во Скопје, Република Македонија, бул. "Гоце 
Делчев" бб. 

1.2. Предмет на набавката е набавка на електрор-
ски лампи според приложена спецификација. 

1.3. Видот и количината, како и техничките карак-
теристики се презентирани во спецификацијата. 

Спецификацијата може да се подигне во Јавното 
претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и технички карактеристики 60 бода 
- цена 30 бода 
- начин и рок на плаќање 5 бода 
- начин и рок на испорака 5 бода 
1.5. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во јавно гласило. 
Јавното отворање на понудите ќе биде во просто-

риите на "ЈП Македонска Радиодифузија" Скопје. 
/ 1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

1.8. Постапката се спроведува, со Отворен повик 
согласно Законот за јавните набавки, j f 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А Н А Б А В К А Т А 
2.1. Во понудата треба да бидат содржани: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот 
- поединечна цена и вкудна цена за секоја позиција 

од спецификацијата (паритет Џ И П Скопје) 
- начин и рок на плаќање 
- начин и рок на испорака 
- гарантен рок 
- рок и важност на понудата 
- технички карактеристики и производител. 
2.2. Во понудата треба да бидат наведени докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција на 
квалитетно работење. 

2.3. Понудата може да се однесува за сите позиции 
според спецификацијата, но може да се поднесе и за 
дел од неа. 

3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 
3.1. Понудата да се достави во еден оригинален 

примерок потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните 
набавки. 

3.2. Понудите да се достават на адреса: Ј П Маке-
донска Радиодифузија бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, 
по пошта или преку архивата на набавувачот, во еден 
оригинален примерок и една копија. 

3.3. Придружната документација се доставува сог-
ласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки (до-
кумент за бонитет од носителот на платниот промет, 
доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на 
ликвидација и дека не му се суспендирани деловните 
активности во согласност со Закон, како и дека не му 
е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење 
на дејност). 

Понудата и придружната документација се испра-
ќаат во затворен плик. Н а предната страна од пликот 
во горниот лев агол треба да биде назначено "не отво-
рај" , како и бројот на повикот. Истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. Во пликот има уште два зат-
ворени плика во кои едниот ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 

4. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

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

4.3. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позициите според приложената специфика-
ција, или во целина, од еден или повеќе понудувачи. 

4.4. З а дополнителни информации понудувачите 
може да контактираат на тел. ++390 91 225-603, ++389 
91 225-545, факс ++389 91 119-107. 

Комисија за јавни набавки 

Based on Article 14 and 48 of the Law on Public Procure-
ment (Official Gazette of R.Macedonia no.26/98),the Com-
mission for Public Procurement at the Public Enterprise "Ma-
kedonska Radiodifuuzija" announces the following 

OPEN CALL NO. 4/2000 
FOR COMPILATION OF BIDS 

1.GENERAL PROVISIONS 
1.1 The Open Call announced by Public Enterprise "Ma-

kedonska Radiodifuzija" with a seat in Blvd. Goce Delcev bb, 
Skopje, R.Macedonia. 

mailto:ristor@mt.iiet.mk
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1.2.The subject of procurement is electronic tubes accor-
ding to an attached specification. 

1.3 The type and quantity as well as all the technical cha-
racteristics are presented in the specification. 

The specification is available at the Public Enterprise " 
Makedonska Radi odifuzij a-Skopj е". 

1.4. Criteria for selection of the most successful bidder: 
-quality and technical characteristics 60 points 
-price 3o points 
-mode and terms of payment 5 points 
-mode and terms of delivery 5 points 

1.5.The dead line for the submittal of the bids is 15 days 
from the day of publishing the Open call in the public media. 

The public opening of the bids shall take place in the pre-
mises of the "JP Makedonska Radiodifuzija" Bui. Goce Del-
cev bb Skopje. 

1.6.The validity of the bids is 30 days from the day of ac-
ceptance of the bid. 

1.7.The Call is public,open and anonymous, with the right 
of participation of all domestic and foreign juridical and physi-
cal persons. 

1.8.The procedure is conducted by an Open Call, in accor-
dance with the Law on Public Procurement. 

2.CONTENTS OF THE BID 

2.1.The bid should contain: the address and the seat of the 
bidder. 

2.2.The bid should contain: 
-unit price and total price as for each item of the specifica-

tion as well as the total price (parity CIP Skopje) 
-mode and terms of payment 
-warranty period 
-period of validity of the bid 
-technical data and manufacturer 
2.3.The bidder should provide evidence on his technical 

abilities in his bid (in accordance with Article 23 of the Law 
on Public Procurements. 

2.4. The bids may refer to the whole equipment but also to 
a part of it. 

3.SUBMITTAL OF BIDS 

3.1.The original Bid should be submitted signed by the 
person appointed by the Bidder in accordance with Article 54 
of the Law on Public Procurement. 

3.2 The Bids shall be submitted by mail or handed to the 
Archive of the Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija", 
Blvd. Goce Delcev bb, Skopje, within the one original bid and 
one copy of original bid. 

3.3. The attached documentation should be submitted in 
accordance with Articles 22 and 24 of the Law on Public Pro-
curement (Documentation on the financial reliability of the 
Bidder,evidence that the Bidder is not under bankruptcy pro-
cedure or his business activities are suspended in accordance 
with the Law nor that hi is sentenced to prohibition of his acti-
vities). 

The bids and the attached documentation shall be submit-
ted in a sealed envelope. The front part of the envelope, i.e., its 
upper left corner should read "do not open"as well as the num-
ber of the Call. It should not contain any designation revealing 
the Bidder.The middle part of the envelop should read the ad-
dress of the enterprise that announces the call. 

The envelop should contain another two sealed envelopes: 
the one with the bid and the attached financial documentation 
designated by "Bid" and the other with the attached documen-
tation designated by "Documentation". 

4. FINAL PROVISIONS 

4.1.The bids not submitted within the anticipated period as 
well as those that do not conform to the requirement of the 
Open Call and the Law on Public Procurement, shall not be 
considered valid and hence shall not be taken into account. 

4.2. Each bidder is entitled to participatein the call with 
only one bid. 

4.3.The Buyer can select separate items from the bids of 
one or more bidders according to the specification attached, or 
can select the bid as a whole, 

4.4.For all additional data, bidders can contact: tel, ++389 
91 225-603 ,++389 91 225-545, fax .++389 91 119-107. 

Commission for public procurement 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие 
Македонска Радиодифузија објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 5/2000 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

1.1. Набавувач на отворениот повик е Јавното 
претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје со 
седиште во Скопје, Република Македонија, бул. "Гоце 
Делчев" бб. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- ВХФ и УХФ предавателна и репетиторска 

опрема, 
- Антенска опрема. 
1.3. Видот и количината, како и техничките карак-

теристики се презентирани во спецификацијата. 
Спецификацијата може да се подигне во Јавното 

претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и технички карактеристики 60 бода 
- цена 30 бода 
- начин и рок на плаќање 5 бода 
- начин и рок на испорака 5 бода 
1.5. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во јавно гласило. 
Јавното отворање на понудите ќе биде во просто-

риите на "ЈП Македонска Радиодифузија" Скопје. 
1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

1.8. Постапката се спроведува со Отворен повик 
согласно Законот за јавните набавки. 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А Н А Б А В К А Т А 
2.1. Во понудата треба да бидат содржани: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- поединечна цена и вкупна цена за секоја позиција 

од спецификацијата (паритет Ц И П Скопје), 
- начин и рок на плаќање, 
- начин и рок на испорака, 
- гарантен рок, 
- рок и важност на понудата, 
- технички карактеристики и производител. 
2.2. Во понудата треба да бидат наведени докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција на 
квалитетно работење. 

2.3. Понудата може да се однесува за сите позиции 
според спецификацијата, но може да се поднесе и за 
дел од неа. 
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3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 

3.1. Понудата да се достави во еден оригинален 
примерок потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните 
набавки. 

3.2. Понудите да се достават на адреса: ЈП Маке-
донска Радиодифузија бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, 
по пошта или преку архивата на набавувачот, во еден 
оригинален примерок и една копија. 

3.3. Придружната документација се доставува сог-
ласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки (до-
кумент за бонитет од носителот на платниот промет, 
доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на 
ликвидација и дека не му се суспендирани деловните 
активности во согласност со Закон, како и дека не му 
е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење 
на дејност). 

Понудата и придружната документација се испра-
ќаат во затворен плик. Н а предната страна од пликот 
во горниот лев агол треба Да биде назначено "не отво-
рај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. Во пликот има уште два зат-
ворени плика во кои едниот ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 

4. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

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

4.3. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции според приложената спецификација, 
или во целина, од еден или повеќе понудувачи. 

4.4. За дополнителни информации понудувачите 
мо:ке да контактираат на тел. ++389 91 225-603, ++389 
91 225-545, факс ++389 91 119-107. 

Комисија за јавни набавки 

Based on Article 14 and 48 of the Law on Public Procure-
ment (Official Gazette of R.Macedonia no.26/98), the Com-
mission for Public Procurement at the Public Enterprise "Ma-
kedonska Radiodifuuzija" announces the following 

OPEN CALL NO. 5/2000 
FOR COMPILATION OF BIDS 

1.GENERAL PROVISIONS 
1.1 The Open Call announced by Public Enterprise "Ma-

kedonska Radiodifuzija" with a seat in Blvd. "Goce Delcev" 
bb, Skopje, R.Macedonia. 

1.2.The subject of procurement is: 
- VHF and UHF transmitter and transposer device, 
- Antenna eguipment. 
1.3 The type and quantity as well as all the technical cha-

racteristics are presented in the specification. 
The specification is available at the Public Enterprise 

"Makedonska Radiod ifuzij a-Skopj е". 
1.4. Criteria for selection of the most successful bidder: 
-quality and technical characteristics 60 points, 
-price 3o points, 
-^rnode and terms of payment 5 points, 
-rn^de and terms of delivery 5 points. 
1.5.The dead line for the submittal of the bids is 15 days 

from the day of publishing the Open call in the public media. 

The public opening of the bids shall take place, in the pre-
mises of the "JP Makedonska Radiodifuzija", bul. "Goce Del-
cev" bb, Skopje. 

1.6.The validity of the bids is 30 days from the day of ac-
ceptance of the bid. 

1.7.The Call is public,open and anonymous, with the right 
of participation of all domestic and foreign juridical and physi-
cal persons. 

1.8.The procedure is conducted by an Open Call, in accor-
dance with the Law on Public Procurement. 

2.CONTENTS OF THE BID 

2.1.The bid should contain: the address and the seat of the 
bidder. 

2.2.The bid should contain: 
- the address and the seat of the bidder, 
- unit price and total price as for each item of the specifi-

cation as well as the total price (parity CIP Skopje), 
- mode and terms of payment, 
- warranty period, 
- period of validity of the bid, 
- technical data and manufacturer. 
2.3.The bidder should provide evidence on his technical 

abilities in his bid (in accordance with Article 23 of the Law 
on Public Procurements. 

2.4. The bids may refer to the whole equipment but also to 
a part of it. 

3.SUBMITTAL OF BIDS 

3.1.The original Bid should be submitted signed by the 
person appointed by the Bidder in accordance with Article 54 
of the Law on Public Procurement. 

3.2 The Bids shall be submitted by mail or handed to the 
Archive of the Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija", 
Blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje, within the one original bid 
and one copy of original bid. 

3.3. The attached documentation should be submitted in 
accordance with Articles 22 and 24 of the Law on Public Pro-
curement (Documentation on the financial reliability of the 
Bidder, evidence that the Bidder is not under bankruptcy pro-
cedure or his business activities are suspended in accordance 
with the Law nor that hi is sentenced to prohibition of his acti-
vities). 

The bids and the attached documentation shall be submit-
ted in a sealed envelope. The front part of the envelope, i.e., its 
upper left corner should read "do not open"as well as the num-
ber of the Call. It should not contain any designation revealing 
the Bidder.The middle part of the envelop should read the ad-
dress of the enterprise that announces the call. 

The envelop should contain another two sealed envelopes: 
the one with the bid and the attached financial documentation 
designated by "Bid" and the other with the attached documen-
tation designated by "Documentation ". 

4. FINAL PROVISIONS 

4.1.The bids not submitted within the anticipated period as 
well as those that do not conform to the requirement of the 
Open Call and the Law on Public Procurement, shall not be 
considered valid and hence shall not be taken into account. 

4.2. Each bidder is entitled to participatein the call with 
only one bid. 

4.3.The Buyer can select separate items from the bids of 
one or more bidders according to the specification attached, or 
can select the bid as a whole. 

4.4.For all additional data, bidders can contact: tel, ++389 
91 225-603,++ 389 91 225-545, fax .++389 91 119-107. 

Commission for public procurement 
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Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 153/00 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА РАМКОВЕН ДОГОВОР СО ЕДИНЕЧНИ ЦЕ-
НИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ КАФЕА 
НА АД "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 

НА ПОДРАЧЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА 

О П Ш Т И У С Л О В И 
1.1. Набавувач: А.Д. за телекомуникации "Маке-

донски Телекомуникации" - Скопје со седиште во 
Скопје на ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: Изведба на Интернет 
кафеа на А Д "Македонски Телекомуникации", на 
подрачје на Р. Македонија. 

1.3. Вид и количина: Градежни, градежно занает-
чиски, ентериерски работи, машинство, електроника 
и опремување со мебел по проектно решение и пред-
мер кој може да се подигне во канцеларијата број 32 
на Самостојната служба за градежништво, на ул. 
"Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромехани-
ка), секој работен ден за времетраењето на повикот 
од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигнување на тендер документација е неповра-
тен и изнесува 1600,00 денари, на жиро сметка бр. 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депо-
нент на Стопанска Банка - Скопје. 

1.4. Само понудувачите кои ќе ја откупат технич-
ката документација ќе имаат право да поднесат по-
нуди. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- ц е н а 5 0 % ; 
- квалитет 20 %; 
- бонитет 5 %; 
- рок на изведба 5 %; 
- начин на плаќање 5 %; 
- референтна листа 5 %; 
- кадровска опременост 5 %; 
- техничка опременост 5 % . 

1.6. Рок на поднесување на понудите до 04.12.2000 
година до 10,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отво-
рање на понудите. 

1.7. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.8 Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да биде изработена и доставе-

на на подигнатата тендерска документација. 
2.3. Понудувачите задолжително да ја достават 

следната придружна документација: 
- документ за бонитет за домашни понудувачи чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник. Странско правно или физичко лице 
кое се јавува како понудувач треба да достави серти-
фикат за бонитет издаден од професионално репре-
зентативно тело односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
32/98); 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од страна на судот 
(согласно член 24 точка а) од Законот за јавните на-
бавки); 

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 точка б) од Законот за јавни-
те набавки); 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

2.7. Понудите треба да бидат придружени со бан-
кова гаранција на понудите во износ од 15.000 ДМ, ко-
ја треба да биде доставена со придружната документа-
ција. 

2.8. Понудата треба да содржи единечни цени за 
сите позиции изразени во денари. 

2.9. Цената треба да биде конечна, франко вграде-
но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски. 

2.10. Исплатата на договорените работи ќе се вр-
ши сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.11. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

2.12. Со избраниот понудувач ќе се склучи рамко-
вен договор за предметната набавка. 

3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 

3.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

3.2. Понудите се доставуваат во архивата на Ди-
рекција на А.Д. за телекомуникации "Македонски Те-
лекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" б.б. и 
тоа до 04.12.2000 година до 10,00 часот, кога и ќе се из-
врши јавното отворање на понудите. 

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на А.Д. за телекомуникации "Маке-
донски Телекомуникации" - Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака - "понуда", а другиот внатрешен плик ја содр-
жи документацијата и носи ознака - "документација" -
и точната адреса на понудувачот. 

4. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на от-
ворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да 
бидат разгледувани. 

4.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 04.12.2000 година во 10,00 часот, во просто-
риите на дирекцијата на А Д "Македонски Телекому-
никации" Скопје, во салата на IV кат. 

4.3. На отворањето на понудите може да присус-
твуваат претставници на понудувачот кои на Комиси-
јата на набавувачот ќе и предадат писмено овластува-
ње за застапување на понудувачот. 

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда во оригинален примерок кој треба да би-
де потпишан од страна на одговорното лице на субјек-
тот. 

Дополнителни информации можат да се добијат во 
Самостојна градежна служба на тел: 129-242,141-415 и 
141 177. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 154/00 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И З А К О Н С У Л Т А Н -

Т С К И У С Л У Г И (СО Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е ) 

1. О П Ш Т И У С Л О В И 
1.1. Набавувач: А Д "Македонски Телекомуника-

ции" - Скопје 
-Дирекција, со седиште во Скопје на ул. "Орце Ни-

колов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: Консултантски услуги 

за реализација на проектот Стратегија за информа-
тивни системи и технологија во А Д "Македонски Те-
лекомуникации" - Скопје. Истиот опфаќа: 

Извршување на Аѕ-1ѕ детална анализа на И Т окру-
жување во МТ 

- Проценка - деловен правец и потреби; 
- внатрешни И С проценки; 
Извршување на То-Ве детална анализа на И Т ок-

ружувањето во М Т 
- Проценка - надворешни проценки; 
- проценка на стратешките информациски систе-

ми; 
Обезбедување дизајн на трансформација: 
- Дизајн - деловен модел; 
- архитектура на податоци; 
- архитектура на апликации; 
- архитектура на технологијата ; 
- стратегија на организација на информациски сис-

теми ; 
- персонал-стратегија на организација на човечки 

ресурси ; 
- отклонување на штети и планови за деловен кон-

тинуитет ; 
- политика логичка и физичка безбедност за И С ; 
- анти вирусна политика за И С ; 
- И С стратешки план . 
Подготовка на финален извештај: 
- комплетен преглед на проектот; 
- преглед на сите изведени активности и резултати 

- анализа на успехот на изведените активности. 
1.3. Вид и количина: Дадени во тендерската доку-

ментација 
Тендерската документација може да се подигне во 

канцеларија број 104 во дирекцијата на А Д "Македон-
ски Телекомуникации" - Скопје од 10 - 1 2 часот. 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигнување на тендерската документација е не-
повратен и изнесува: 

- за домашни понудувачи 150 УСД во денарска 
противвредност според средниот курс на Н Б М на де-
нот на плаќањето на жиро сметка бр. 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска Банка - Скопје; 

- за странски понудувачи 150 УСД, на жиро сметка 
бр. 40100-620-16-25730522-1950 на А.Д. "Македонски 
Телекомуникации" во "Комерцијална Банка" А.Д. -
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје. 

Тендерската документација може да се подигне и 
преку е-маил и ОНЕ само по претходно приложен до-
каз за извршена уплата за откуп на тендерска доку-
ментација. Трошоците за БИЕ во износ од 50 УСД ќе 
ги сноси понудувачот. 

Само понудувачите кои ќе ја откупат техничката 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни лица. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
1.5.1. квалитет (вкупно): 70 поени; 
потребни критериуми за детална 
евалуација 30 поени; 
стабилност на добавувачот 10 поени; 
референци 20 поени; 
кадровска опременост 10 поени; 
1.5.2. цени 20 поени; 
1.5.3. дополнителни вредности 10 поени. 
1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 
1.7. Рок на поднесување на понудите до 04.12.2000 

год. до 12,00 часот, кога ќе се изврши јавното отвора-
ње на понудите. 

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д И Т Е 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

неопходни за процена по сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.5. 

Доколку тие податоци не се доставени, понудата 
ќе се смета некомплетна. 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да 
ја достават следната придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет за домашни понудувачи чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник. Странско правно или физичко лице 
кое се јавува како понудувач треба да достави серти-
фикат за бонитет издаден од професионално репре-
зентативно тело односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки ("Сл.весник" бр. 32/98); 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од страна на судот 
(согласно член 24 од Законот за јавните набавки); 

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки); 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

2.4. Понудите треба да бидат придружени со бан-
кова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност 
на понудата, која треба да биде доставена во придруж-
ната документација на понудата. 

2.5. Цените во понудата треба да бидат дадени во 
1ЈЅО, паритет ВВ\Ј - МТ. 

2.6. Понудата треба да се достави за целиот пред-
мет на набавката. 

3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д А 
3.1. Понудите треба да се достават во архивата на 

Дирекцијата на А Д "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб - Скопје. 

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде из-
вршено на ден 04.12.2000 година во 12,00 часот, во 
просториите на Дирекцијата на А Д "Македонски Те-
лекомуникации" - Скопје, во салата на IV кат. 

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 

3.4. Понудите треба да се достават согласно чл. 52, 
53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како 
и оние кои не се изработени според пропозициите и 
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програмата на Отворениот повик и Законот за јавни-
те набавки нема да бидат разгледувани. 

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

Дополнителни информации можат да се добијат 
кај нашите лица за контакт : 

Македонка Костеска - Ивановска 
Тел: + 389 91 141 143; 
e-mail: makedonkak@korab.mpt.com.mk; или 
Наташа Самарџиска - Стевчевска 
тел: + 389 91 120 904; 
e-mail: natasas@korab.mpt.com.mk. 

Комисија за јавни набавки 

Based upon Article 14 and 1-6 from the Public Procure-
ment Act ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" 
No. 26/98), the Commission for public procurement of AD for 
Telecommunications "Makedonski Telekomunikacii" - Skopje 
issues a 

PUBLIC CALL NO. 154/00 
REQUEST FOR PROPOSAL 

1. GENERAL PROVISIONS 
1.1. Purchaser: AD "Makedonski Telekomunikacii" - Sko-

pje, - Headquarters, St. "Orce Nikolov" bb - Skopje. 
1.2. Subject of the purchase: Consultant services for reali-

zation of the project Information System and Technology Stra-
tegy - IS&TS Project in AD "Makedonski Telekomunikacii" -
Skopje that shall include: 

Perform an As-Is detailed analyses of the target IT envi-
ronment 

- Assessment - business direction and needs; 
- internal IS assessment; 
Perform a To-Be detailed analyses of the target IT envi-

ronment 
- Assessment - external assessment; 
- information aystems atrategic assessment; 
Provide a Transformation Design: 
- Design - business model; 
- data architecture; 
- application architecture ; 
- technology architecture ; 
- information systems organization strategy ; 
- IT Stuffing - human resources organization strategy ; 
- disaster recovery and business continuity plans ; 
- logical and Physical Security Policy for IS ; 
- anti virus policy for IS ; 
- IS Strategic Plan. 
Prepare Final Report: 
- complete Overview of the Project; 
- overview of all performed activities and prepared delive-

rables ; 
- success analyzes of the of the performed activities. 
1.3. Type and quantity: Given in the tender documentation 
The tender documentation can be taken from AD "Make-

donski Telekomunikacii" - Skopje, in the office number 104 
of Telecommunication Department, each working day from 10 
to 12 AM. 

The fee that has to be paid while receiving the tender do-
cumentation is an irretrievable amount of: 

- for host bidders, 150 $ in denar counter-value, calculated 
upon the middle exchange rate of Narodna Banka, on the day 
of payment on Giro account: 40100-601-409621 - EDB 
4030997339640 - Stopanska Banka - Skopje; 

- for foreign bidders, 150 $ on Giro-account: 40100-620-
16- 25730522 - 1950 of AD "Makedonski Telekomunikacii" 
in "Komercijalna Banka" AD - Skopje, кеј "Dimitar Vlahov" 
br. 4, 1000 Skopje. 

The Tender Documentation can also be obtained by E-ma-
il and DHL only after prior submission of evidence for pur-
chase of tender documentation. The costs for DHL in an amo-
unt of 50 $ are to be paid by the bidder. 

Only bidders, which will buy the tender documentation, 
will have the right to submit their bids. 

1.4. This Call is public, open and anonymous, with right of 
participation of all host and foreign legal entities 

1.5. Criteria for the selection of most favorable bidder 
max points 

1.5.1. quality 70; 
desirable evaluation criteria 30; 
supplier stability 10; 
customer references 20; 
staffing questionnaire 10; 
1.5.2. cricing 20; 
1.5.3. added value 10. 
1.6. Validity of the Bid: 60 days from the date of accep-

tance of the Bid. 
1.7. Time frame for submitting the Bids to 04.12.2000, to 

12,00 РМ when public opening of the Bids will take place. 
1.8. The procedure of the Call for Bid is performed accor-

ding to the Public Procurement Act ("Official Gazette of the 
Republic of Macedonia" No. 26/98). 

2. CONTENTS OF THE BID 
2.1. The Bid should include the name, address, and the 

Main Office of the Bidder. 
2.2. The Bid should include all data required for evaluati-

on in accordance with criteria in clause 1.5. If those data are 
not submitted, the Bid shall not be taken into consideration. 

2.3. The Bid should be accompanied by the following do-
cumentation: 

- certificate of activity registration; 
- host bidders should submit a solvency certificate by the 

bearer of payment turnover for whose content is prescribed by 
the Minister of Finance with a book of regulations. 

The foreign legal entity, which appears as a bidder should 
submit a solvency certificate issued by a professional repre-
sentative body, i.e. audit report by a foreign audit institution, 
according to the act 22 of Public Procurement Act ("Official 
Gazette of the Republic of Macedonia", No. 32/98) 

- court evidence that the bidder is not under bankruptcy or 
under a liquidation process, according to article 24 of the Pub-
lic Procurement Act); 

- court certificate that the bidder is not bound by a court 
verdict for a security measure - prohibition for performing the 
activity, according to article 24 of the Public Procurement 
Act);. 

The above mentioned accompanying documents should be 
submitted by the bidder in one original copy or, if they are 
photocopies, they should be verified by a notary-public. 

2.4. The Bids have to be accompanied by a Bank Guaran-
tee in the amount of 5% from the total Bid value, and should 
be enclosed in the Bid's documentation. 

2.5. The Bid should include prices expressed in USD, pa-
rity DDU-MT. 

2.6. The Bid should be submit for the whole subject for 
procurement. 

3. SUBMISSION OF BIDS 
3.1. Bids should be submitted at the Archive in the Head-

quarters of AD "Makedonski Telekomunikacii" - Skopje, "Or-
.ce Nikolov" St. bb, Skopje. 

3.2. Public opening of Bids in the presence of authorized 
representatives from the bidders will take place on 04.12.2000 
at 12,00 at the premises of the Headquarters of AD "Makedon-
ski Telekomunikacii" - Skopje, in the Conference room, fourth 
floor. 

3.3. The Bid is submitted in one original copy, which have 
to be signed by an authorized person from the bidder. 

3.4. The Bids have to be submitted according to Articles 
52, 53 and 54 from the Public Procurement Act 

3.5. Bids submitted after the time frame, as well as those, 
which do not comply with the provisions of the call for bid 
and the Public Procurement Act, will not be taken into consi-
deration -

mailto:makedonkak@korab.mpt.com.mk
mailto:natasas@korab.mpt.com.mk
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3.6. Each bidder can participate with one Bid only. 
3.7. For any additional information our contact persons 

are: 
Makedonka Kosteska-Ivanovska 
Tel:+389 91 14 11 43 ; 
e-mail makedonkak@korab.mpt.com.mk> or 
Natasa Samarziska - Stevcevska 
Tel: +389 91 12 09 04; 
e-mail natasas@korab.mpt.com.mk. 

Comission for public procurements 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-181/2000 
1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

181/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. " И Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за: изградба на пристапен пат до Х Е Ц "Матка 2" 
(прва делница), според изготвената тендер документа-
ција. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. О Б Е М Н А Н А Б А В К А Т А - И З В Е Д Б А Т А 
2.1. Предметот на работата - изградба на приста-

пен пат до Х Е Ц "Матка 2" (прва делница), според из-
готвената тендер документација. 

2.2. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "Орце Нико-
лов" бб, 91000 Скопје, нова зграда, соба 406, од И до 
13 часот, при што, треба да приложат уплатница на 
износ од 3.000,00 денари, уплатени на жиро-сметка 
40100-601-5012 во корист на Ј П ЕСМ-Скопје, 
Ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопан-
ска банка, со назнака за Отворен повик 01-181/2000, 
контакт телефон 149-088. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени како и вкупната цена на понудата изразе-
на во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се 
според описот на позициите од дадената тендер доку-
ментација. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А З А Д О Л Ж И Т Е Л Н А 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. Домашните понуду-

вачи треба да приложат документ за бонитет кој го 
издава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јав-
ните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки (не постари од 6 месеци). 

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни работи од ваков вид. 

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата со 
вклучен ДДВ. 

4.6. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.7. Целата документација која се бара треба да 
биде оригинална или заверени копии верни на ориги-
налот. 

5. К Р И Т Е Р И У М З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

5.1. Цена на набавката - 50 бода. 
5.2. Техничка способност согласно точка 4.3. од 

овој повик - 30 бода. 
5.3. Рок за извршување на работите - 1 0 бода. 
5.4. Начин и услови на плаќање - 1 0 бода. 

6. Н А Ч И Н И Р О К Н А Д О С Т А В У В А Њ Е 
Н А П О Н У Д И Т Е 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса Ј П "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. " И Ок-
томври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден, 
15.12.2000 г. во 11 часот, во просториите на Ј П "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-182/2000 
1. О П Ш Т И У С Л О В И 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

182/2000 е Ј П "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

mailto:makedonkak@korab.mpt.com.mk
mailto:natasas@korab.mpt.com.mk
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1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за: изработка на инвестиционо техничка докумен-
тација - Идеен и Главен проект за Х Е Ц Х Е Ц "Матка 
2", според изготвена и усвоена Проектна задача. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. О Б Е М Н А Н А Б А В К А Т А - И З В Е Д Б А Т А 
2.1. Предметот на работата - изработка на инвес-

тиционотехничка документација - Идеен и Главен 
проект за Х Е Ц Х Е Ц "Матка 2", според изготвена и 
усвоена Проектна задача, која воедно претставува и 
тендер документација. 

2.2. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "Орце Нико-
лов" бб, 91000 Скопје, нова зграда, соба 406, од И до 
13 часот, при што, треба да приложат уплатница на 
износ од 1.500,00 денари, уплатени на жиро-сметка 
40100-601-5012 во корист на Ј П ЕСМ-Скопје, 
Ед.дан.бр. 4030989128346, д е п о н е н т а банка - Стопан-
ска банка, со назнака за Отворен повик 01-182/2000, 
контакт телефон 149-088. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на Проектот 
и евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени како и вкупната цена на понудата изразе-
на во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се 
според описот на позициите од дадената тендер доку-
ментација. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А З А Д О Л Ж И Т Е Л Н А 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет кој го 
издава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јав-
ните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. (не постари од 6 месеци). 

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтен 
листа за досегашни работи од ваков вид. 

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата со 
вклучен ДДВ. 

4.6. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 29 став.2 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.7. Целата документација која се бара треба да 
биде оригинална или заверени копии верни на ориги-
налот. 

5. К Р И Т Е Р И У М З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
ПОЕГУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

5.1. Цена на набавката - 40 бода. 
5.2. Техничка способност согласно точка 4.4. од 

овој повик - 40 бода. 
5.3. Рок за извршување на работите - 1 0 бода. 
5.4. Начин и услови на плаќање - 1 0 бода. 

6. Н А Ч И Н И Р О К Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А ПО-
Н У Д И Т Е 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

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

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса Ј П "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден, 
18.12.2000 г. во 11 часот, во просториите на Ј П "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 15 од Законот за јавни-
те набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), по овласту-
вање од Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, Комисијата за јавни набавки при 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодел-
ството-Битола, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА НАБАВКА НА ТЕРЕНСКИ ПЕДОЛОШКИ 

РН ФАКТОР ЛАБОРАТОРИИ 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1. Набавувач по овој повик е Агенцијата за пот-

тикнување на развојот на земјоделството на РМ со се-
диште во Битола, ул. "Климент Охридски" бб, ламела 
5/3. 

2. Предмет на набавката е набавка на 5 (пет) ком-
плети теренски педолошки р Н фактор (агрохемиски) 
лаборатории со додатна опрема со технички каракте-
ристики дадени во тендерската документација. 

3. Постапката се спроведува со отворен повик, кој 
е јавен и анонимен. 

4. Теренската лабораторија да биде практична, 
функционална (дигитална), современа и лесна за ма-
нипулација на терен. 
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2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Понудата да ја содржи вкупната цена изразена 

во денари за сите 5 лаборатории заедно со додатната 
опрема, со сите давачки (царина, данок и др.). 

3. Понудата да содржи цена за обучување на кадар 
за работа со лабораториите. 

4. Понудата да го содржи начинот на плаќање, ква-
литетот и рокот на испорака. 

3. П Р И Д Р У Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Понудувачите да достават: 
1. Извод од судска регистрација-заверена фотоко-

пија. 
2. Документ за бонитет издаден од З П П . 
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација (извод од судска евиденција). 
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка за безбедност-забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

5. Проспекти на лабораториите. 
6. Документ за квалитет 1ЅО. 

4. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О -
Л Е Н П О Н У Д У В А Ч 

1. - цена 25 поени; 
- квалитет 40 поени; 
- рок на испорака и обука - 1 5 поени; 
- начин и рок на плаќање 20 поени. 

5. Р О К И Н А Ч И Н Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А 
П О Н У Д И Т Е 
1. Рокот за доставување на понудите изнесува нај-

доцна до денот и часот на јавното отворање на пону-
дите. 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи два запечатени плика. 

3. Надворешниот плик во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај" , како и бројот на јав-
ниот повик 1/2000. Овој плик не треба да содржи ника-
ква ознака со која би можел да се идентификува пону-
дувачот. Во средината на пликот треба да биде назна-
чена адресата на набавувачот. 

4. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 

5. Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 

6. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок која треба да биде заверена и потпишана од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

6. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
1. Понудите кои не/се изработени според пропози-

циите на повикот/нема да се разгледуваат. 
2. Секој понудувач може да учествува со една по-

нуда, а во понудите не се дозволени варијанти-опции. 
3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 04. 12. 2000 година во 12 часот во просториите на 
седиштето на Агенцијата во Битола, ул. "Климент 
Охридски" бб, ламела 5/3. 

4. Понудите можат да се достават по пошта или во 
архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот 
на земјоделството на РМ-Битола, ул. "Климент Ох-
ридски" бб, ламела 5/3, п. фах 18-Битола или да ги 
предадат на Комисијата на лице место најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање на понудите. 

5. Тендерската документација со техничките ка-
рактеристики на теренските лаборатории, можат да 
се подигнат од седиштето на Агенцијата во Битола. 

6. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата, за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-

ластување од понудувачот за .нивџото у^Зство во јав-
ното отворање. : 

7. З а поблиски информации обратете се на тел. 
097/228-340,228-350 факс 097/228-370. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката бр. 
02/5284/1 од 07.11.2000 година, Комисијата за јавните 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ - П Е Куманово, об-
јавува 

О Г Р А Н И Ч Е Н Ј А В Е Н П О В И К Б Р . 10/2000 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А З А ПРЕТ-

ХОДНО УТВРДУВАЊЕ Н А П О Д О Б Н О С Т НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ ( П Р Е Т К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А ) 

Б Е З Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

- Набавувач на Јавниот повик бр. 10/2000 е Ј П за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ -
П Е Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Кума-
ново. 

- Предмет на Јавниот повик бр. 10/2000 е прибира-
ње документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набав-
ка за прибирање понуди за изведба на градежни и гра-
д е ж н о ^ анаетчиски работи на станбен објект, на лока-
литетот Васко Карангелески, Куманово. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид дејност, со седиште во РМ. Отворањето 
на пријавите ќе се изврши без присуство на понудува-
чите. 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 

Комисијата за јавни набавки на Ј П за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Кумано-
во, има потреба од утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација) , преку документација, 
кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврду-
вање на изведувач на градежни и градежно-занаетчи-
ски работи и инсталатерски работи на станбен објект 
на локалитетот Васко Карангелески, Куманово. 

Понудувачите своето учество на Јавниот повик да 
го пријават со документација со која ќе го докажат 
следното: 

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавните набавки); 

- економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копие заверено од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки); 

- расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализација на набавката; 

- список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-инсталатерски работи; 

- договор за заеднички настап или список на под-
изведувачи; 

- референци; 
- список на стручен кадар; 
- доказ - извод од судска евиденција или друг соод-

ветен документ од надлежен орган во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вр-
шење дејност; 

- документ за регистрација на дејност. 



21 ноември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 97 - Стр. 5345 

3. П О Т Р Е Б Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој повик. 
- Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај" , како и бројот на 
Јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена. 

-Понудите се доставуваат до набавувачот Ј П за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-
П Е Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Кума-
ново, со ознака "За Комисија за јавни набавки", пре-
порачано по пошта или со предавање на архивот на 
понудувачот. 

Ограничениот повик трае 10 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јавно 
гласило. 

Контакти се можни секој работен ден во простори-
ите на Ј П С С Д П Р М - П Е Куманово, ул. "Моша Пијаде" 
бр. 14 (техничка служба). 

4. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
3022. Уредба за дополнување на Уредбата за 

начинот на утврдување на платите и дру-
гите надоместоци на вработените во ди-
пломатско-конзуларните и другите прет-
ставништа на Република Македонија во 
странство 5299 

3023. Одлука за определување царински кон-
тигенти при увоз на нафтени деривати 5299 

3024. Одлука за исплата на еднократен на-
домест на испратнина 5299 

3025. Одлука за исплата на еднократен надо-
мест на испратнина 5299 

3026. Одлука за определување на царински 
контингент за увоз на пченица 5300 

3026а. Одлука за престанување на важноста на 
Одлуката за изменување на Одлуката за 
поблиско определување на начинот и 
условите за остварување на увозот на 
нафтени деривати согласно Договорот за 
откуп на акции и Договорот за концесија 
од 8 мај 1999 година 5300 

3027. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 5300 

3028. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 5301 

3029. Решение за определување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 5301 

3030. Решение за определување на предмети 
кои се ослободуваат од плаќање царина... 5302 

3031. Решение за именување директор на Аген-
цијата за млади и спорт 5304 

3032. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за одбрана........ 5304 

3033. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за одбрана 5304 

3034. Решение за разрешување и именување 
членови на Меѓуресорската државна коми-
сија за борба против недозволеното про-
изводство, трговија и злоупотреба на дрога.... 5304 

3035. Решение за именување членови на Одборот 
за акредитација на високото образование...? 5305 

3036. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈУ Завод за социјални 
дејности - Скопје 5305 

3037. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на ЈП за 
одржување и заштита на магистралните 
и регионалните патишта "Македонија-
пат" - Скопје од редот на вработените 5305 

3038. Решение за разрешување од должноста 
раководни работници од поранешните 
Министерството за стопанство, Министе-
рството за трговија и Министерството за 
развој 5305 

3039. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5306 

3040. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5306 

3041. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5307 

3042. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5307 

3043. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија....: 5307 

3044. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5307 

3045. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5307 

3046. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5307 

3047. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5308 

3048. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5308 

3049. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5308 

3050. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5308 

3051. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5308 

3052. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5308 

3053. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5309 

3054. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5309 

3055. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5309 

3056. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5309 

3057. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5309 

3058. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5309 

3059. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5310 

3060. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5310 

3061. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5310 

3062. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5310 

3063. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5310 

3064. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5310 

3065. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5311 

3066. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5311 

3067. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5311 

3068. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5311 

3069. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5311 

3070. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5311 

3071. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5312 
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3072. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5312 

3073. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5312 

3074. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5312 

3075. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5312 

3076. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5312 

3077. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5313 

3078. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5313 

3079. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5313 

3080. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5313 

3081. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5313 

3082. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5313 

3083. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5314 

3084. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5314 

3085. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5314 

3086. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 5314 

3087. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5314 

3088. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5314 

3089. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5315 

3090. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5315 

3091. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5315 

3092. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5315 

3093. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5315 

3094. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5315 

3095. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5316 

3096. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5316 

3097. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за ekоноmија 5316 

3098. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за eкономија... 5316 

3099. Решение за/назначување советник на ми-
нистерот за економија 5316 

3100. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5316 

3101. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5317 

3102. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5317 

3103. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5317 

3104. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5317 

3105. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5317 

3106. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5317 

3107. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5318 

3108. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5318 

3109. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5318 

3110. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија : 5318 

3111. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5318 

3112. Решение за назначување потсекретар на 
министерот за економија 5318 

3113. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5319 

3114. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за економија 5319 

3115. Решение за изменување и дополнување 
на Решението за цените на обрасците 
што се употребуваат во Министерството 
за внатрешни работи 5319 

3116. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по македонски јазик за V 
одделение 5319 

3117. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по математика за V одделе-
ние 5319 

3118. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по албански јазик за V одде-
ление 5319 

3119. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по општество за IV одделение 5320 

3120. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по српски јазик за V одделе-
ние 5320 

3121. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по македонски јазик за V одде-
ление за паралелките со настава на алба-
нски јазик и турски наставен јазик 5320 

3122. Решение за одобрување и употреба на 
Учебник по македонски јазик за V одде-
ление за паралелките со настава на 
српски наставен јазик 5320 

3123. Правилник за регистрација на моторни и 
приклучни возила и за водењето на еви-
денцијата за регистрираните моторни и 
приклучни возила 5320 

3124. Правилник за изменување на Правилни-
кот за применување на урбани санациони 
мерки 5322 

3125. Решение на Државниот завод за геодет-
ски работи 5322 

3126. Одлука за изменување на Одлуката за 
условите и начинот на вршење на мену-
вачки работи 5323 

Исправка на Решението за именување на 
претседател и членови на Управниот од-
бор на РО "Народен музеј" - Гевгелија 5323 

Издавач: Ј А В Н О П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е 
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