
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 18 декември 2002 
Скопје 

Број 96                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1642. 
Врз основа  на член 33, став 4 од Законот за спречу-

вање на корупцијата (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 декември 2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА СОДР-
ЖИНАТА И ФОРМАТА НА АНКЕТНИОТ ЛИСТ 

 
Член 1 

Во Одлуката за содржината и формата на Анкетни-
от лист (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 48/2002) во член 2 став 1 по зборовите: �на негово-
то семејство� се додаваат зборовите: �како и настана-
тите промени на овие податоци�. 
По ставот 1 се додаваат пет нови става 2, 3, 4, 5 и 6 

кои гласат: 
�За недвижниот имот се внесуваат податоци за куќa, 

стан, куќа за одмор, земјоделско земјиште, градежно 
земјиште, деловен простор и производни капацитети. 
За подвижни предмети од поголема вредност се 

внесуваат податоци за моторни возила и други превоз-
ни средства, уметнички и колекционерски предмети и 
антиквитети (со поединечна вредност  над 50.000,00 
денари) машини и друга опрема. 
За хартиите од вредност се внесуваат податоци за 

бројот и вредноста на акциите, обврзниците, сертифи-
кати и депозити, благајнички, комерцијални и државни 
записи. 
За побарување се внесуваат податоци за приходи по 

основ на дадени заеми, податоци за депозити по видува-
ње (жиро-сметки, тековни сметки, денарски и девизни 
штедни книшки, денарски и девизни кредитни картич-
ки), податоци за орочени депозити и хонорари по основ 
на авторски права (вид на авторски права и износ). 
Приходите по основ на дивиденда, камата на депо-

зити, камата на обврзници или други хартии од вред-
ност, се внесуваат како промена согласно член 34 од 
Законот за спречување на корупцијата. 
За долгови се внесуваат податоци за земени креди-

ти (вид и износ) и земени заеми�. 
 

Член 2 
Формата на Анкетниот лист со дополнувањата од 

член 2 е дадена во прилог на оваа одлука. 
 

Член 3 
Субјектите кои веќе го пополниле и доставиле Ан-

кетниот лист, ќе го дополнат со податоците согласно со-
држината и формата на Анкетниот лист од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 23-5608/1                   Претседател на Владата 

9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

АНКЕТЕН ЛИСТ 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИМОТ 

 
Име, татково име и презиме, 
ЕМБГ 

 

Адреса на живеење 
 
Поштенска адреса-------- 
Исто како горе наведеното--------------- 
 
Тел. на работа Избран или именуван функционер 

Службено лице и одговорно лице во јавно 
претпријатие и друго правно лице што 
располага со државен капитал 

 
функција 

 
Датум на изборот или 
именувањето 
 

Членови на семејството што живеат во зaедница, а кои што 
поседуваат имот 
 
Име, татково име и презиме, 
 
ЕМБГ 
 
 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
5. итн. _____________________________________________ 
 
 

НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 

Опис на имот, вид и 
локација Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ПОДВИЖЕН ИМОТ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 
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ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

   

   

   

 
ПОБАРУВАЊA 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ПРИХОДИ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

ХОНОРАРИ ПО ОСНОВ НА АВТОРСКИ ПРАВА 
 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

   

  
ДОЛГОВИ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките 
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ДРУГ ИМОТ 

 
Сопственост 
да се 
користат 
кратенките  
 

О п и с Вредност 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ЗАБЕЛЕШКА: Доколку има потреба да се додаде 

страна  потпишана од подносителот 
ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ______2002 год. 
_
 
___________________________ 

Начин на пополнување на Анкетниот лист 
Во графата за сопственост на имот да се користат 

следниве кратенки: 
Л-означува личен имот; 
С-означува имот на брачен другар (сопруг, со-

пруга); 
Д-означува имот на деца; 
З-означува заеднички имот; 
Бр.-означува брат; 
Ср.-означува сестра; 
Ро-означува родител. 
Појаснување на поимите 
(при пополнувањето да се користат изразите упо-

требени во член 7 од Законот). 
Под поимот �Дејност� се подразбира дејностите 

утврдени во Законот за трговските друштвa, фондаци-
ја, или било каква друга организација која врши деј-
ност без оглед дали се работи за профитна или непро-
фитна организација. 
Под �Надомест� се означува пари, предмети од 

вредност, или економска корист доделени или примени 
од било кое лице како возврат за извршени или услуги. 
Под �Работен однос (вработување)� означува дава-

ње било какви услуги за надомест. Договорен однос 
меѓу работник и работодавач заради вршење на опре-
делени работи и остварување на правата и обврските 
од тој однос. 

1. Под �Недвижен имот� - се подразбира: 
- куќа (м2, локација); 
- стан (м2, локација); 



18 декември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 3 
 

- куќа за одмор (м2, локација); 
- земјоделско земјиште (КП); 
- градежно земјиште (м2, локација); 
- деловен простор (м2, локација); 
- производни капацитети. 
2. Под �Подвижен имот� од поголема вредност 

(над 50.000 денари) - се подразбира: 
- моторни возила и други превозни средства (тип, 

година); 
- уметнички и колекционерски предмети и антикви-

тети; 
- машини и друга опрема; 
- благородни метали (вид и количина). 
3. Под �Хартии од вредност� - се подразбира: 
- акции; 
- обврзници; 
- сертификати за депозит; 
- благајнички комерцијални и државни записи. 
4. Под �Побарувања� - се подразбира: 
- побарување по основ на даден заем. 
5. Под �Приходи� се подразбира: 
- дивиденда; 
- камати на депозити; 
- камати на обврзници или други хартии од вредности. 
6. Под �Депозити по видување� - се подразбира: 
- жиро-сметки; 
- тековни сметки; 
- денарски штедни книшки; 
- девизни штедни книшки; 
- денарски кредитни картички; 
- девизни кредитни картички. 
7. Под �Орочени депозити� - се подразбира: 
- орочени денарски и девизни депозити во банки 

или други финансиски институции. 
8. Под �Хонорари по основ на авторски права� - 

се подразбира: 
- вид на авторски права и износ. 
9. Под �Долгови� - се подразбира: 
- кредити (вид и износ); 
- заем (вид и износ). 
10. Под �Друг имот� - се внесува имот кој не е 

опфатен во горенаведените категории (вредност 
што се чува во банкарски сефови и друго). 

___________ 
1643. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.12.2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  

1. Со оваа одлука без надоместок се отстапуваат 
3000 парчиња гипсен завој од Министерството за од-
брана, на Здравствената работна организација Градска 
општа болница - Скопје, - Клиника за хируршки боле-
сти �Св. Наум Охридски�. 

2. Примопредавањето да се изврши помеѓу Мини-
стерството за одбрана и Здравствената работна органи-
зација - Градска општа болница - Скопје - Клиника за 
хируршки болести �Св. Наум Охридски�. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

  Бр. 23-6007/1                    Претседател на Владата 
9 декември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1644. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 декември 
2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА  ЗА  РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ 
ПО  ОСНОВ  НА ПРИДОНЕСОТ  ЗА ПЕНЗИСКО 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
Член 1 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за репрограмирање на долговите по основ 
на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 75/2002).  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
  Бр. 23-6437/1                   Претседател на Владата 

16 декември 2002 година      на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1645. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2002 годи-

на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
93/2002), се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел: 

1. Средствата од раздел 09002-Министерство за фи-
нансии во Програма 12-Функција, потставка 443312-
Надомест по основа на структурни реформи се намалу-
ва за 3.000.000,00 денари. 

2. На раздел 04005 - Македонска информативна 
агенција, во Програма 11-Администрација, на потста-
вката 443815-Трансфери до Македонска информативна 
агенција се додава износот од 3.000.000,00 денари.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

  Бр. 23-5877/2                   Претседател на Владата 
16 декември 2002 година      на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1646. 
Врз основа на договорите, односно спогодбите за 

слободна трговија, кои Република Македонија ги склу-
чува со одделни земји и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 16 де-
кември 2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПКАТА ПРИ 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА 
ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ СОГЛАСНО ДОГОВОРИТЕ  
И СПОГОДБИТЕ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА  

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката при распредел-

ба на стоките во рамките на царинските квоти согласно 
договорите и спогодбите за слободна трговија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 91/2002) во 
членот 5 ставот 2 се менува и гласи: 

�Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 
страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следните царински испостави: 

- Царинска испостава Терминал увоз - Скопје; 
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- Царинска испостава Железничка станица - Труба-
рево; 

БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 

2 1. УВОЗНИК    3. ПОДНОСИТЕЛ  
НА БАРАЊЕ 
 

2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА 
ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА) 

 
 
_____________ 
одговорно лице              (м.п.) 

4. ГРАНИЧНА ЦАРИНСКА 
ИСПОСТАВА 

5. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  
НА ВОЗИЛО 
 

6. ЕДИН.МЕРА 7. КОЛИЧИНА 8. ТАР.ОЗНАКА 
 

9. ОПИС 
 
 
10.ЕЦД.ДАТУМ И ЧАС 
 
 
11.ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА 
НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ 

12. 
 
 
 
_____________ 
одговорно лице           (м.п.) 

П
ри
ме
ро
к 
за

 б
ар
ат
ел
от

 

 
ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА ЦАРИНСКА КВОТА 

 1. Број 2. Датум 3. Тар.ознака 4. Един.мера   5. Количина 
 

  
___________________________ 
Одговорен царински службеник                                      (м.п.) 
 

Бр.
- Царинска испостава - Куманово; Бр.
- Царинска испостава Железничка станица Гевгели-

ја - Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава - Битола; 
- Царинска испостава - Штип�. 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Барање од став 1 на овој член се поднесува за се-

која поединечна регистрирана царинска декларација и 
за секоја поединечна тарифна ознака�. 
С тавовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 2 
Во членот 7 се додава нов став 2 кој гласи: 
�Ако вкупната количина на соодветна стока од ба-

рањата по поединечен календарски ден ја надминува 
преостанатата царинска квота распределбата на царин-
ската квота се врши во сразмерни делови за секое пое-
динечно барање во зависност од количината која што 
бил  барана�. а 

Член 3 
П о членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 

�Член 8-а 
Барање за распределување на царински квоти може 

да се поднесе најрано на првиот календарски ден од го-
дината, односно на денот на започнување на примена 
на соодветниот договор за слободна трговија. 
За стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои 

биле привремено чувани или кои се наоѓале во постапка 
на царинско складирање во претходната календарска го-
дина може да се поднесе барање за распоредување на 
царинска квота за тековната календарска година. 

 
ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ  

ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ 
___________ 

1647. Потврдата за распределена царинска квота може да се 
искористи најдоцна до последниот календарски ден од го-
дин та за која што царинските квоти се определени�. 

 Врз основа на член 138 од Законот за водите  (�Сл-
ужбен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

а 
Член 4 

Образецот на барањето за распределба на царин-
ските квоти се заменува со нов образец даден во при-
лог  оваа одлука. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  на ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈВП �ВОДО-

СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 01.01.2003 година. 

 
1. За директор на Јавното водостопанско претприја-

тие �Водостопанство на Македонија� - Скопје се име-
нува Тодор Цоневски. 

 
  Бр. 23-6395/1                    Претседател на Владата 

16 декември 2002 година       на Република Македонија, 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 
 1 1. УВОЗНИК    3. ПОДНОСИТЕЛ  

НА БАРАЊЕ 
 

2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА 
ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА) 

 
 
_____________ 
одговорно лице              (м.п.) 

4. ГРАНИЧНА ЦАРИНСКА 
ИСПОСТАВА 

5. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  
НА ВОЗИЛО 
 

6. ЕДИН.МЕРА 7. КОЛИЧИНА 8. ТАР.ОЗНАКА 
 

9. ОПИС 
 
 
10.ЕЦД.ДАТУМ И ЧАС 
 
 
11.ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА 
НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ 

12. 
 
 
 
_____________ 
одговорно лице           (м.п.) 

П
ри
ме
ро
к 
за

 ц
ар
ин
ск
ат
а 
ис
по
ст
ав
а 

 
ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА ЦАРИНСКА КВОТА 

 1. Број 2. Датум 3. Тар.ознака 4. Един.мера  5. Количина 
 

  
 
___________________________ 
Одговорен царински службеник                                      (м.п.) 
 

Бр.   Бр. 17-6108/1                    Претседател на Владата Бр.
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1648. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија - Скопје се разрешуваат: 

- Љупчо Атанасовски, 
- Хаџи Малиќи, 
- Васил Гаџовски, 
- Џемали Саити, 
- Олга Чоланчевска, 

 - Горан Лазов, ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ  - Воислав Стојановски. ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ 
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Од редот на вработените: 
- Гордана Вељковиќ-Костова, 
- Миха Лаброски, 
- Ване Ташаминов, 
- Добре Цветаноски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6109/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1649. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНА-
ЛНИТЕ  ПАТИШТА  �МАКЕДОНИЈАПАТ�- СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за 

одржување и заштита на магистралните и регионалните 
патишта �Македонијапат� - Скопје  се разрешуваат: 

- м-р Ристо Дамбов, 
- Зоран Попов, 
- д-р Апостол Поцески, 
- Аце Сајкоски, 
- Ацо Стојановски, 
- Нешат Хазири, 
- Асан Сејдини, 
- Симеон Сопронов.  
Од редот на вработените: 
- Веселинчо Спасовски, 
- Тони Лазаров, 
- Ташко Костенов, 
- Марјан Треневски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6110/1                   Претседател на Владата 

2  декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1650. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕНОВИ 
НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ЈП �МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ�  -  СКОПЈЕ  
1. Од должноста  членови на Управниот одбор на ЈП 

�Македонски железници� - Скопје се разрешуваат: 
- Бајрам Бајрами, 
- Симеон Бундалевски, 
- Илија Лазаров, 
- д-р- Голупка Нечевска - Цветановска, 
- Коце Трајановски, 
- Ристо Силјановски, 
- Ставро Манев, 
- Хуреме Гура. 
Од редот на вработените: 
- Ристо Аџиовски, 
- м-р Петре Делов, 
- Димитар Стефанов, 
- Петар Спасовски. 

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

 
  Бр. 17-6111/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1651. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА   ЧЛЕНОВИ 
НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР НА  ЈП ЗА  ПРОСТОРНИ И 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  -  СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за просторни и урбанистички планови - Скопје  се раз-
решуваат: 

- Савица Бошковска, 
- Жарко Караџовски, 
- Паско Кузман, 
- Елица Милевска, 
- Теофана Шимиќ-Плетикоса, 
- Реџеп Хасани, 
- Азем Шерифи. 
Од редот на вработените: 
- м-р Викторија Ермеева-Наумовска, 
- Мирко Андоновски, 
- Лилјана Лазарова, 
- Нада Манева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6112/1                   Претседател на Владата 
2  декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1652. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ 
СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста  членови на Управниот одбор на 

ЈП за поштенски сообраќај �Македонска пошта� - 
Скопје - се разрешуваат: 

- Јордан Бошков, 
- Асан Зекирија Идризи, 
- Неџат Аќифи, 
- Лепосава Китановска, 
- Зоран Трајчевски, 
- Кирил Андоновски, 
- д-р Александар Лепавцов, 
- Шкељзим Бакиу. 
Од редот на вработените: 
- Музафер Камбери, 
- Таип Јусуфи, 
- Филип Мешков, 
- Тома Секуловски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6113/1                   Претседател на Владата 
2  декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1653. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА НАБАВКА, 
ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН 

ГАС �ГА-МА� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста  членови на Управниот одбор на ЈП 

за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас 
�ГА-МА� - Скопје се разрешуваат: 

- д-р Кочо Анѓушев, 
- Андреја Андрејчин, 
- Замир Дика, 
- Наум Симјановски, 
- Владо Радевски, 
- Илија Пемов, 
- Г�зим Хаџиалили, 
- Јауми Нука. 
Од редот на вработените: 
- Гаврило Гаврилоски, 
- Робертино Трајковски, 
- Ѓорѓи Панајотов, 
- Димитрија Станоевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6114/1                    Претседател на Владата 
2  декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1654. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕНОВИ НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЈП  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ШУМИ �МАКЕДОНСКИ ШУМИ�  -  СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за 

стопанисување со шуми �Македонски шуми� - Скопје се 
разрешуваат: 

- Арјета Алиу, 
- Атанас Мечев, 
- Кирил Андоновски, 
- Никола Манев, 
- Самет Рахмани, 
- Борче Сибиновски, 
- Јордан Бошков, 
- д-р Димитар Батковски. 
 Од редот на вработените: 
- Марко Божинов, 
- Мира Стојчевска, 
- Митко Стојановски, 
- Спасе Џантовски, 
- м-р Петко Ристевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6115/1                    Претседател на Владата 

2  декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1655. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕНОВИ НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЈП  ЗА  СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТАТА  -  СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за 

стопанисување со пасиштата - Скопје се разрешуваат: 
- Панде Томов, 
- Глигор Аврамовски, 
- Миле Јакимовски, 
- Алил Куртиши, 
- Љуљзим Хазири. 
Од редот на вработените: 
- Стево Ристески, 
- Халил Салихи, 
- Драги Ангеловски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6116/1                    Претседател на Владата 

2  декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1656. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија  (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕНОВИ НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЈВП  �ВОДОСТОПАНСТВО 

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

�Водостопанство на Македонија� - Скопје се разрешуваат: 
- Горанчо Лазов, 
- Рамадан Сејфулаху, 
- д-р Владимир Павловски, 
- Стојне Цветковски, 
- Киро Цеков, 
- Илија Китаноски, 
- Али Пурелку. 
Од редот на вработените: 
- Жарко Ангеловски, 
- Милан Златанов, 
- Борис Камберов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6117/1                    Претседател на Владата 

2  декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1657. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО 
РАБОТЕЊЕ �АГРО БЕРЗА� СО П.О. - СКОПЈЕ  

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 
за берзанско работење �Агро Берза� со п.о. - Скопје, се 
разрешуваат: 

- Васил Гаџовски, 
- Михаил Дојчиновски, 
- м-р Душан Мишковски, 
- Халил Салихи, 
- Идриз Шабани. 
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Од редот на вработените: 
- Горан Крстевски, 
- Живко Поповски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6118/1                    Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1658. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јав-

но претпријатие Македонска радиодифузија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

Македонска радиодифузија - Скопје, се разрешуваат: 
- Изаим Реџа, 
- Точко Локвенец, 
- Љупчо Трајчев, 
- Коце Трајановски. 
Од редот на вработените: 
- Драган Бајрактаров, 
- Лазар Данов, 
- Никола Коталески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6119/1                    Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1659. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА 
ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА �МИА� - СКОПЈЕ  

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 
Македонска информативна агенција �МИА� - Скопје, 
се разрешуваат: 

- Лидија Неделковска, 
- Реџеп Златку, 
- м-р Васе Манчев, 
- Младен Србиновски, 
- Виолета Теофиловска, 
- Зеријета Хајро, 
- Ирфан Агуши. 
Од редот на вработените: 
- Гоце Манчевски, 
- Сашко Панајотов, 
- Валентин Јанковски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6120/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1660. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

�СТУДЕНЧИЦА� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за 

водоснабдување �Студенчица� - Скопје, се разрешуваат: 
- Милан Ставрев, 
- Ќерим Лита,  
- Кирил Настески, 
- Миле Крагуевски, 
- Ибраими Хундус, 
- Илија Јакимовски. 
Од редот на вработените: 
- Сашо Ангелков, 
- Раде Неделковски, 
- Васо Ќосе. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6121/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1661. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА� 

 - ПРОБИШТИП  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за извршување на водостопански дејности ХС �Злето-
вица� - Пробиштип, се разрешуваат: 

- Станко Владимиров, 
- Аце Денковски, 
- д-р Борис Крстев, 
- д-р Александар Лепавцов, 
- Митре Насевски, 
- Славко Николовски, 
- Целе Ристевски, 
- д-р Љупчо Петковски, 
- Нефи Кидри. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6122/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1662. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и општи акти во �Службен 
весник на Република Македонија� (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
2 де  2002 година, донесе кември 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП �СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ Н 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

�Службен весник на Република Македонија� - Скопје, 
се разрешуваат: 

- Ќазмидин Алиу, 
- Ставре Темелковски, 
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- Агим Сулејмани, 
- Марија Ефремова. 
Од редот на вработените: 
- Лилјана Гаџовска, 
- Вера Кадиевска, 
- Кирил Соларов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6123/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1663. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за стопанисување со објектите за спорт во сопственост 
на Република Македонија, се разрешуваат: 

- Зоран Коцевски,  
- Мифтар Зибери, 
- Борче Лазаревски, 
- Коце Трајановски, 
- Љупчо Трајчев, 
- Зоран Наумов, 
- Асип Елмази. 
Од редот на вработените: 
- Михајло Бајо, 
- Драги Кесковски, 
- Орце Тодоровски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6124/1                    Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1664. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

�ЛИСИЧЕ� - ВЕЛЕС  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за водостопанство �Лисиче� - Велес, се разрешуваат: 
- Никола Богданов, 
- Јонче Димков, 
- Илија Китаноски, 
- Фаик Дервиши, 
- Гоце Лазароски, 
- Горанчо Лазов, 
- Тони Мартиноски, 
- Димитар Миладинов, 
- Целе Ристевски, 
- Никола Стојанов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6125/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1665. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПА-
НИСУВАЊЕ СО  ХИДРОСИСТЕМОТ �ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО� - СТАР ДОЈРАН  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за водостопанисување со хидросистемот �Дојранско 
Езеро� - Стар Дојран, се разрешуваат: 

- Константин Ичков, 
- Петар Кочаров, 
- Гоце Лазароски, 
- Тони Мартиноски, 
- Атанас Митков, 
- Анита Попова, 
- Мери Хаџиева-Протиќ, 
- Целе Ристевски, 
- Каја Шукова, 
- Божин Василев, 
- Александар Сапунџиовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6126/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1666. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП �СТРЕЖЕВО�  

- БИТОЛА  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

�Стрежево� - Битола, се разрешуваат: 
- Горан Алексовски, 
- Ванчо Малзарков, 
- Павле Моштановски, 
- Томор Неџипи, 
- Александар Сапунџиовски, 
- Веселинчо Спасевски, 
- Илија Србиновски, 
- Златко Спирковски, 
- Павлина Таневска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-6127/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје             Бранко Црвенковски, с.р.           

___________ 
1667. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТО-
ПАНСТВО �ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАНДОВСКО ПОЛЕ� 

-ГЕВГЕЛИЈА  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за водостопанство �Гевгелиско-Валандовско Поле�-Ге-
вгелија се разрешуваат: 

- Лазар Делиманов, 
- Бојан Дурнев, 



18 декември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 9 
 

- Стојан Зафиров, 
- Јана Илиевска, 
- Петко Костов, 
- Бранислав Најдовски, 
- Ѓорѓи Пеев, 
- Васил Пендаров, 
- Живко Поповски, 
- Мери Хаџиева-Протиќ, 
- Илија Стошевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-6128/1      Претседател на Владата  
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1668. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за аеродромски услуги �Македонија�-Скопје се разре-
шуваат: 

- Љупчо Јакимовски, 
- Илија Мартиновски, 
- Томислав Дерибабов, 
- Мевљан Таири, 
- Коце Трајановски, 
- Гафур Тачи, 
- Александар Трпевски, 
- Ѓулистана Марковска. 
Од редот на вработените: 
- Зоран Илиевски, 
- Велимир Таневски, 
- Томислав Тунтев, 
- Димитар Џеков. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-6129/1     Претседател на Владата  
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                  Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1669. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 
50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од Одлуката за прео-
бразба на Јавното претпријатие за производство, прене-
сување и дистрибуција на електрична енергија �Еле-
ктростопанство на Македонија�-Скопје во Акционер-
ско друштво �Електростопанство на Македонија�-во 
државна сопственост-Скопје (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 80/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2 декември 
2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА�  -  ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ -  

СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на АД �Електро-

стопанство на Македонија�-во државна сопственост-
Скопје се именуваат: 

- Олгица Гацовска, дипл. елек.инж., 
- Злате Коцевски, 

- Ристо Новаковски, 
- Вуица Илиевски, 
- Татјана Колемишевска-Гугуловска, 
- Зико Зиков, 
- д-р Дамјан Христовски, 
- Халим Мисини, 
- Селајдин Куртиши. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6130/1      Претседател на Владата  

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1670. 
Врз основа на член 668 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 
31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 10 од Одлука-
та за преобразба на Јавното претпријатие за производс-
тво, пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје во Акцио-
нерско друштво во државна сопственост - Скопје 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА� - ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-

СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Надзорниот одбор на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�-во државна сопстве-
ност-Скопје се именуваат: 

- Благој Ѕалев, 
- Блажо Стојанов, 
- Мерсад Дрпљанин, 
- Марјанчо Величковски, дипл. маш. инж., 
- Мерсут Шабани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6131/1      Претседател на Владата  

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1671. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 

�МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за аеродромски услуги �Македонија� -Скопје 
се именуваат: 

- д-р Рената Треневска-Дескоска, 
- Тодорче Петрушевски, 
- Љупчо Сотировски, 
- Љупчо Беличев, 
- Никола Костурски, 
- д-р Владимир Петрушевски, 
- Веко Темов, 
- Абдулхалим Касами, 
- Ресул Абдурахмани. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 17-6132/1      Претседател на Владата  
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1672. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ  УСЛУГИ   

�МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги �Македонија�-Скопје се именуваат: 

- Миодраг Стефановиќ, 
- Трифун Трифуновски, 
- Ѓукилен Хоџиќ, 
- Зоран Стојанов, дипл. маш. инж., 
- Мунир Џелили. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-6133/1      Претседател на Владата  
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
             Скопје       о Црвенковски, с.р.             Бранк

___________ 
1673. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија-Скопје се именуваат:  

- Влатко Гаврилов, 
- Слаѓана Богдановиќ, 
- Мирослав Грчев, 
- Зоран Десовски, 
- Бранка Станојевска, дипл. инж. архитект, 
- Благој Индов, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-6134/1      Претседател на Владата  
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1674. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО-
ТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија-Скопје се именуваат: 

- Соња Чижбановска, 
- Пере Шемов, 
- Борче Ацевски, 
- Владимир Кировски, дипл. инж. архитект. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6135/1      Претседател на Владата  

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1675. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА  

�МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за одржување и заштита на магистралните и регио-
налните патишта �Македонијапат�-Скопје се именуваат: 

- Јордан Петрезанов, 
- Марија Настова, 
- Весна Микаровска, 
- Страхиња Трпевски, 
- Дане Стојковски, 
- Ристо Јованов, 
- Оливер Поповски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6136/1      Претседател на Владата  

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1676. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО-
ТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ  ПАТИШТА  �МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и регионални-
те патишта �Македонијапат�-Скопје се именуваат: 

- Лила Димитровска, 
- Гоце Митевски, 
- Новча Крстевски, 
- Миодраг Поповски, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-6137/1      Претседател на Владата  

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1677. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� - 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие �Македонски железници� - Скопје се именуваат: 
- Тихомир Николовски, 
- Зоран Еленов, 
- Марко Василевски, 
- Трпко Гугулевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-6138/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1678. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА  ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� 

- СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие 
�Македонски железници� - Скопје се именуваат: 

- Мите Николовски, 
- Милан Милошевски, 
- Адријана Нелковска, 
- Чедо Ѓорѓевски, дипл. маш. инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-6139/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1679. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

�МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за поштенски сообраќај �Македонска пошта� 
- Скопје се именуваат: 

- Јадранка Добовиќ - Атанасовска, 
- Јорде Јакимовски, 
- Илија Кацарски, 
- Лазо Торбаков, 
- Ристо Станковски, дипл. елек. инж., 
- Благоја Сотировски, дипл. хемиски инж. 

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

 
         Бр. 17-6140/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1680. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ  

�МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ  
1. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие за 
поштенски сообраќај �Македонска пошта� - Скопје се 
именуваат: 

- Добрин Андонов, 
- Верица Јанева, 
- Јован Деспотовски, 
- Мери Шапуриќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 17-6141/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1681. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. М-р Петар Стоилов се разрешува од функцијата 
јавен правобранител на Република Македонија. 

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

         Бр. 17-6144/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1682. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2 декември 2002 годи-
на, онесе д 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ  
ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА� -  ПРОБИШТИП  
1. Ванче Мијалчев се разрешува од должноста ди-

ректор на Јавното претпријатие за извршување на во-
достопански дејности ХС �Злетовица� - Пробиштип. 

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

          Бр. 17-6146/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1683. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2 декември 2002 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЈП �СТРЕЖЕВО� - БИТОЛА 

 
1. М-р Александар Делов се разрешува од должноста 

директор на Јавното претпријатие �Стрежево� - Битола. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6147/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1684. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ШУМИ �МАКЕДОНСКИ ШУМИ�  

- СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста членови на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие за стопанисување со шуми �Македонски 
шуми� - Скопје се разрешуваат: 

- Трајко Велков, 
- Невзат Велиу, 
- Божидар Димовски, 
- Живко Николовски, 
- Драгана Ќурчиевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6148/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1685. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕР-
СКА СЕИЗМОЛОГИЈА  ПРИ  УНИВЕРЗИТЕТОТ  

�СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ� - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Јавната научна устано-
ва Институт за земјотресно инженерство и инженерска 
сеизмологија при Универзитетот �Св. Кирил и Мето-
диј� - Скопје бр. 04-1105/2 од 9 мај 2002 година, со која 
за директор на Институтот е избран д-р Михаил Гарев-
ски, редовен професор во Институтот. 

2. Решението на Владата на Република Македонија 
бр. 17-2541/4 од 8 октомври 2002 година се поништува. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6149/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1686. 
Врз основа на член 9 став 4 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 
55/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА 

УПРАВА 
 
1. Се разрешува Ванчо Лазаров од должноста врши-

тел на должноста директор на Царинската управа, ор-
ган во состав на Министерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6159/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1687. 
Врз основа на член 9 став 4 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 
55/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА  
УПРАВА 

 
1. За директор на Царинската управа, орган во со-

став на Министерството за финансии, се именува Љу-
бомир Михајловски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-6160/1       Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1688. 
Врз основа на член 40-и од Законот за вино (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 27/73, 51/88, 
20/90, 17/91, 83/92 и 98/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ГРОЗЈЕ И ВИНО - СКОПЈЕ 
 
1. Зоранчо Митровски, се разрешува од должноста 

директор на Фондот за грозје и вино - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-6060/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1689. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-

ње и наплата на јавните приходи (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/2001 и 61/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ 

ПРИХОДИ  
1. Се разрешува Тасим Исмаили од должноста за-

меник на директорот на Управата за јавни приходи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-6062/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1690. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-

ње и наплата на јавните приходи (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/2001 и 61/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ  

1. За заменик на директорот на Управата за јавни 
приходи се именува Стојко Пауновски. 

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

 
   Бр. 17-6063/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1691. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА  

1. За државен секретар во Министерството за од-
брана се именува Љубомир Поповски, дипломиран по-
литиколог. 

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

   Бр. 17-6064/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1692. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

1. Се разрешува Александар Костовски од должно-
ста директор на Државниот инспекторат за земјоделс-
тво, орган во состав на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 17-6073/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1693. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за земјо-

делство, орган во состав на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство се именува     
Ристо Чивчиев. 

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

 
   Бр. 17-6065/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1694. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за шу-

марство и ловство, орган во состав на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, се име-
нува Петруш Попов. 

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

 
   Бр. 17-6066/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1695. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

1. Се разрешува м-р Симеонка Гучева од должноста 
директор на Бирото за развој на образованието, орган 
во состав на Министерството за образование и наука. 

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

 
   Бр. 17-6067/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 



Стр. 14 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 декември 2002 
 
1696. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО  
ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
1. За директор на Бирото за развој на образование-

то, орган во состав на Министерството за образование 
и наука, се именува Ќамил Џеладини. 

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

 
   Бр. 17-6068/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1697. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА 
НА ПРИСТАНИШТАТА 

 
1. За капетан на Капетанијата на пристаништата, 

орган во состав на Министерството за транспорт и вр-
ски, се именува Златан Клечкаровски, досегашен капе-
тан на Капетанијата на пристаништата. 

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

 
   Бр. 17-6069/1      Претседател на Владата 

2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1698. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
РЕГИОНАЛНИТЕ  ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ� 

- СКОПЈЕ  
1. Садик Беќири се разрешува од должноста заменик на 

директорот на Јавното претпријатие за одржување и зашти-
та на регионалните патишта �Македонијапат�  - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6097/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1699. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  РЕГИОНАЛ-
НИТЕ  ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ 

 
1. За заменик на директорот на ЈП за одржување и 

заштита на регионалните патишта �Македонијапат�  - 
Скопје се именува Ѓорѓи Пупаковски. 

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

 
  Бр. 17-6098/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1700. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ  НА  ЈП �МАКЕДОНСКИ  ЖЕЛЕЗНИЦИ� - 

СКОПЈЕ 
 
1. Хамзи Џафери се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Јавното претпријатие �Македон-
ски железници� - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6099/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1701. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ 

 
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие �Македонски железници� - Скопје, се именува Дра-
ги Апостоловски, дипл. машински инженер, вработен 
во ова јавно претпријатие. 

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

 
  Бр. 17-6100/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1702. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

�МАКЕДОНСКА ПОШТА� -  СКОПЈЕ 
 
1. Агим Конѓели се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Јавното претпријатие за поштен-
ски сообраќај �Македонска пошта�- Скопје. 



18 декември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 96 - Стр. 15 
 

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

 
  Бр. 17-6101/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1703. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА  ЈП  ЗА 
ПОШТЕНСКИ  СООБРАЌАЈ  �МАКЕДОНСКА  ПОШТА� 

- СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие 

за поштенски сообраќај �Македонска пошта� - Скопје се 
именува Александар Чеботарев, дипл. електротехнички 
инженер - отсек информатика и автоматика. 

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

 
  Бр. 17-6102/1                   Претседател на Владата 

2 декември 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1704. 
Врз основа на член 169 став 1 од Законот за издава-

ње и тргување со хартии од вредност (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), а во врска со член 170 од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 декем-
ври 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. Никола Груевски се разрешува од функцијата 
претседател на Комисијата за хартии од вредност, по-
ради неговиот избор за пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

  Бр. 17-6104/1                    Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1705. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА  ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ  

�АГРО БЕРЗА� - СО П.О. -  СКОПЈЕ  
1. Димитар Зашов се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Јавното претпријатие за берзан-
ско работење �Агро Берза� - со п.о. - Скопје. 

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

  Бр. 17-6105/1                   Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

1706. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК  НА  ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП  ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ �АГРО БЕРЗА� 

- СО  П.О. - СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на  Јавното претприја-

тие за берзанско работење �Агро Берза� - со п.о. - 
Скопје се именува Благојчо Богатинов, земјоделски ин-
женер, комерцијален директор на ПП за производство 
и конзервирање на шампињони, овошје и зеленчук  
�Универзал промет� - Кочани. 

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

  Бр. 17-6106/1                   Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1707. 
Врз основа на член 138 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 2 декември 2002 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДИРЕКТОР 
НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

- СКОПЈЕ  
1. Тони Мартиновски се разрешува од должноста 

директор на Јавното водостопанско претпријатие �Во-
достопанство на Македонија� - Скопје. 

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

  Бр. 17-6107/1                   Претседател на Владата 
2 декември 2002 година        на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1708. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НАДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ   

1. Се разрешува Методија Костурски од должноста 
директор на Државниот инспекторат за транспорт, ор-
ган во состав на Министерството за транспорт и врски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-6365/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1709. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ  

1. За директор на Државниот инспекторат за транс-
порт, орган во состав на Министерството за транспорт 
и врски, се именува Љупчо Мијајлевски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-6070/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1710. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ  

 
1. Се разрешува Илија Николовски од должноста 

директор на Државниот комунален инспекторат, орган 
во состав на Министерството за транспорт и врски. 

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

 
        Бр. 17-6071/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1711. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ 
 
1. Се разрешува д-р Веби Беџети од должноста ди-

ректор на Агенцијата за информации. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
        Бр. 17-6074/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1712. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ИНФОРМАЦИИ 

 
1. За директор на Агенцијата за информации се 

именува Веле Митановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-6075/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1713. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОР НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за развој 

и инвестиции се именува Марјан Ивановски, стручен со-
работник во Дирекцијата за слободни економски зони. 

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

 
        Бр. 17-6076/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1714. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ  

УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 
 
1. Ацо Стојаноски се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Јавното претпријатие за аеро-
дромски услуги �Македонија� - Скопје. 

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

 
        Бр. 17-6093/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1715. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� 

- СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за аеродромски услуги �Македонија� - Скопје  се 
именува Миле Зечевиќ, дипл.правник, советник во Ми-
нистерството за одбрана. 

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

 
        Бр. 17-6094/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1716. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  

1. Фадил Ника се разрешува од должноста заменик 
на директорот на Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-6095/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1717. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР  НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

- СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Скопје се именува Јован Тага-
совски, дипл.инж.архитект, помошник на претседате-
лот на Комитетот за урбанизам, комунално-станбени 
работи, сообраќај и екологија на град Скопје. 

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

 
        Бр. 17-6096/1      Претседател на Владата 
2 декември 2002 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1718. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат:  
а) Член 6 став 1 и член 12 од Одлуката за извршува-

ње на Буџетот на општина Петровец за 2002 година 
(�Службен гласник на општина Петровец� бр. 2/2002). 
б) Член 2 став 2 и 3 од Одлуката за усвојување на 

Завршната сметка на општина Петровец (�Службен 
гласник на општина Петровец� бр. 2/2002) и  
в) Одлуката за дополнување на Статутот на општи-

на Петровец, донесена од Советот на општина Петро-
вец на 4 јули 2000 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на градоначалникот на оп-
штина Петровец, Орце Божиновски, со Решение У.бр. 
80/2002 од 9 октомври 2002 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на оспорените акти означени 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за нивната согласност со Законот за 
локалната самоуправа и Законот за буџетите. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 6 став 1 
од Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пе-
тровец е предвидено дека �Наредбодавачи за трошење-
то на средствата од раздел 1 на Буџетот се претседава-
чот и секретарот на општина Петровец�. 

(Раздел I од Буџетот се однесува на одделни ставки 
планирани за извршување на функцијата на Советот на 
општина Петровец). 
Во членот 12 од наведената одлука е предвидено 

дека �Исплатата на средствата од Буџетот на општина 
Петровец ќе се врши врз основа на Одлуката на Сове-
тот на Општината Петровец бр. 07-586/8 од 5 октомври 
2001 година (заведено на 16 октомври 2001 година). 

Според член 50 точка 8 од Законот за локалната са-
моуправа (�Службен весник на РМ� бр. 5/2002) градо-
началникот го извршува буџетот на општината. 
Според член 50 точка 4 и 5 од наведениот закон 

градоначалникот го обезбедува извршувањето на одлу-
ките на советот и го обезбедува извршувањето на рабо-
тите кои што со закон и се делегирани на општината. 
Со оглед на тоа што во член 6 став 1 и член 12 од 

Одлуката за извршување на Буџетот на општината е 
предвидено дека како наредбодавачи за трошење на 
дел од средствата од буџетот за раздел 1 се определени 
претседавачот и секретарот на општината, за што е до-
несена и посебна одлука. Судот оцени дека наведените 
членови не се во согласност со Законот за локалната 
самоуправа, поради што одлучи како во точката 1а од 
оваа одлука. 

5. Судот понатаму утврди дека во член 1 од Одлу-
ката за усвојување на Завршната сметка на општина 
Петровец за 2001 година е предвидено дека се усвојува 
Завршната сметка на Буџетот на општина Петровец за 
2001 година со предложените и усвоени измени во тек-
стуалниот дел на истата. 
Во членот 2 е предвидено дека се брише член 2 на 

Предлог-завршната сметка на општина Петровец за 
2001 година. 
На местото на избришаниот член 2 се додава нов 

член 2. 
Во став 2 на овој член кој е оспорен се наведува дека 

�разликата помеѓу остварените приходи и извршените 
расходи во износ од 391.124.000 се пренесува како при-
ход во Буџетот на општина Петровец за 2002 година. 
Пренесените средства во висина од 391.124.000 ќе 

се трошат наменски со претходно донесена Одлука на 
Советот на општина Петровец за секој случај посебно.  
Во член 97 од Законот за локалната самоуправа е 

предвидено дека до донесување на Закон со кој ќе се 
уредат прашањата за финансирање на општините, фи-
нансирањето на општините ќе продолжи да се врши 
согласно со одредбите од Законот за локалната самоу-
права (�Службен весник на РМ� бр. 52/95) и Законот за 
буџетот. 
Во член 65 од Законот за локалната самоуправа 

(�Службен весник на РМ� бр. 52/95) е предвидено дека 
приходите и трошоците на единицата на локалната са-
моуправа се утврдуваат со буџет. Изработката, донесу-
вањето, измените и извршувањето на буџет се уредува 
со статут на единицата на локалната самоуправа во 
согласност со закон. 
Во членот 29 од наведениот закон советот на еди-

ницата на локалната самоуправа, покрај другото, доне-
сува буџет на единицата на локалната самоуправа и за-
вршна сметка на буџетот. 
Од наведените одредби од Законот за локалната са-

моуправа произлегува дека советот на единицата на ло-
калната самоуправа донесува сопствен буџет кој прет-
ставува годишен план за финансирање на функциите 
на единицата на локалната самоуправа, а донесува и за-
вршна сметка во која е даден преглед на наплатените 
приходи и извршените трошоци. 
Според член 8 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за буџетите со кој се менува член 36 
(�Службен весник на РМ� бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 
11/01, 93/01 и 46/02) правата на корисниците на буџет за 
трошење на буџетот престанува на 31 декември. Сите 
неплатени обврски на корисниците на буџетот од фискал-
ната година ќе бидат повторно одобрени и предвидени во 
позиции во буџетот за следната фискална година.  
Одобрениот буџет за корисници на буџетот важи до 

крајот на фискалната година. Неискористениот буџет 
на крајот на годината не се пренесува во наредната фи-
скална година. 
Приходите наплатени после 31 декември на сметка 

на Буџетот се евидентираат како приходи на буџетот за 
следната фискална година. 
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Во членот 53 од Законот за буџетот е предвидено 

дека завршните сметки на буџетот на единицата на ло-
калната самоуправа се изготвуваат согласно со постап-
ката пропишана за изготвување и извршување на буџет 
на Републиката и фондовите.  
Завршните сметки на единицата на локалната само-

управа се приложуваат кон завршната сметка на Буџе-
тот на Републиката. 
Завршната сметка на буџетот на единицата на ло-

калната самоуправа ја донесува совет најдоцна до 15 
март и истата се доставува до Министерството за фи-
нансии до 31 март. 
Во членот 54 од Законот е предвидено дека Мини-

стерството за финансии завршната сметка на Буџетот на 
Републиката по нејзиното утврдување од страна на Влада-
та, ја доставува до Собранието на Република Македонија 
за донесување, заедно со завршните сметки на буџетите 
на единиците на локалната самоуправа и фондовите. 
Од наведените одредби од Законот за буџетите про-

излегува дека правото на корисниците за трошење на 
средствата од буџетот престанува до крајот на кален-
дарската година со тоа што неискористените права (па-
рични средства до 31 декември се должни да ги вратат 
во Буџетот на Републиката). Но тоа не значи дека пра-
вото на користење на овие средства во наредната годи-
на го задржуваат корисниците кои ги вратиле овие 
средства како неискористени, туку тие средства по-
вторно ќе бидат распоредени со буџетот за наредната 
година согласно проценката за потребите на средства 
во наредната година за секој корисник поодделно. 
Во конкретниов случај, со оспорената одлука раз-

ликата помеѓу остварените приходи и извршените рас-
ходи на единицата на локалната самоуправа од прет-
ходната година се пренесуваат како приходи во Буџе-
тот на општината, односно се враќаат во буџетот на оп-
штината. Притоа, со тие средства располага односно ги 
распоредува советот на единицата на локалната самоу-
права со донесување на посебни одлуки од случај до 
случај, наместо тие средства да бидат распоредени и 
предвидени по позиции во Буџетот. Со оглед на таква-
та содржина на одлуката, а имајќи ги предвид наведе-
ните законски одредби, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со Законот за буџетите, поради што одлучи 
како во точката 1б од оваа одлука. 

6. Судот, исто така, утврди дека со Одлуката за до-
полнување на Статутот на општина Петровец, донесен 
од Советот на општина Петровец на 4 јули 2000 година 
се врши измена на член 43 и 62 од Статутот на општи-
на Петровец. Имено, во Одлуката е предвидено дека:  

1. Се врши дополнување на член 43 од Статутот на 
општина Петровец со нова алинеја која гласи:  
Секретарот има статус на раководен работник и 

има право да остварува личен доход по престанување-
то или разрешувањето од функцијата на која е избран 
за време до една година, во случај на невработеност 
или неангажирање со работа во органот или фирмата 
во која порано работел. 
Со вака извршеното дополнување член 43 ќе гласи:  
Советот на општината има секретар. 
Секретарот го именува Советот на општината за 

време од четири години. 
За секретар на Советот се именува лице, дипломи-

ран правник со работно искуство од најмалку три годи-
ни во струката, на начин и постапка утврдени со Де-
ловникот на Советот. 
Секретарот на Советот ги извршува стручните, ад-

министративните и организациските работи на Советот 
и неговите работни тела. 
Секретарот на Советот не може да биде член на Со-

ветот. 
Секретарот на Советот ги координира активностите 

на управните и административните органи на општина-
та кога вршат работи од надлежност на Советот на оп-
штината. 

Секретарот има статус на раководен работник и 
има право да остварува личен доход по престанување-
то или разрешувањето од функцијата на која е избран, 
за време до една година во случај на невработеност или 
неангажирање со работа во органот или фирмата во ко-
ја порано работел. 

2. Се врши дополнување на член 62 од Статутот на 
општина Петровец со нова алинеја која гласи:  
Градоначалникот има статус на функционер и има 

право да остварува личен доход по престанувањето или 
разрешувањето од функцијата за време до една година, 
во случај на невработеност или неангажирање со рабо-
та во органот или фирмата во која порано работел. 
Со вака извршеното дополнување член 62 ќе гласи:  
Градоначалникот ја претставува и застапува Оп-

штината. 
Градоначалникот се избира на општи, непосредни и 

слободни избори со тајно гласање во согласност со За-
кон во период од 4 години.  
Градоначалникот својата функција ја извршува про-

фесионално. 
Градоначалникот има статус на функционер и има 

право да остварува личен доход по престанувањето или 
разрешувањето од функцијата за време до една година, 
во случај на невработеност или неангажирање со рабо-
та во органот или фирмата во која порано работел. 

3. Одлуката влегува во сила 8 дена по објавувањето 
во �Службен гласник на општина Петровец�. 
Според член 29 став 1 точка 13 од Законот за локал-

ната самоуправа (�Службен весник на РМ� бр. 52/95) 
Советот на единицата на локалната самоуправа избира 
претседавач и секретар на советот. 
Во Законот за локалната самоуправа (�Службен 

весник на РМ� бр. 5/2002) не е предвиден секретар ка-
ко избрано лице од советот на единицата на локалната 
самоуправа. 
Во преодните и завршните одредби од Законот за 

локалната самоуправа (�Службен весник на РМ� бр. 
5/2002), односно во член 95 е предвидено дека секрета-
рите на советите избрани согласно со одредбите на 
член 29 став 1 точка 13 и главниот архитект на градот 
именувани согласно одредбите од член 53 од Законот 
за локалната самоуправа (�Службен весник на РМ� бр. 
52/95) продолжуваат да ги вршат работите и да ја при-
маат платата која ја примаат до завршувањето на ман-
датот за кој се избрани односно именувани. 
Од наведеното произлегува дека со новиот Закон за 

локалната самоуправа секретарите на Советот и ако не 
се предвидени како избрани лица тие продолжуваат да 
ги вршат работите и да примаат плата до завршувањето 
на мандатот по што им престанува работниот однос. 
Според тоа, Судот смета дека секретарот на едини-

цата на локалната самоуправа не е избрано лице во 
смисла на Законот за плати, туку вработено лице со 
статус на избрано односно именувано лице, и на него 
согласно член 54 од претходниот Закон за локалната 
самоуправа не може да се применуваат одредбите од 
Законот за плата и другите надоместоци на пратеници-
те на Собранието на Република Македонија и други из-
брани  и именувани лица во Републиката (�Службен 
весник на РМ� бр. 36/90, 38/91 и 23/97) кои се однесу-
ваат на правото на надоместок по престанување на 
функцијата, туку ќе се применуваат општите прописи 
од работните односи.  
Според член 17-в од Законот за плата и другите на-

доместоци на пратениците на Собранието на Републи-
ка Македонија и други избрани и именувани лица во 
Републиката како платени избрани функции во локал-
ната самоуправа е определено само функцијата на гра-
доначалникот на општината, со тоа што коефициентот 
за утврдување на платите на градоначалниците на оп-
штините се определени според бројот на жители на оп-
штината. 
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Тоа значи дека правата што припаѓаат по основ на 

плата и други надоместоци од вршење на функцијата 
градоначалник како избрана функција се уредени со 
наведениот закон без можност единицата на локалната 
самоуправа со свој акт да ги уредува овие прашања на 
било кој начин. 
Со оглед на тоа што со оспорената одлука се врши 

изменување на член 43 и член 62 од Статутот и се уре-
дуваат прашања за правото на секретарот на општина-
та и на градоначалникот, да примаат надоместок по 
престанок на функцијата, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со Законот за локалната самоуправа и Зако-
нот за плата и други надоместоци на пратениците на 
Собранието на Република Македонија и избрани и име-
нувани лица во Републиката, поради што одлучи како 
во точката 1в од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф 
Талевски. 

 
      У.бр. 80/2002                       Претседател 
4 декември 2002 година     на Уставниот суд на Република 
            Скопје               Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1719. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
4 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Буџетот на општина Сопотница за 

2002 година (�Службен гласник на општина Сопотни-
ца� бр. 2/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Златко Кузмановски, советник на Советот 
на општина Сопотница, со Решение У. бр. 157/2002 од 
30 октомври 2002 година, поведе постапка за оценува-
ње законитоста на оспорениот буџет означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорениот пропис со 
одредбите на Законот за локалната самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека Буџетот на оп-
штина Сопотница бил донесен на седницата на Советот 
на Општината одржана на 21 март 2002 година, при 
што, на седницата биле присутни осум од вкупно 13 
советници на Советот, а за донесување на оспорениот 
акт гласале само шест советници. 
Горната состојба е утврдена врз основа на докумен-

тацијата приложена кон предметот и одговорот на на-
водите содржани во иницијативата доставена до Устав-
ниот суд, од страна на Советот на општината Сопотни-
ца со писмо бр. 07-89/2 од 14 октомври 2002 година. 

5. Според член 62 став 2 од Законот за локалната 
самоуправа (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 5/02), прописите се донесуваат со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на советот, доколку 
поинаку не е определено со овој или друг закон. Сог-
ласно член 97 од овој закон, до донесувањето на зако-
нот со кој ќе се уредат прашањата за финансирање на 
општините, финансирањето на општините ќе продолжи 
да се врши согласно со одредбите од Законот за локал-
ната самоуправа (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 52/95) и Законот за буџетите (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 79/93, 71/96, 
46/2000 и 11/2001). 

Согласно член 32 став 6 од поранешниот Закон за 
локалната самоуправа, кој во делот на финансирањето 
на општината е се уште во примена бидејќи не е доне-
сен законот со кој ќе се уредат прашањата за финанси-
рање на општините, се уредува дека статутот, буџетот 
и завршната сметка на буџетот на единицата на локал-
ната самоуправа и деловникот на советот се донесуваат 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови на со-
ветот.  
Тргнувајќи од содржината на наведените законски 

одредби, а имајќи предвид дека оспорениот пропис е 
донесен без потребното мнозинство, според мислењето 
на Судот, начинот и постапката на донесувањето на 
Буџетот на општина Сопотница не е во согласност со 
напред наведените законски одредби, поради што Су-
дот оценил дека тој пропис не е во согласност со 
одредбите на Законот за локалната самоуправа.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф 
Талевски. 

 
  У. бр. 157/2002                          Претседател 

4 декември 2002 година   на Уставниот суд на Република 
               Скопје                                    Македонија, 
                                                           д-р Тодор Џунов, с.р. 
________________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води пос-
тапка по тужбата на тужителката Станковска Горица 
од с. Петровец, Скопско, со постојано живеалиште во 
Мелбурн-Австралија против тужените Станковски Пе-
це од с. Идризово, со живеалиште во Австралија и ту-
жениот Станковски Ацо од с. Идризово, со постојано 
живеалиште во Австралија, за сопственост, за неопре-
делена вредност.   
На второтужениот Станковски Ацо судот му поста-

ви привремен застапник и тоа адвокатот Борис Вандев, 
со адреса на ул. "Бојмија" бр. 6-Скопје, кој ќе ги заста-
пува интересите на второтужениот до правосилно завр-
шување на постапката се додека самиот не се јави во 
судот во смисла на член 78, став 2, точка 4 и член 80 од 
ЗПП. 
Се повикува второтужениот Станковски Ацо во рок 

од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот и да ја преземе постапката во својство на второ-
тужен, а во спротивно неговите интереси ќе ги застапу-
ва  поставениот привремен застапник. 

 Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XX. П. бр. 
1834/02.                                                                   (32674) 
_______________________________________________  

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 4081/2002 од  06.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022158?-4-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирмата на Друш-
твото за производство и монтажа на енергетска опрема, 
инсталации и системи МЗТ ЕНЕРГОМОНТ ИНВЕСТ 
АД Скопје ул. �III Македонска ударна бригада� бб.  
Новиот назив на фирмата гласи:  Друштво за произ-

водство на енергетска опрема, инсталации и системи 
ЕНЕРГОИНВЕСТ БЛАГОЈ ТОДОРОВ АД Скопје ул. 
�III Македонска ударна бригада� бб, Скопје. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П.Трег. бр.  

4081/2002.                                                                (32532)   
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 446/02 од 9.7.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03000017?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на трговецот-поединец Лазар 
Иван Монев ТП Кочани, ул. �29-ти Ноември" бр. 7. 
Се брише од трговскиот регистар Трговецот-поеди-

нец Лазар Иван Монев ТП Кочани, ул. �29-ти Ноем-
ври" бр. 7, поради престанок на работата на трговецот-
поединец. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

446/02.     (25137) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 628/02 од 17.09.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03001395?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на упис на Трговецот-поединец 
Душко Љубомир Иванов, ул. �Јаким Спиров" бр. 57. 
Се брише Трговецот-поединец Душко Љубомир 

Иванов ТП Пробиштип од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

628/02.     (25138) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 438/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000791?-6-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Трговецоц-поединец 
Зо-ранчо Сергијан Јосифов ТП Пробиштип, ул. �Јаким 
Спиров" бр. 81. 
Од трговскиот регистар на Основниот суд во Штип 

избришан е трговецот-поединец Зоранчо Сергијан Јо-
сифов ТП Пробиштип, ул. �Јаким Спиров" бр. 81. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

438/2002.      (25139) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 757/02 од 9.8.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03001551?-3-3-000, го запиша во трговскиот 
регистар престанокот на друштвото на Модна конфек-
ција Силуета ДОО Штип, ул. �Железничка" бб, Штип. 
Престанок на Модната конфекција Силуета ДОО 

Штип со поделба на имотот на друштвата корисници: 
ДПТУ Супериор ДООЕЛ Штип и ДПТУ Фи-На ДОО-
ЕЛ Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

757/02.     (25140) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 344/2002 од 15.07.02 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007051?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Друштвото за трговија 
и услуги ГРОФ ДООЕЛ Штип ул. �Иво Лола Рибар" бр. 
52 Штип. 
Се брише од трговскиот регистар Друштво за трго-

вија и услуги ГРОФ ДООЕЛ Штип согласно Одлуката 
за престанок на вршење на деловен потфат. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

344/2002.     (25141) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 639/2002 од 19.07.02 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009389?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришење на Трговецот-поединец 
СВЕ-ЖИНА Драги Трајан Стојанов ТП ул. �Сутјеска" 
бр. 44 Штип. 
Се брише од трговскиот регистар Трговецот-поеди-

нец СВЕЖИНА Драги Трајан Стојанов ТП, ул. �Сутје-
ска" бр. 44 Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

639/2002.     (25142) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 704/02 од 18.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03001707?-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар истапувањето и пристапувањето на осно-
вач на Друштвото за производство, промет и услуги 
Златибор јтд Златко Пауновски и др. јтд увоз-извоз с. 
Саса - М. Каменица. 
Во Друштвото за производство, промет и услуги 

Златибор јтд Златко Пауновски и др. јтд увоз-извоз при-
стапува основачот - Царка Пауновска с. Саса - М. Ка-
меница. 
Од Друштвото за производство, промет и услуги 

Златибор јтд Златко Пауновски и др. јтд увоз-извоз 
истапуваат содружниците Златко Пауновски и Димче 
Пау-новски двајцата од с. Саса - М. Каменица. 
Досегашното име на фирмата Друштво за произ-

водство, промет и услуги Златибор јтд Златко Паунов-
ски и др. увоз-извоз с. Саса се менува и гласи: Друш-
тво за производство, промет и услуги Златибор јтд Гор-
дана Пауновска и др. увоз-извоз с. Саса - М. Каменица. 
Основачите кои истапуваат од друштвото, без надо-

мест го преотстапуваат својот удел на основачот кој 
пристапува. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

704/02.     (25143) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1138/2001 од 18.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03009553?-3-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на седиште и управител на 
Друштвото за услуги, производство и трговија ПРО-
СТАРТ Славица и Перо ДОО ул. �Лондонска" бр. 4. 
Се врши промена на седиштето на друштвото од 

Скопје, ул. �Лондонска" бр. 4 во Пробиштип на ул. �11 
Октомври" бр. 2. 
Наместо досегашниот управител Виктор Петровски 

од Скопје, ул. �Ташко Караџа" бр. 9/1-2 се запишува 
Бојковски Перо од Пробиштип, ул. �11 Октомври" бр. 
2, без ограничувања во управувањето во внатрешно и 
надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1138/2001.     (25144) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 43/02 од 12.06.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-11445-0, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејноста на Приватната здравствена ор-
ганизација Здравен дом Медико-Техник Александар ПО 
Струмица ул. �Ленинова" бр. 15. 
Досегашната дејност на Приватната здравствсна ор-

ганизација Здравен дом Медико-Техник Александар 
ПО Струмица ул. �Ленинова" бр. 15 се проширува со: 
биохемиска лабораторија и рентген диагностика. 
Од Основниот суд Штип во Штип. Срег. бр. 

43/02.     (25146) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 51/02 од 8.7.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-14169-0, го запиша во трговскиот регистар имену-
вањето на директор на Приватната здравствена органи-
зација-ординација по општа стоматологија �Д-р Маре 
Орцева" п.о. Струмица, ул. �Панче Пешев" бр. 4/1/4. 
Се брише Маре Николова Орцева, директор со нео-

граничени овластувања. 
Се запишува Манолева Виолета - директор со нео-

граничени овластувања. 
Пречистен текст: Манолева Виолета - директор со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип  во Штип,  П.Трег.  бр. 

51/02.       (25147) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 663/02 од 11.7.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03007297?-6-01-000, ја запиша во тргов-
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скиот регистар промената на име на фирма, основач и 
застапник на Трговецот-поединец Петар Горги Митков 
Слободанка ТП ул. �Гоце Делчев" бр. 87 Кочани. 
Се врши префрлање на фирмата на трети лица заед-

но со деловниот потфат на трето лице така што досе-
гашното име Трговец-поединец Петар Горги Митков се 
брише и во иднина називот на фирмата ќе гласи: Трго-
вец-поединец Петар Горги Митков Слободанка ТП, ул. 
�Гоце Делчев" бр. 87 Кочани. 
Се врши и промена на основачот така што истапува 

Петар Горги Митков од Кочани со стан на ул. �Гоце 
Делчев" бр. 86, а пристапува Миткова Благој Слобо-
данка од Кочани со стан на ул. �Гоце Делчев" бр. 87 со 
тоа што одговара со целиот свој имот, а истата ќе биде 
и овластен потписник на фирмата. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

663/02.      (25148) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 487/02 од 16.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009252?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на промена на лице овластено за за-
стапување на Друштвото за производство на текстил и 
текстилни производи и трговија Текстил Инвест ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Штип ул. �Брегалничка" бб. 
Се брише Симон Василев - управител без ограничу-

вање. 
Се запишува Драгица Здравева - управител без огра-

ничување. 
Пречистен текст: Драгица Здравева - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

487/02.      (25149) 
___________ 

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

569/02 од 8.7.2002 година, во регистарската влошка бр. 
03008117?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-тар 
промената на овластено лице и истапување на ос-новач на 
Друштвото за трговија и услуги Економист ДООЕЛ Стру-
мица, ул. �Младинска" бр. 43/9 Струмица. 
Досегашниот управител и застапник на друштвото 

за трговија и услуги Економист ДООЕЛ Струмица, ул. 
�Младинска" бр. 43/9, Струмица, лицето Бранко Вита-
нов од Струмица се разрешува од друштвото. 
За нов управител и застапник на друштвото за трго-

вија и услуги Економист ДООЕЛ Струмица, ул. �Мла-
динска" бр. 43/9 Струмица се именува лицето Валенти-
на Стоева од Струмица со неограничени овластувања. 
Досегашниот содружник Жана Витанова од Стру-ми-

ца, ул. �Стив Наумов" бр. 35 истапува од друштвото. 
Основачкиот влог во износ од 2.600 евра во денар-

ска противвредност од 161.200,00 денари го отстапува 
на содружникот Валентина Стоева од Струмица, која 
пристапува во друштвото како нов содружник. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

569/02.     (25150) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 600/02 од 27.06.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009235?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на промена на седиште на 
Друштвото за услуги ТРИДЕНТ ДОО Штип ул. �Мар-
шал Тито" бр. 22/1. 
Упис на промена на седиште, ул. �Маршал Тито" 

бр. 22/1 Штип наместо досегашен �Плачковички 
одред" бр. 11, Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

600/02.      (25151) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 601/02 од 02.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009444?-8-03-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на назив и седиште сог-
ласно ЗТД на Друштвото за производство КОЛИБРИ 
ДООЕЛ Штип ул. �Маршал Тито" бр. 22/1. 
Упис на промена на фирма и адреса на седиште. 
Друштво за производство Колибри ДООЕЛ Штип 

ул. �Маршал Тито" бр. 22/1, наместо досегашното 
Друштво за производство Колибри Баха ДООЕЛ 
Штип, ул. �Плалковички одред" бр. 11. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

601/02.      (25152) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 701/02 од 18.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009473?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, проширување на деј-
ности на Трговското друштво за вработување инвали-
дизирани лица за производство трговија и услуги Икио 
ДООЕЛ, ул. �Сремски фронт" бр. 37/6 Штип. 
Се врши промена на фирмата: Друштвото за произ-

водство трговија и услуги Икио ДООЕЛ, се брише, а 
Трговското друштво за вработување инвалидизирани 
лица за производство трговија и услуги Икио ДООЕЛ 
се запишува. Пречистениот текст гласи: Трговско 
друш-тво за вработување инвалидизирани лица за про-
изводс-тво трговија и услуги Икио ДООЕЛ, ул. 
�Сремски фронт" бр. 37/6 Штип. Исто така од својство 
содруж-ник истапува Гокик Зоран а во својство со-
дружник пристапува Шиндева Цена. Содружникот кој 
истапува го пренесува својот влог во обртни средства 
на содружникот кој пристапува бесплатно. Друштвото 
врши и проширување со следните дејности: 15.33, 
22.11, 22.15, 22.22, 22.23. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

701/02.     (25153) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 650/02 од 04.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001710?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста и про-
мена на овластено лице на Друштвото за производство, 
трговија и услуги БАКИ ДООЕЛ Штип, ул. �Христијан 
Карпош" бр. 81. 
Друштвото се проширува со следните дејности: 

60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Досегашниот управител Благојче Петров се брише. 

За нов управител се запишува Методи Петров без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

650/02.     (25154) 
___________ 

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

бр. 717/02 од 19.07.02 година, во регистарската влошка 
бр. 03004069?-3-03-000, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на фирма на Трговското друштво за вра-
ботување на инвалидни лица, производство и трговија 
Осогово-Милк ДОО Кочани, ул. �1-ви Мај" бр. 49. 
Досегашниот назив на Друштвото за производство и 

трговија Осогово-Милк ДОО, Кочани, ул. �1-ви Мај� бр. 
49 се менува и гласи: Трговско друштво за вработување 
на инвалидни лица, производство и трговија Осогово-
Милк ДОО Кочани, ул. �1-ви Мај� бр. 49. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. 

717/2002.     (25155) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 606/02 од 16.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003739?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на промена на лица за заста-
пување на Трговското друштво Геле ДООЕЛ увоз-из-
воз, ул. �Младинска" бр. 7 Струмица. 
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Се запишува Атанасова Катеринка - управител на 

друштвото со неограничени овластувања. 
Се брише Аљоков Вангел - управител на друштвото 

со неограничени  овластувањања. 
Се запишува Атанасова Катеринка - управител на 

друштвото со неограничени овластувања при застапу-
вањето во надворешниот промет. 
Се брише Аљоков Вангел - управител на друштвото 

со неограничени овластувања при застапувањето во 
надворешниот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

606/02.      (25156) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 570/02 од 18.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009722?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на дополнување на дејност на 
Друштвото за услуги, трговија, производство, утости-
телство и транспорт Еко-градинар комерц увоз-извоз 
ДООЕЛ с. Добрејци бр. 187, Струмица. 
Дејноста на друштвото се проширува со: 52.48 -друга 

трговија на мало во специјализирани продавници. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

570/02.     (25157) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 643/2002 од 1.07.02 година, во регистарска-
та влошка бр. 03007775?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промена на управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз ФОКУС-
НЕТ ДОО Штип ул. �Добре Радосавлев" бр. 27. 
Промена на управител на друштвото, досегашниот 

управител Живановиќ Љубомир - управител без огра-
ничување се брише, а се назначува Тиквешански Јор-
дан - управител без ограничување. 
Пречистен текст: Тиквешански Јордан - управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

643/2002.     (25158) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 611/02 од 16.7.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03007377?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, промет и компјутерски услуги Медиа-
Нет ДООЕЛ с. Грдовци, Општина Кочани. 
Се врши промена на управител. 
Се брише Иванов Александар - управител со нео-гра-

ничени овластувања во управувањето и застапувањето. 
Се запишува Иванов Гоце - управител со неограни-

чени овластувања во управувањето и застапувањето. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

611/02.     (25159) 
___________ 

 
Основниот   суд   Штип   во   Штип,   со   решението 

П.Трег. бр. 755/02 од 09.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001285?-8-06-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за транспорт и трговија Зоми-мак ДООЕЛ 
увоз-извоз - Струмица, ул. �Маршал Тито" бр. 259. 
Се разрешува од управител и застапник во надво-

решнотрговскиот промет лицето Митев Васе од с. Ва-
силево бр. 327 - Струмица. 
Се именува за управител и застапник во надвореш-

нотрговскиот промет без ограничувања лицето Делчев 
Дејан од с. Секирник бр. 93 - Босилово. 
Пречистен текст: управител и застапник во надво-

решнотрговскиот промет без ограничувања е лицето 
Делчев Дејан од с. Секирник бр. 93 - Босилово. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

755/02.    (25160) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 654/02 од 8.7.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 030010076?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар истапувањето на содружник и промена 
на форма на Друштвото за производство трговија и ус-
луги МЕТОТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Инду-
стриска" бб, Македонска Каменица. 
Со Одлука на одборот на неизвршни директори на 

АД �Вера Јоциќ" од 21.06.2002 година се врши истапу-
вање на друштвото како содружник од Друштвото за 
производство, трговија и услуги МЕТОТЕКС ДОО екс-
порт импорт со седиште на ул. �Индустриска" б.б. од 
Македонска Каменица, и истовремено се врши - отста-
пување на уделот на другиот содружник - Методи Ата-
насов од с, Моштица. 
Вредноста на уделот кој се пренесува изнесува 

45.485,00 евра или 2.774.585,00 денари со што заедно 
со стариот влог на содружникот од 2.600,00 евра или 
158.000.00 денари. вкупниот основачки влог ќе изнесу-
ва 48.085,00 евра или 2.932.585,00 денари. 
Со истапувањето на содружникот се менува и фор-

мата на друштвото така да понатаму во правниот про-
мет ќе настапува како ДООЕЛ за што единствениот со-
дружник ќе даде Изјава за основање на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

654/02.     (25161) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 700/02 од 09.08.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03003938?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар конверзијата, промената на содружник и 
промената на лице овластено за застапување на Друш-
твото за производство и трговија Уни Ројал ДООЕЛ 
увоз-извоз Берово, ул. �Маршал Тито" бр. 69. 
Конверзија на основен влог: 
Се брише основен влог во износ од 689.200,00 дена-

ри или 21.879 ДЕМ. 
Се запишува основен влог во износ од 689.200,00 

денари или 11.272,00 евра. 
Пречистен текст: основен влог во износ од 

689.200,00 денари или 11.272,00 евра. 
Промена на единствен содружник: 
Се брише единствениот содружник на друштвото 

Бранка Чочовска од Берово, ул. �Маршал Тито" бр. 69. 
Се запишува единствениот содружник на друштвото 

Ванчо Чочовски од Берово, ул. �Маршал Тито" бр. 69. 
Пречистен текст: единствен содружник на друштвото 

е Ванчо Чочовски од Берово, ул. �Маршал Тито" бр. 69. 
Промена на овластено лице: 
Се брише Бранка Чочовска - управител и застапник 

во надворешнотрговскиот промет. 
Се запишува Ванчо Чочовски - управител и застап-

ник на друштвото во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Ванчо Чочовски - управител и 

застапник на друштвото во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет со неограничени овластувања. 
Од   Основниот   суд   Штип   во   Штип,   Трег.   бр. 

700/02.                         (25162) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 711/2002 од 18.07.02 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008287?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив на Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица за произ-
водство, трговија и авио услуги ХИЛС ДООЕЛ увоз-из-
воз Штип, ул. �Радански пат" бр. 141. 
Досегашниот назив на друштвото Друштво за про-

изводство, трговија и авио услуги ХИЛС ДООЕЛ увоз-
извоз Штип се менува и гласи: Трговско друштво за вра-
ботување на инвалидни лица за производство, трговија и 
авио услуги ХИЛС ДООЕЛ увоз-извоз Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

711/02.      (25163) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 635/2001 од 8.04.2002 година, во регистар-
ската влошка'бр. 03001398?-3-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник и прев-
земање на удел од страна на содружникот на Друштво-
то за сообраќај и конфекција на кабел Реи С-К ДОО Св. 
Николе ул. �Вељко Влаховиќ" бр. 148. 
Упис на пренос на удели сопственост над удел со 

тоа што Стојанче Панев, Љубомир Манасовски и Коле 
Петров го пренесуваат својот удел на Раде Арсовски. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

635/2001.      (25164) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 505/02 од 08.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009104?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на промена на лице овласте-
но за застапување на Друштвото за производство, трго-
вија, услуги и транспорт Стоев ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, ул. �Ратко Јовановиќ" бр. 13. 
Се брише Стоев Ацо - управител без ограничување. 
Се запишува Фанка Стоева - управител без ограни-

чување. 
Пречистен текст: Фанка Стоева - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

505/02.     (25165) 
___________ 

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

бр. 740/02 од 29.07.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03009251?-8-01-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Илин Врв ДООЕЛ увоз-
извоз ул. �Кочо Рацин" бр. 43 Пробиштип. 
Се брише Сашо Моневски - управител без огра-ни-

чување. 
Се запишува Минева Валентина - управител без 

ограничување. 
Пречистен текст: Минева Валентина - управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

740/02.     (25166) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 746/02 од 31.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03003261?-3-06-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејноста на Друштвото 
за трговија и услуги САРА Раде, Цане и Сашо ДОО 

увоз-извоз Кочани, ул. �Димитар Влахов" бр. 47. 
Се проширува дејноста на Друштвото за трговија и 

услуги САРА Раде, Цане и Сашо ДОО увоз-извоз Ко-
чани, ул. �Димитар Влахов" бр. 47 со следните дејно-
сти: 25.12 и 51.70. 
Пречистен текст на огласот гласи: основачи се Раде 

Зафировски со основен влог од 10.500 евра во денарска 
противвредност од 691.500.00 денари во предмети од 
Кочани, Цане Ристов од Радовиш со основен влог од 
10.200 евра во денарска противвредност од 678.400,00 
ден., во предмети, Сашо Ефремов од Кочани со осно-
вен влог од 10.200 евра во денарска противвредност од 
678.400,00 денари во предмети. 
Соодносот на капиталот е 35%, 32,5%, 32,5%. Осно-

вачите не одговараат. 
Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.42/2, 
51.43, 51.45, 51.51, 51.54, 51.70, 52.11, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во надворешнотрговскиот 
промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и ме-
ѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигна-
циони складови, малограничен промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За преземените об-
врски друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото и застапник на надвореш-

нотрговскиот промет е Раде Зафировски од Кочани -
без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

746/02.     (25167) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 652/02 од 16.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03007419?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на управител и застапник и за-
пишување на нов управител и застапник на Друштвото 
за угостителство и трговија Џокер ДОО увоз-извоз 
Струмица ул. �Дрвар" бр. 26. 
Се брише Бјадов Митко од управител и застапник 

во надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања. 
Се запишува Ѓоргиев Ацо за управител и застапник 

во надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања. 
Пречистен текст: Ѓорѓиев Ацо е управител и за-

стапник во надворешнотрговскиот промет со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

652/02.     (25169) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 754/02 од 6.8.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009364?-3-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице на Агенција-
та за обезбедување на лица и имот Нестор Гарда ДОО 
Струмица ул. �Киро Абрашев" бб. 
Досегашниот управител на друштвото Јовев Живко 

од с. Муртино, се брише. 
За нов управител на Агенцијата за обезбедување на 

лица и имот Нестор Гарда ДОО Струмица се запишува 
лицето Митко Варизелов од Струмица со неограниче-
ни овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

754/02.     (25170) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 649/2002 од 1.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002339?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на називот и дополнува-
ње на дејности на Друштвото за производство и трго-
вија увоз-извоз СПАГОСТ ЕКОПАН Ставруш Манев и 
др. ЈТД Радовиш ул. �Мито Хаџивасилев" бр. 53. 
Се врши промена на називот на Друштвото за трго-

вија увоз-извоз Спагост Ставруш Манев и др. јтд Радо-
виш, ул. �Мито Хацивасилев" бр. 53. 
Новиот назив е: Друштво за производство и тргови-

ја увоз-извоз СПАГОСТ ЕКОПАН Ставруш Манев и 
др. јтд Радовиш, ул. �Мито Хаџивасилев" бр. 53. 
Се врши дополнување со следните дејности: 20.30, 

20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.23, 26.14, 37.10, 
37.20. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

649/2002.     (25171) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 604/02 од 8.7.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03007423?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
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тар промената на овластено лице за застапување на 
Друштвото за производство и трговија Кастел ДОО из-
воз-увоз с. Град, Делчево. 
Се брише Мика Илиева од Делчево за управител и 

застапник во надворешнотрговскиот промет на друш-
твото. 
Се запишува Митревски Благојчо од с. Град, Делче-

во за управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет на друштвото без ограничување. 
Пречистен текст: Митревски Благојчо - управител и 

застапник на друштвото без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

604/02.     (25173) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 732/2002 од 26.07.02 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005552?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапувањето на со-
дружник на Друштвото за трговија на големо и мало Џо-
лев-Компани јтд Игор Џолев и др. увоз-извоз Штип ул. 
�Лески" бр. 73. 
Досегашниот содружник во друштвото Живко Џо-

лев истапува од друштвото, средствата во износ од 100 
ден., ги преотстапува на Спасенија Џолева која приста-
пува како нов содружник. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

732/2002.     (25174) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 613/02 од 04.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004847?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за производство, трговија и услуги Продекс увоз-
извоз ДООЕЛ Свети Николе, ул. �Индустриска" бб. 
Истапува Аибиџи Лимитид Афемиа хаус-а, блок -

70 ареа Макариос III Никозија, Кипар. 
Пристапува Пекуниа Ентерпраизис ДОО 41 Тхем 

Дервис, ул. �Суите" 703, Никозија, Кипар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

613/02.     (25175) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 680/02 од 09.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03008232?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на лице овластено за застапува-
ње на Друштвото за угостителство и трговија ВЕРГИ-
НА ДООЕЛ Штип, ул. �Димо Хаџи Димов" бр. 54. 
Досегашниот управител на друштвото Тони Ласков 

од Штип се брише. 
Љупчо Санев од Штип се запишува за управител и 

застапник во надворешнотрговскиот промет на друш-
твото со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Љупчо Санев од Штип - управи-

тел и застапник во надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

680/02.     (25176) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 625/02 од 19.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009851?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице за застапува-
ње на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Мексико ДООЕЛ с. Сушица 181 Општина Ново Село. 
Се брише Аризанов Јанко Златко од с. Секирник -

управител и застапник со неограничени овластувања. 
Се запишува Горгиев Симеон Трајчо од с. Сушица -

управител и застапник со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

625/2002.     (25177) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 538/02 од 08.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03005799?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз Алди ДОО-
ЕЛ Струмица, ул. �Младинска" бр. 199/1. 
Се брише од управител Малинов Васил од Струми-

ца, ул. �Младинска" бр. 199/1. 
Се запишува за управител Малинова Даниела од 

Струмица, ул. �Младинска" бр. 199/1. 
Пречистен текст: Малинова Даниела - управител 

без ограничување и застапник во надворешнотрговски-
от промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

538/02.     (25178) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 684/02 од 18.07.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009737?-3-03-000, ја запиша во Tрговски-
от регистар промената на управител на Трговското 
друштво за вработување на инвалидизирани лица, про-
изводство, трговија, услуги и земјоделство АСК ДОО 
увоз-извоз Штип, ул. �Железничка" бб. 
Со Одлука донесена од содружниците согласно 

член 182 од ЗТД на ден 24.06.2002 година се разреши 
досегашниот управител и застапник на друштвото без 
ограничување - Иванов Дончо, а се именува лицето 
Александар Санев од Штип за нов управител и застап-
ник без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

684/02.     (25179) 
___________ 

 
Основниот   суд  Штип   во   Штип,   со  решението 

П.Трег. бр. 731/2002 од 25.07.02 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008081?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапување и про-
мена на овластено лице на Друштвото за производство, 
трговија и услуги СМЛС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. 
�Првомајска" бр. 30. 
Досегашниот единствен содружник Магда Донева 

истапува од друштвото, а кон друштвото пристапува 
како единствен содружник Симеонче Донев од Штип, 
ул. �Првомајска" бр. 30. 
Симeонче Донев го презема влогот во целост, ос-

новната главница на друштвото не се менува. 
Се врши промена на овластено лице: се брише Маг-

да Донева, а се запишува Симеонче Донев eдинствен со-
дружник на друштвото со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

731/02.      (25180) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 676/02 од 9.7.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03007180?-1-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице на Друштво-
то за производство, промет и услуги �АСТРА-2000" 
ЈТД увоз-извоз Ивановска Даниела и други, ул. �М.М. 
Брицо" бр. 1-2/7, Мак. Каменица. 
Се брише Ивановска Даниела - управител и овла-

стен застапник на друштвото со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 
Се запишува Стојановски Перо - управител и овла-

стен застапник на друштвото со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

676/02.     (25181) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 608/02 од 01.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005513?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејноста на Тр-
говското друштво ИГМ Џумајлија ДОО Лозово. 
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Предмет на работењето на ТД ИГМ Џумaјлија ДОО 

Лозово се проширува за следните дејности: 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 55.11, 74.60. 
Пречистен текст: 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 

26.65, 26.66, 52.45, 52.46, 52.48, 52.12, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.57, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 14.21, 14.22, 26.21, 26.30, 
45.21, 45.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.18, 51.31, 
51.43, 51.44, 51.62, 51.66, 60.23, 60.24, 70.20, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.22/1, 01.22/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
45.21/1, 45.21/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.11, 74.60. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

608/02.      (25183) 
___________  

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 691/02 од 11.7.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03009997?-8-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на називот на Друштвото за 
трговија и услуги ЛИВАНТА ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, ул. �Браќа Даневи" бр, 12/1. 
Досегашниот назив: Друштво за вработување инва-

лидни лица за трговија и услуги ЛИВАНТА ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип се менува. 
Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за тр-

говија и услуги ЛИВАНТА ДООЕЛ увоз-извоз - Штип, 
ул. �Браќа Даневи" бр. 12/1. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

691/02.     (25184) 
________________________________________________ 

   
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

38/2002 од 29.11.2002 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани �Синтагма� - Прилеп. 
Цели и задачи на здружението се: 
- Остварување на разновидни активности со кои ќе 

се придонесе за развој и збогатување на демократските 
процеси во Република Македонија; 

-  Изградба на отворено граѓанско општество; 
- Поддржување и обезбедување помош на демо-

кратските процеси, со вклучување на граѓаните во нив; 
- Поголемо учество на младите во демократските 

процеси; 
- Демократско образование на граѓаните, со органи-

зирање на семинари, курсеви, програми и сл. со јавни 
промоции; 

- Заштита и промовирање на човековите права и 
слободи и набљудување на избори; 

- Обезбедување на подобри меѓунационални односи 
во Република Македонија; и 

- Проекти за хуманитарни акции. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. 

�Пиринска� бр. 34, а неговата дејност е на подрачјето 
на Република Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Весна Илиоска од Прилеп, со живеали-
ште во Прилеп на ул. �Пиринска� бр. 34. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. 38/2002. 
                                                                            (32350) 

_______________________________________________  
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ  

Основниот суд во Гевгелија со решение Ст. бр. 
14/01 од 10.12.2002 година, закажаното рочиште за ис-
питување на пријавените побарување на должникот 
"Живинарска фарма" АД од Гевгелија закажано за ден 
10.12.2002 година во 11 часот, го презакажа за 
24.12.2002 година во 11 часот во сала број 9, во Основ-
ниот суд во Гевгелија. 

Закажаното извештајно рочиште - Собрание на дове-
рители закажано за ден 24.12.2002 година, во 11 часот во 
сала 9 се презакажува за ден 21.1.2003 година, во 11 ча-
сот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Со објавување на овој оглас се смета дека сите до-

верители кои што ќе ги пријават своите побарувања се 
уредно викани на закажаните рочишта. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (32443) 

____________ 
 
Стечајниот управник на Македонка-Општествен 

стандард и трговија АД, Штип- во стечај, објавува дека 
ќе се врши втора-авансна распределба на паричните 
средства стекнати со упаричување на имотот на долж-
никот во износ од 6.260.863,00 денари. 
Планот за авансна распределба на паричните средс-

тва е депониран и достапен за увид на доверителите во 
стечајното досие во Основниот суд во Штип. 
Од Стечајниот управник.                                 (32444) 

____________ 
 
Основниот суд во Кочани објавува дека со решение 

Ст. бр. 39/02 од 25.11.2002 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Земјоделска задруга "Зрно-
вка", с. Зрновци, со жиро сметка бр. 40400-601-908 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет, Скопје. 
За стечаен управник се определува лицето Виктор 

Тодоров, дипл. економист од Кочани, со стан на ул. 
"Гоце Делчев" бр. 1/3-17.Се повикуваат доверителите 
во рок од 15 дена од објавувањето на решението во 
"Службен весник на Република Македонија" да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот што не се запишани во јавните 
книги, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник во рок од 15 дена. Во пријавата мора да се 
назначи предметот на кој постои разлачно право- начи-
нот и основата на засновање на правото, како и обезбе-
деното побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште (собир на доверители) за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања на 
ден 17.02.2003 година во 11 часот во судница бр. 1 на 
овој суд. 
Се закажува Собрание на доверители, на кое врз ос-

нова на извештајот на стечајниот управник, доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапка-
та (извештајно рочиште) на ден 24.02.2003 година во 
12 часот во судница бр. 1 на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (32446) 

____________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 80/02 

од 07.11.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец  поединец за превоз на патници и 
услуги Абдиу Шефки "ЈАГОЛ ТРАНС" ТП од с. Јагол 
со бр. на жиро сметка 200000034005282 при Стопанска 
банка, Кичево. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговец поединец "ЈАГОЛ ТРАНС" поради 
немање на средства согласно член 64 ст. 1 од законот 
за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (32447) 

____________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 36/02 

од 04.07.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец за трговија на мало Раде-
ска Иванка "ГОРАЗД" ТП ул. "11-ти септември" бб, од 
Кичево, со број на жиро сметка 220542100192719 при 
Македонска банка, Кичево. 
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Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговец поединец Радеска Иванка "ГОРАЗД" 
поради немање на средства согласно член 64 ст. 1 од 
законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (32448) 

____________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 77/02 

од 01.11.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, услуги и тргови-
ја на големо и мало увоз извоз "ДУШАН" Софески Ду-
шко ДООЕЛ Кичево, со број на жиро сметка 
200000016487664 при Стопанска банка Кичево. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво "ДУШАН" поради немање 
на средства согласно член 64 ст. 1 од законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (32450) 

____________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 86/02 

од 10.12.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, промет, угости-
телство и услуги "ИНТЕР-ТРЕГ" увоз-извоз Шасиме 
Рушити ДООЕЛ Кичево со број на жиро сметка 
200000031996703 при Стопанска банка, Кичево. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво "ИНТЕР-ТРЕГ" поради нема-
ње на средства согласно член 64 ст. 1 од законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (32451) 

____________  
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Ст. бр. 5/02 од 9.10.2002 година, е отворена стечајна 
постапка, над должникот Трговско друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги "ДОЈЧИН-
ЗТ" Ѕвонко и Тони ДОО Тетово ул. "Дебарска" бр. 22 
со жиро сметка бр. 41500-601-7059 што се води при 
ЗПП-Тетово, запишана во регистарска влошка 
02031517-3-01 под Т.рег. бр. 9455/98 од 14.09.2000 го-
дина, при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од Трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (32452) 

____________  
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 72/02 

од 21.10.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, промет и такси 
услуги Игор Силјаноски увоз-извоз "ГИЛЕ КОМПА-
НИ" ДООЕЛ од М. Брод ул. "М.Тито" бр. 1, и истата не 
се спроведува поради немање на средства за стечајна 
маса и се заклучува стечајната постапка над должникот 
согласно чл. 64, ст. 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (32454) 

_______________________________________________   
Л И К И В И Д А Ц И И  

 Ликвидаторот Џамтовска Благуња од Скопје, ул. 
�Франц Прешерн� бр. 193, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. Трег. 
бр. 3440/99, објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
�Сенатор� Благуња ДООЕЛ - Скопје увоз-извоз, со седи-
ште на ул. �Франц Прешерн� бр. 193 и со број на жиро-
сметка 40120-601-305121 отворена при трговскиот реги-
стар на Основниот суд Скопје I - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (32342) 

___________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 28/2002  од 4.03.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за трговија и услуги �МИЈАК-МАГНАТ� 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. �Тајмишка� бр. 5б 
од Скопје со жиро сметка 40110-601-205741. 
За ликвидатор се определува лицето Коловски Тео-

досија од Скопје, со стана на ул. �Малина Попиванова� 
бр. 21. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32355) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. 

�Никола Русински� бр. 12-II/29, запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Реше-
ние П. Трег. бр. 2826/02 објавува дека Друштвото А.С. 
Цветиновски со број на жиро-сметка 300000000746451 
отворена при Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (32405) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. 

�Никола Русински� бр. 12-II/29, запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Реше-
ние П. Трег. бр. 3815/02 објавува дека Друштвото 
МАГ-ПРОИЗВОД 2000 со број на жиро-сметка 
300000001139786 отворена при Комерцијална банка е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (32404) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 270/2002  од 22.ХI.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие �ПОЛЕ� увоз-извоз ц.о. с. 
Држилово, Скопје, со жиро сметка 40100-601-224714. 
За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-

ски од Скопје со стана на ул. �Петар Манџуков� бр. 23 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32392) 

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

шение на овој суд I. Л. бр. 265/2002 од 01.11.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка Претпријатието за 
промет на големо и мало �МАИР-ЕН КОМЕРЦ� ЦО 
увоз извоз - Скопје, ул. �Македонско косовска бригада� 
бр. 30/30 и жиро сметка 40100-601-198176. 
За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-

ски од Скопје ул. �Петар Манџуков� бр. 23-б. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати не покуси од 

15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека прет-
пријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува-
ат доверителите да ги пријават своите побарувања, во 
рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32391) 
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НОТАРСКИ ОГЛАСИ  
Се продава земјоделско земјиште кое во катастарска 

евиденција  е заведено како: КП 1629, план 5, скица 9, нива 
класа 5, во место викано �Св. Петка�, КО Морани, со повр-
шина од 1202 м2, сопственост на Наце Цветановски од 
Скопје, за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, сосопствениците и за-

едничките сопственици чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Снежана Бубевска, бул. �Јане Сандански� 
бр. 24 лок. 5, Скопје.                                               (32365) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Огњанов Димитар од Скопје, ул. �Козле� бр. 30 Б, во 
КО Чолошево и тоа:  култура нива од 5-тата бонитетна  
класа со површина од 2590 м2 и од 4-тата бонитетна 
класа со површина од 4324 м2 на КП број 507, план 6, 
скица 18, викано место �Сулинар�, КО Чолошево. 
Наведениот имот се продава за вкупна купопродаж-

на цена од 1.000 ЕУР во денарска противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. 
�Маршал Тито� бб. Во спротивно го губат правото на 
првенствено купување.          (32358) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеален дел 

КП 887-10-5 нива од трета  класа на м.в. "Пупунцови  
ниви" во површина од 1250 м2 по П.Л. бр. 814 за КО- 
Чајле, сопственост на Реџепи Азби Фатмир и други од с. 
Чајле, за купопродажна цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделско земјиште имаат право на 
првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" 
бр. 5-А.            (32457) 
________________________ ______________________ _ 

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

Пасош бр. 55245/93 издаден од СВР-Куманово на име 
Стојановска Роска, с. Табановце, Куманово.       (32384) 
Пасош бр. 1354752/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Ридван Саити, ул. "Серава" бр. 135,Скопје.         (32395) 
Пасош бр. 1194882 издаден од УВР-Скопје на име Ки-

чеец Силвана, бул. "Партизански одреди" бр. 64 б/2-1, 
Скопје.                                                     (32408) 
Пасош бр. 1443826/00 издаден од УВР-Скопје на  име 

Мевљуде Зимери, ул. "7-ми Јули" бр. 23, Скопје. (32409) 
Пасош бр. 1248645/99 издаден од СВР-Тетово на име 

Велиу Бајрам, с. Челопек, Тетово.               (32411) 
Пасош бр. 1766173 издаден од СВР-Скопје на име Азиз 

Сулејмани, ул. "4" бр. 9, с. Арачиново, Скопје.       (32422) 
Пасош бр. 1669341/02 издаден од СВР-Тетово на име 

Севдије Реџепи, с. Нераште, Тетово.            (32428) 
Пасош бр. 1495047 на име Фаик Исмаиловски, ул. 

"Прилепска" бр. 70/23, Битола.                       (32498) 
Пасош бр. 375999 на име Османоски Исми, с. Алданци, 

Крушево.                                             (32508) 
Пасош бр. 1346188 на име Малиновски Живко, ул. "Б. 

Алексов" бр. 6, Кавадарци.                       (32510) 
Пасош бр. 153639/93 издаден од УВР-Скопје на име 

Атанасоски Томе, ул. "Ц. Јоциќ" бр. 14-А, Скопје.                                                                    Работна книшка на име Рахман Сефоски, ул. "Вар-
дарска" бр. 13, Кичево.                              (32403)                   (32512) 

Пасош бр. 1084962/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Адеми Нухи, с. Боговиње, Тетово.               (32513) 
Пасош бр. 1325797/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Благоја Срезовски, ул. "Ѓ. Азаџиев" бр. 8, Скопје.  (32516) 
Пасош бр. 1392199/00 издаден од СВР-Велес на име 

Узеир Нумановиќ, с. Горно Оризари, Велес.          (32522) 
Пасош бр. 589016/95 издаден од СВР-Тетово на име 

Камбери Бесник, ул. "165" бр. 8, Тетово.          (32526) 
Пасош бр. 1394891/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Огненовски Никола, ул. "Софиска" бр. 8, Скопје.    (32530) 
Пасош бр. 1399318/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Бакиу Мерсије, ул. "22" бр. 69, с. Сарај, Скопје.      (32533) 
Пасош бр. 1516551/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Наип Муслиу, ул. "Зеф Љуш Марку" бр. 50, Скопје. (32534) 
Пасош бр. 1121736 издаден од УВР-Скопје на име Цвета 

Баџакова, ул. "Волгоградска" бр. 21-8/6, Скопје.    (32537) 
Пасош бр. 1479256 на име Стаменков Борче, Кочани.         

                                                             (32605) 
Пасош бр. 1677668 на име Брндевски Сашко, ул. 

"Атанас Нивичински" бр. 11, Струмица.        (32673) 
Пасош бр. 233110 на име Радмила Стојковска, ул. "Б. 

Тоска" бр. 33/6, Тетово.                             (32697) 
Пасош бр. 250551 на име Зуди Јахја, с. Копачин Дол, 

Тетово.                                                             (32699) 
Пасош бр. 1403804 на име Јованчо С. Димиќ, Гевгелија.

                                                                       (32702) 
Пасош бр. 159936 на име Аризанкоски Јосе, ул.  "Е. 

Кардељ" бр. 8, Прилеп.                              (32707) 
Пасош бр. 1099944 на име Пошка Решиде, Струга.(32712) 
Пасош бр. 1635914/01 издаден од СВР-Тетово на име 

Арифи Агим, с. Шипковица, Тетово.                        (32830) 
Пасош бр. 164037/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Ваџидин Ахмеди, с. Милетино, Тетово.          (32831) 
Пасош бр. 1457987 издаден од УВР-Скопје на име 

Исенов Џеват, ул. "Козле 6" бр. 2, Скопје.            (32832) 
Пасош бр. 1225628 издаден од УВР-Скопје на име Па-

лилулеска Снежана, ул. "Пушкинова" бр. 4/1-18, Скопје.
                                                                       (32834) 
Чекови од тековна сметка бр. 12861819 со бр. 862488, 

862489 и бр. 862490 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Костовска Марика, Скопје.               (32397) 
Чекови од тековна сметка бр. 0006395196 од бр. 000-

8003141820 до бр. 0008003141829 на име Славица Ге-
ровска, Гостивар.                                             (32416) 
Чекови од тековна сметка бр. 11599 со бр. 2085 и бр. 

2086 издадени од Балканска банка на име Борис Нецев, 
Струмица.                                             (32507) 
Чек од тековна сметка бр. 0058276 со бр. 0010005625770 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Малиноска Даница, Скопје.                               (32555) 
Чек од тековна сметка бр. 2307106 со бр.  00190006-

31217 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Димовски Благоја, Скопје.                 (32557) 
Чекови од тековна сметка бр. 9151945 од бр. 6514499 до 

бр. 6514504 и бр. 6514497 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Чобанова Марица, Скопје.(32562) 
Чекови од тековна сметка бр. 11018-46 со бр. 999634 и 

бр. 999635 издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Весна Михајловска, Скопје.                 (32565) 
Чекови од тековна сметка бр. 13734837 со бр. 5461361 и 

бр. 5461362 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Аврамовски Илија, Скопје.            (32566) 
Чекови од тековна сметка бр. 8182654 од бр. 656816 до 

бр. 656820 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Коруновски Кирил,Скопје.           (32567) 
Чекови од тековна сметка бр. 4185478 од бр. 603271 до 

бр. 603274 издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на 
име Дамеска Тодорка, Скопје.          (32568) 
Чекови од тековна сметка бр. 4672396 од бр. 650980 до 

бр. 650987 и бр. 626221 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Трајковски Миливој, Скопје.      (32850) 
Работна книшка на име Агим Хоџа, Скопје.          (32381) 
Работна книшка на име Трендафилова Силвија, Скопје.

                                                                         (32390) 
Работна книшка на име Јашароски Башким, с. Г. Стра-

гомиште, Кичево.                                         (32399) 



Стр. 28 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 декември 2002 
 
Работна книшка на име Бајрами Шпенди, с. Аран-

ѓел,општина Осломеј, Кичево.                       (32406) 
Работна книшка на име Јунуз Ибраими, Скопје.   (32412) 
Работна книшка на име Јакуп Ибраими, Скопје.   (32413) 
Работна книшка на име Зилбеар Адеми, Скопје.  (32415) 
Работна книшка на име Јакимовска Виолета, Велес. (32426) 
Работна книшка на име Бошко Божиновски, Битола. 

                                                                    (32474) 
Работна книшка на име Арифи Ајриф, ул. "П. Спа-

совска" бр. 3, Куманово.                              (32477) 
Работна книшка на име Цветановски Славко, с. Пет-

ралица, Крива Паланка.                             (32478) 
Работна книшка на име Денис Етемовски, ул. Ибе Па-

ликуќа" бр. 38, Куманово.                           (32479) 
Работна книшка на име Крстевски Бобан, ул. 

"Никшичка" бр. 1-2/9, Куманово.               (32480) 
Работна книшка на име Накова Натка, Радовиш.  (32481) 
Работна книшка на име Каракабакова Милица, Гев-

гелија.                                                            (32484) 
Работна книшка на име Кочоска Оливера, с. Бела Црква, 

Прилеп.                                                          (32494) 
Работна книшка на име Зумрија Умерова, ул. 

"Партизанска" бр. 71/3, Битола.                       (32501) 
Работна книшка на име Глигороски Сашо, ул. "Д. Анту-

лески" бр. 24, Прилеп.                         (32502) 
Работна книшка на име Зеќири Рагми, ул. "К. Фетак" бр. 

52, Куманово.                                             (32506) 
Работна книшка на име Велковска Марика, Скопје.                                                                    Даночна картичка на име Ристо Стојанов, Гевгелија.  

                  (32569) 
Работна книшка на име Иван Танчин, с. Долно Лисиче, 

Скопје.                                                        (32571) 
Работна книшка на име Селими Фатиме, Скопје. (32572) 
Работна книшка на име Јуруковски Кирил, Скопје.                                                                     Даночна картичка бр. 4030998341982 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Келг Браун и Рут под-
ружница во Петровец, Скопје.               (32546) 

                  (32574) 
Работна книшка на име Ниметула Хисени, Скопје.(32575) 

Работна книшка на име Костов Зоран, Скопје.     (32576) 
Работна книшка на име Сејди Муртезани, с. Сингелиќ, 

Скопје.                                                        (32577) 
Работна книшка на име Ајредин Гаши, Скопје.    (32840) 
Работна книшка на име Џезми Сулејмани, Скопје.(32848) 

Работна книшка на име Илија Делимитов, Скопје. 
                                                                      (32849) 
Работна книшка на име Милчова Ана,Скопје.       (32854) 
Работна книшка на име Исаку Јонуз, Куманово.  (32857) 
Воена книшка на име Бајрам Селам,Тетово.         (32398) 
Воена книшка на име Горгиев Драган, Радовиш.  (32482) 
Воена книшка на име Димитриевски Игор, с. Тромеѓа, 

Куманово.                                                       (32505) 
Воена книшка на име Ташко Делевски, Скопје.   (32578) 
Воена книшка на име Ангеловски Ѓоко, Скопје.  (32855) 
Чековна картичка бр. 0002918779 на име Мирјана Јо-

сифоска, Гостивар.                                         (32463) 
Свидетелство на име Ефтимова Павлинка, Радовиш.   

                                                                  (32400) 
Свидетелство и диплома на име Азбие Мерко, Струга.

                                                                        (32401) 
Свидетелство на име Адријана Исаи,Струга.        (32407) 
Свидетелство на име Фадил Коџаџику, Струга.    (32410) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"25 Мај"-Скопје на име Албина Адеми, Скопје.      (32414) 
Свидетелство на име Даути Луиза, Струга.           (32417) 
Свидетелство на име Ресул Демири, Струга.         (32423) 
Свидетелство на име Хајал Крцковска,Ресен.       (32430) 
Свидетелство на име Трајчев Аце, Радовиш.         (32431) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома на име  

Јовановска Марина, с. Лопате, Куманово.                 (32462) 
Свидетелство на име Линдита Шерифи, Струга.  (32475) 
Свидетелство на име Лејла Дурмиши, Гостивар.  (32476) 
Свидетелство на име Горан Митров, Гевгелија.   (32483) 
Свидетелство на име Јаков Џемјан, Велес.            (32485) 
Свидетелство на име Исмет Спахиќ, Велес.          (32491) 
Свидетелство на име Кујтим Реџепи,Тетово.        (32496) 
Свидетелство на име Сејрани Ерон, Тетово.          (32497) 
Свидетелство на име Фејзулаи Хава, Тетово.        (32499) 
Свидетелство на име Муареми Реџеп,Тетово.       (32500) 
Свидетелство од 1 година издадено од УСО "Панче 

Арсовски"-Скопје на име Блажевски Гоце, Скопје. (32503) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени 

од економското училиште "Моша Пијаде" на име 
Богдановски Горан, Скопје.                            (32581) 

Индекс бр. 26391 издаден од Правен Факултет-Скопје на 
име Роза Цветковска, Скопје.           (32429) 
Диплома на име Ресул Демири, Струга.                 (32424) 
Диплома на име Мустафоски Муфит, с. Преглово, Мак. 

Брод.                                                       (32493) 
Диплома за средно образование издадена од ГУЦ 

"Здравко Цветковски"-Скопје на име Димитровски Тони, 
Скопје.                                                         (32579) 
Диплома и сведителство за 4 година издадени од ЕТУЦ 

"Михајло Пупин"-Скопје на име Петров Костадин, Скопје.
                                                 (32856) 
Здравствена книшка на име Шабановска Самела, Велес.

                                                                        (32432) 
Здравствена книшка на име Трајковска Стефанија, 

Велес.                                                             (32488) 
Здравствена книшка на име Спасевска Робетка, Велес.

                                                                        (32489) 
Здравствена книшка на име Ибраимоски Ќани, с. Жи-

тоше, Крушево.                                             (32495) 
Дипломатска карта бр. 355/02 издадена од Минис-

терство за надворешни работи-Скопје на име Доу Кетрин 
Одри, Г. Британија, Скопје.                   (32861) 
Штедна книшка бр. 9002906 издадена од Тутунска банка 

на име Пејковски Зоран, Скопје.              (32837) 
Девизна штедна книшка бр. 1430101062226 издадена од 

Охридска банка АД Охрид на име Мечо Мелиха, Охрид.
                                                             (32504) 

                                                                   (32369) 
Даночна картичка бр.4002999138966 издадена од Уп-

рава за јавни приходи Битола на име АДМА, Скопје.                                  
                   (32425) 

Даночна картичка бр. 4030992273640 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име ОУ Јан  Амос Коменски, 
Скопје.                                               (32552) 
Даночна картичка бр. 4020992121799 издадена од Уп-

рава за приходи на име Белица ДООЕЛ, Охрид.      (32606) 
Решение ХТП бр.19-231 издадено од општина Чаир-

Скопје на име ДТУП  Дани - ЛИ, Скопје.         (32402) 
Решение бр. 1011-6883/2 издадено од Министерство за 

економија Скопје на име Момир ДООЕЛ, Скопје.  (32580) 
_
 

______________________________________________ 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Проект за олеснување на трговијата и транспортот  
во Југоисточна Европа 

Изградба на Центар за истраги и автоматска  
обработка на податоци  
Кредит број 3402-МК  

1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот 
оглас за набавка за овој проект, кој беше објавен во 
�Development Business�, бр. 535 од 31 мај 2000 година, 
ажуриран на 16 февруари 2002 година. 

2. Владата на Република Македонија доби кредит 
од Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за тро-
шоците за реализација на Проектот за олеснување на 
трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, и пла-
нира да искористи дел од средствата од овој кредит за 
плаќање според договорот за изградба на Центар за 
истраги и автоматска обработка на податоци во Скопје. 

3. Царинската управа на Министерството за финан-
сии на Република Македонија ги повикува соодветните 
понудувачи да достават запечатени понуди за изградба 
на Центар за истраги и автоматска обработка на пода-
тоци. Период на изградба е 15 месеци. 

4. Лицитацијата ќе се спроведе со меѓународни по-
стапки за лицитација одредени во Прирачникот на Свет-
ска Банка: Набавка според IBRD заеми и IDA кредити, ја-
нуари 1995 година, ревидирано во март 2000 и јануари 
2001 година, отворено за сите понудувачи од соодветни 
земји извори како што е дефинирано во Прирачникот. 
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5. Заинтересираните соодветни понудувачи може да 
добијат дополнителни информации од Тимот за Имп-
лементација на проектот на Царинската управа и да ги 
проверат тендерските документи на долуназначената 
адреса од 09.00 до 12.00 часот. 
Царинска управа на Република Македонија 
�Лазар Личеноски� 13, 1000 Скопје, Р. Македонија, 

Тел. +389 2 116 188, Факс. +389 2 237 832, 
e.mail:ttfse@customs.gov.mk, вр : од 9,00 до 12,00 часот. еме

 
6. Сите тендерски документи на англиски јазик мо-

жат да се откупат од страна на заинтересираните пону-
дувачи при поднесување на писмена апликација на до-
луназначената адреса и при плаќање на неповратна уп-
лата од 400 УСД или еквивалентен износ во МКД. На-
чинот на плаќање е следниов: 

(а) При плаќање во УСД: 
Во прилог на Министерството за финансии, Царин-

ска управа, Тимот за Имплементација на проектот, на 
сметка на Народна банка на Република Македонија 
број 36086854 со CITIBANK NA New York (Swift 
CITIUS 33) број на сметката 71700-840-464-1655. 

(б) При плаќање во МКД: 
Во прилог на Министерството за финансии, Царин-

ска управа, Тимот за Имплементација на проектот, број 
на сметка 090030017578625 (клиент на Народна банка 
за Република Македонија). 
Курсната разлика која треба да се запази е продажна-

та курсна разлика од листата на Народната банка на Ре-
публика Македонија, со важност на денот на исплатата. 
Документот ќе се испрати авионски за прекуокеанс-

ки испораки или по курир за локални испораки на ад-
реса назначена од страна на понудувачот. 

7. Понудите мора да се испратат на горенаведената 
адреса пред 12 часот (напладне) до 17-ти јануари, 2002 го-
дина. Сите понуди мора да имаат и банковна гаранција за 
понудата во износ не помал од 40 000 УСД или еквива-
лентен износ во МКД или друга конвертибилна валута. 
Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе 

бидат отворани во присуство на претставниците на по-
нудувачите кои ќе присуствуваат на долуназначената 
адреса во 12 часот на 17-ти јануари, 2003 година. 
Адреса 1 
Царинска управа на Р. Македонија, Сала за обуки, 

�Лазар Личеноски� 13, 1000 Скопје, Р. Македонија 
 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
 

Invitation for Bids 
 

Republic of Macedonia 
 

Trade and Transport Facilitation in South-East Europe 
Project Credit No. 3402-MK 

 
Procurement of Civil Works 

For the Automatic Data Processing and Investigation 
Center  

1. This invitation for bids follows the general procure-
ment notice for this project that appeared in Development 
Business, issue No. 535 of May 31, 2000 and as updated 
on February 16, 2002. 

2. The Government of Macedonia has received a credit 
from the International Development Association toward 
the cost of Trade and Transport Facilitation in South East 
Europe Project, and it intends to apply part of the proceeds 
of this credit to payments under the contract for the procu-
rement of Civil Works for The Automatic Data Processing 
and Investigation Center, in Skopje. 

3. The Customs Administration of the Ministry of Fi-
nance of the Republic of Macedonia now invites sealed 
bids from eligible bidders for the Procurement of Civil 
Works for The Automatic Data Processing and Investigati-
on Center. The construction period is 15 months. 

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, January 1999 and is open to all bidders from 
eligible source countries as defined in the Guidelines. 

5. Interested eligible bidders may obtain further informati-
on from the Project Implementation Team of the Customs Ad-
ministration and inspect the bidding Documents at the address 
given below (address 1) from 09:00 to 12:00 hours. 

6. A complete set of bidding documents in English may 
be purchased by interested bidders upon the submission of 
a written application to the address below (address 1) and 
upon payment of a non-refundable fee of USD 400 or equi-
valent amount in MKD. The method of payment will be: 

(a) For payment in USD 
In favor of the Ministry of Finance, Customs Admini-

stration, Project Implementation Team, on the account of the 
National Bank of the Republic of Macedonia No. 36086854 
with CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 33) 

Acc. No. 71700-840-464-1655 
(b) For payment in MKD 
In favor of the Ministry of Finance, Customs Admini-

stration, Project Implementation Team, account No. 
090030017578625 (client of the National Bank of the Re-
public of Macedonia). 

Exchange rate to be applied is the selling exchange rate 
from the list of the National Bank of the Republic of Mace-
donia prevailing on the day of payment. 

The documents shall be forwarded by Special Courier 
(DHL) at the street address indicated by the bidder. 

7. Bids must be delivered to the address below (address 
1) at or before 12:00 hours (noon) January 17, 2003. All 
bids must be accompanied by a bid security of US $ 40.000 
or its equivalent in convertible currency. 

8. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the 
presence of the bidders` representatives who choose to at-
tend at the address below (address 2) at 12:00 hours (noon) 
January 17, 2003. 

Address 1 
Customs Administration of R. Macedonia 
Attn.: Ms. Sladjana Damjanoska 
"Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia 
Tel: + 389 2 116 188 
Fax: + 389 2 237 832 
E-mail: ttfse@customs.gov.mk 
 
Address 2 
Customs Administration of Republic of Macedonia, 
"Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia. 
Training Room. 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-1/03  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Град-

ски комитет за урбанизам, комунално - станбени рабо-
ти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

2. Предмет на јавната набавка е изведување на 
следните видови работи на подрачјето на град Скопје 
во текот на 2003 година: 
ПОЗ А: изградба, реконструкција и санација на јав-

ни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон 
или тврдо лиен асфалт); 
ПОЗ Б: изградба на јавни површини со завршен 

слој од префабрикувани бетонски елементи; 
ПОЗ Ц: изградба на водоводна, хидрантска, канали-

зациона (атмосферска и фекална) и топлификациона 
мрежа; 
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- документ за економско-финансиски бонитет изда-
ден од Централниот регистар; 

  ПОЗ Д: изградба и изместување на ниско - напон-
ска електрична мрежа и изградба на реконструкција на 
јавно осветлување; - потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни  давачки;   ПОЗ Е: проектирање на улична мрежа, паркирали-
шта, водоводна, хидрантска, канализациона, топлифи-
кациона и НН - електрична мрежа и јавно осветлување.  

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека нема изреченo мер-
ка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. Понудувачите можат да да-
дат свои понуди за една или повеќе позиции од пред-
метот на набавката. 

Потребните документи се доставуваат во оригинал 
или копие заверено кај нотар, а економско финанси-
скиот бонитет и бараните потврди треба да бидат не 
постари од шест месеци. 4. Начинот на спроведување на постапката за јавна 

набавка, согласно член 36 од Законот за јавни набавки, 
се спроведува во две фази: фаза I- фаза на претквали-
фикација т.е. прибирање на документација заради утвр-
дување на подобност на понудувачите за изведување 
на работи од предметот на набавката и фаза II - приби-
рање на понуди од квалификуваните понудувачи за из-
ведување на работите од предметот на набавката. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, 
број на јавниот повик и позициите од предметот на на-
бавката за кои се дава понуда. 

2. Рок за прием на понудите: до 20.01.2003 година.  
3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 

Град-Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунал-
но - станбени работи, сообраќај и заштита на човекова-
та околина, ул. �Илинденска� бб, Скопје или се преда-
ваа  во архивата на Град Скопје. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-
ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-
вуваат следните документи: 

т
 - претставување на понудувачот: име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс; IV.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- документ за регистрација за вршење на соодветна-

та дејност; 
1. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок  и кои нема да бидат изработени според ба-
рањата содржани во повикот, ако и несоодветно комп-
летирани, нема да се разгледуваат. 

- документ за техничко - технолошки бонитет: рас-
положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката, досегашно искуство 
(референтна листа) и стручен кадар (квалификација и 
број), документот за техничко-технолошкиот бонитет 
треба да се однесува за позицијата од предметот на на-
бавката за која понудувачот дава своја понуда. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 297-283, Градски комитет за урбани-
зам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита 
на човековата околина. 

Комисија за јавни набавки 
  
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

3.2. Понудата треба да ја содржи единечната и 
вкупната цена на целата понуда, (со сите давачки сог-
ласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство).  

 3.3. Понудата да се однесува на паритет ДДП-краен 
корисник-магацин на Подружница, изразена во МКД, со 
сите давачки и вклучен ДДВ и со посебно искажан ДДВ. 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-132/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА НАФТА Д1, БЕНЗИН МБ 98 И БМБ 95 3.4. Понудата треба да го содржи начинот и услови-

те на плаќање.  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-132/2002 
е АД �Електростопанство на Македонија� - Скопје. 

1.2. Предметот на набавката се бели деривати за по-
требите на подружници на АД ЕСМ. 3.6. Понудата треба да има рок на важност. 

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

3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудата мора да се однесува за целокупниот 
обем и количина на набавката. 

 1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 2. ОБЕМ И РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки (само за 
домашни понудувачи). 

Ред. 
бр. 

Име на 
производ 

Един. 
мерка 

Рек
Битола 

Рек
Осломеј 

Ел.дистр.
Скопје 

ХЕЦ 
Маврово Вкупно 

1 Нафта Д1 литри 2.000.000 600.000       75.000 60.000 2.735.000 
2 Бензин 

МБ 98 литри 170.000 44.000 100.000 42.000 365.000 
3 Бензин 

БМБ 95 литри   60.000  60.000 
 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот, како и на производителот 
на дериватите. 
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4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (само за домаш-
ни понудувачи). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вкупната вредност на понуда-
та (со вкалкулиран ДДВ). 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

4.5.1. Понудувачот односно производителот треба 
да достави список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години (референтна листа). 

4.5.2. Понудувачот односно производителот треба 
да достави технички карактеристики (цертификат) за 
производот што го нуди со кој го потврдува квалитетот 
и стандардот на производот. 

4.5.3. Понудувачот односно производителот треба 
да достави доказ за техничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи, 

- специјален складишен простор за држење поголе-
ми количини од овие производи, а со цел континуира-
но и навремено снабдување на нарачателот. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.7. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот, не по-
ста и од 6 месеци.  р

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

5.1. Цена       70 поени, 
5.2. Начин и рок на плаќ ње     30 поени. а

 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� - Скопје, Комисија за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.01.2003 год., во 11 часот, во просториите на Дирек-
ција-Скопје, во салата за состаноци во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
СООПШТЕНИЕ 

Се повлекува тендерот на Отворениот повик бр. 06-
23/2002, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 94 од 
13.12.2002 година. 

Комисија за јавни набавки 
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