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

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

Понеделник, 19 јуни 2000 
Скопје 

Број 48 Год. 1,У1 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 — — — — — 

2189. 
Врз основа на член 3 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 81/99), Законо-
давно правната комисија на седницата одржана на 5 ју-
ни 2000 година, го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
со општествен капитал кои стопанисуваат со земјо-
делското земјиште. 

Пречистениот текст на Законот за трансформаци-
ја на претпријатијата и задругите со општествен капи-
тал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште, ги 
опфаќа Законот за трансформација на претпријатија-
та и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделското земјиште ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 19/96), Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за трансформација на 
претпријатијата и задругите со општествен капитал 
кои стопанисуваат со земјоделското земјиште(" Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/99) и За-
конот за изменување и дополнување на Законот за 
трансформација на претпријатијата и задругите со оп-
штествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско-
то земјиште ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 81/99), во кои е означено времето на нивното 
влегување во сила. 

Бр. 10-2287/9 
5 јуни 2000 година 
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на Законодавно-правната 

комисија на Собранието на 
Република Македонија, 
Кирил Андоновски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА-
ТА И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
КОИ СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат* условите, начинот и 

постапката за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат 
со земјоделското земјиште во државна сопственост, 
како и на земјоделските задруги во приватна сопстве-
ност, а во кои се вложени средства во општествена со-
пственост, односно кби управуваат со општествен ка-
питал (во натамошниот текст: претпријатие, односно 
земјоделска задруга). 

Член 2 
Претпријатија со општествен капитал кои стопа-

нисуваат со земјоделско земјиште, според овој закон, 
се претпријатијата во општествена сопственост и прет-
пријатијата во мешовита сопственост. 

Претпријатијата во општествена сопственост чвр-
шат приватизација на општествениот капитал, а прет-
пријатијата во мешовита сопственост доприватизација 
на општествениот капитал. 

Земјоделските задруги со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна, 

односно во приватна сопственост, според ОВОЈ закон, 
се земјоделските задруги во кои се вложени средства 
во општествена сопственост, односно кои управуваат 
со општествен капитал. 

Член 3 
Трансформацијата на претпријатијата, односно 

земјоделските задруги од член 1 на овој закон се врши 
со организирање на претпријатијата во акционерски 
друштва или друштва со ограничена одговорност, а на 
земјоделските задруги во друштва со ограничена одго-
ворност, ако така одлучи органот на управување на 
земјоделската задруга. 

Член 4 
На трансформацијата на претпријатијата, односно 

земјоделските задруги соодветно се применуваат од-
редбите од Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 38/93), доколку со овој за-\ 
кон поинаку не е уредено. л 

Член 5 
Трансформација според овој закон не се врши на: 
а) земјоделско земјиште во сопственост на Репуб-

лика Македонија; 
б) земјоделско земјиште и други недвижности кои 

врз основа на присилни прописи преминале од приват-
на во државна, Односно во општествена сопственост; 

в) објекти и други средства во сопственост на зад-
ругарите; 

г) трансформираниот општествен капитал во при-
ватна сопственост врз основа на Законот за општест-
вен капитал ("Службен лист на СФРЈ" бр. 84/89 и 
46/90) и Законот за исплата на личните доходи, на 
средствата за непосредна заедничка потрошувачка и 
средствата за исхрана на работниците во текот на ра-
ботата ("Службен лист на СФРЈ" бр. 37/90 и 84/90); 

д) водостопански објекти и постројки; 
ѓ) институти и други организациони форми кои се 

во состав на претпријатијата, односно земјоделските 
задруги кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, а 
кои ќе се конституираат како јавни установи и 

е) други објекти и средства од јавен интерес утвр-
ден со друг закон. 

Член 6 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

продолжуваат да ги користат земјоделското земјиште, 
другите недвижности и објекти, средствата во инсти-
тутите и другите организациони форми до нивното 
трансформирање. 

Претпријатието кое согласно со одредбите на овој 
закон се трансформира и организира како акционер-
ско друштво или друштво со ограничена одговорност, 
односно земјоделската задруга во која е извршена 
трансформација, земјоделското земјиште во државна 
сопственост го користат врз основа на долгорочен за-
куп на начин и под услови определени со овој и со 
друг закон. 

Член 7 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги ~ 

кои во својот состав имаат преработувачки капаците-
ти и други заокружени технолошки целини (сточарска 
фарма, фабрика, винарска визба, рибник, оранжерии, 
институти, лаборатории, семенски станици, опитни 
центри и слично) или се организирани во сложена 
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форма, при донесувањето на одлуката за- трансформа-
ција и програмата за начинот на остварувањето на 
трансформацијата, вршат и организационо преструк-
туирање на кое преструктуирање согласност дава Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Член 8 
Пред донесувањето на одлуката за трансформаци-

ја на претпријатијата, односно земјоделските задруги 
и на програмата за начинот на остварувањето на тран-
сформацијата, се врши процена на вредноста на прет-
пријатието, односно земјоделската задруга. 

Член 9 
Големите и средните претпријатија се трансфор-

мираат во акционерски друштва. По исклучок, со 
согласност на Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (во натамошниот текст: Агенција), средните 
претпријатија можат да се трансформираат и во друш-
тва со ограничена одговорност. 

Малите претпријатија се трансформираат во дру-
штва со ограничена одговорност. 

Земјоделските задруги можат да се организираат 
во друштва со ограничена одговорност, ако органот 
на управување на земјоделската задруга така одлучи. 

Друштвата и земјоделските задруги од ставовите 1, 
2 и 3 на овфј член се правни следбеници на претприја-
тието, односно земјоделската задруга што се транс-
формирале со денот на уписот во судскиот регистар. 

Член 10 . . 
Малите и средните претпријатија, односно земјо-

делските задруги, се должни да донесат одлука за 
трансформација во рок од шест месеци, а големите 
претпријатија во рок од 12 месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. Рокот од 12 месеци се 
однесува и на претпријатијата, односно на земјоделс-
ките задруги од член 7 на овој закон. 

За претпријатијата, односно земјоделските задруги 
копја започнале трансформацијата според Законот за 
трансформација на претпријатија со општествен капи-
тал, роковите за трансформација од став 1 на овој 
член започнуваат да течат од денот на известувањето 
за извршената контрола, но не подолго од 12 месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Претпријатијата, односно земјоделските задруги 
ако не донесат одлука за трансформација во роковите 
утврдени во став 1 на овој член, постапката за транс-
формација ќе ја спроведе Агенцијата. 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

А. Трансформација на мало претпријатие, односно 
земјоделска задруга 

Член 11 
Малото претпријатие, односно земјоделската за-

друга се трансформира со: 
- откуп на претпријатието, односно земјоделската 

задруга; 
- продажба на идеален дел на претпријатието, од-

носно земјоделската задруга и 
- продажба н& удел. 

Б. Трансформација на средно претпријатие, односно 
земјоделска задруга 

Член 12 
Средното претпријатие, односно земјоделската 

задруга се трансформираат со: 
- продажба на идеален дел на претпријатието, од-

носно на општествениот капитал на земјоделската за-
друга; 

- продажба на претпријатието, односно општес-
твениот капитал на земјоделската задруга* на лица кои 
го преземаат управувањето; 

- издавале на акции заради дополнително вложу-
вање и 

- претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Општествениот капитал на земјоделска задруга 
може да се трансформира согласно со став 1 алинеја 3 
на овој член, ако задругата согласно на овој закон во 
постапката за трансформација се организира како 
друштво со ограничена одговорност. 

В. Трансформација на големо претпријатие, 
односно земјоделска задруга 

Член 13 
Големото претпријатие, односно земјоделската за-

друга се трансформира според начините и постапката 
кои согласно со овој закон се применуваат за транс-
формација на мало и средно претпријатие, односно 
земјоделска задруга. 

ѓ 
III. ЗАКУП, ИНСТИТУТИ И ДРУГИ ОРГАНИ-

ЗАЦИОНИ ФОРМИ 

А. Закуп 

Член 14 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

кои се трансформирале и продолжиле да стопанисува-
ат со земјоделското земјиште во државна сопственост 
(во натамошниот текст: корисници), се должни да 
склучат договор за закуп за користење на земјодел-
ското земјиште во согласност со закон. 

Член 15 
Договорот од член 14 на овој закон го склучува 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство во рок од 30 дена од денот на уписот на претпри-
јатието, односно земјоделската задруга во судскиот 
регистар. 

Договорот од став 1 на овој член ги содржи особе-
но следниве елементи: -

- земјоделското земјиште што се дава под закуп; 
- надоместокот што се плаќа за користење на тоа 

земјиште; 
- времетраењето (рокот) на договорот кој не може 

да биде подолг од пет години и 
- за првите четири години трансформираните 

претпријатија, односно земјоделски задруги не плаќа-
ат закупнина. 

Висината на надоместокот од став 2 алинеја 2 на 
овој член се утврдува врз основа на елементите на кои 
се пресметува и плаќа данок на катастарски приход од 
вршење на земјоделска дејност, бонитетот на земји-
штето, а условите поблиску ги утврдуваат министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и мини-
стерот за финансии. 

Член 16 
Договорот за закуп се заведува во посебна јавна 

книга што се води во Министерството за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство и во Министерството 
за финансии. 

Начинот на водење и содржината на јавната книга 
од став 1 на овој член ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во соглас-
ност со министерот за финансии. 

Б. Институти и други организациони форми 

Член 17 

Институтите и другите организациони форми (оп-
итни центри, семенски станици, лаборатории и слич-
но), кои ќе се трансформираат како јавни установи, ја 
вршат својата дејност со самофинансирање како јавни 
установи, врз основа на договор со претпријатието, 
односно земјоделската задруга. 
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Член 18 
Објектите, паричните средства и материјалните 

права кои ги користат институтите и другите органи-
зациони форми од член 17 на овој закон се во државна 
сопственост. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Водостопанските објекти и постројки и други об-
јекти и средства кои до влегувањето во сила на овој 
закон ги користеле претпријатијата, односно земјо-
делските задруги кои ќе се трансформираат според 
овој закон, ќе се, користат под услови и на начин утвр-
дени со закон. 

Член 20 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

кои до денот на влегувањето во сила на овој закон го 
отпочнале процесот на трансформација или се транс-
формирале, должни се во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да ја известат Аген-
цијата и да и ги достават актите, односно документите 
за трансформација. 

^ I * 
Член 21 

Ако во претпријатие, односно земјоделска задруга 
или од нив зависни или поврзани претпријатија, однос-
но земјоделски задруги кои за времето од 01 јануари 
1990 година до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, на ^ој и да било начин статусно се трансформи-
рале или реорганизирале или извршиле друга статус-
на промена (спојување, припојување или поделба), 
при што, е пренесуван општествен капитал или осно-
вале и вложувале во нови претпријатија, или на друг 
начин пренесувале или отуѓувале општествен капи-
тал, или земјиште во државна сопственост или оддел-
ни деловни функции на други претпријатија, односно 
земјоделски задруги, постои сомневање дека е оште-
тен општествениот, капитал, се врши финансиска, 
сметководствена и правна контрола на законитоста и 
правосилноста на спроведувањето на постапката, х 

Ако со контролата се оцени дека е оштетен оп-
штествениот капитал, јавниот правобранител покре-
нува соодветна постапка за поништување или за утвр-
дување на неважност на одделни акти или договори, 
склучени на штета на општествениот капитал. 

До завршувањето на постапката од став 2 на овој 
член не може да се започне или продолжи со транс-
формацијата согласно со овој закон. 

Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот право-
бранител по добиен извештај од извршената контрола 
може да побараат и дополнителна контрола за недо-
волно јасни состојби. 

* Член 22 
Интерните акции издадени според член 4 од Зако-

нот за исплата на личните доходи, на средствата за не-
посредна заедничка потрошувачка и средствата за ис-
храна на работниците во текот на работата, добиваат 
својства на обични акции. 

Интерните акции од став 1 на овој член својството 
на обични акции го стекнуваат согласно со овој закон 
и имаат својство на акции според Законот за хартии 
од вредност. 

Промената на интерните аквди од став 1 на овој 
член во обични акции се врши според Упатството на 
Агенцијата. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, до-

дека не се отпочне со реализација на избраниот начин 
на трансформација, претпријатијата/ односно земјо-
делските задруги можат да продаваат или на друг на-
чин да располагаат со градежни објекти и други осно-
вни средства само во согласност со Агенцијата. 

Согласноста од став 1 на овој член ја дава Агенци-
јата по претходно прибавено мислење од Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство 
во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето 
на претпријатието, односно земјоделската задруга. 

. Средствата остварени со продажбата од став 1 на 
овој член се уплатуваат во Агенцијата. 

Член 24 
Поблиските прописи според овој закон ќе се доне-

сат во рок од 60, дена од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

членот 145-6 од Законот за претпријатијата престану-
ва да се применува на претпријатијата во општествена 
сопственост и на претпријатијата во мешовита сопс-
твеност. 

До спроведувањето на трансформацијата според 
овој заколне се применува и членот 187-а од Законот 
за претприј атиј ата. 

Член 26 
Доколку постои основано сомневање дека во пос-

тапката за трансформација на претпријатијата и за-
другите со општествен капитал се извршени битни 
повреди на овој закон што резултира со оштетување 
на општествениот капитал, трајните влогови на Ре-
публика Македонија и општествениот капитал со кој 
управува Агенцијата, во претпријатијата односно за-
другите, кои за времето од 29 јуни 1993 година до вле-
гувањето во сила на овој закон на кој и да било начин 
се трансформирале или реорганизирале, или изврши-
ле статусна промена (спојување, припојување или по-
делба), при што е пренесуван општествен капитал или 
основале, или пак вложувале во нови претпријатија 
или на друг начин пренесувале, или отуѓувале општес-
твен капитал или одделни деловни функции на други 
претпријатија, се врши финансиска, сметководствена 
и правна контрола на "законитоста и правосилноста на 
спроведувањето на постапката. 

При контролата од с^ав 1 на овој член соодветно 
се применува член 52 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Член 27 
Актите и преземените дејствија што застанале со 

примената на одредбите од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 25/99, а кои со 
влегувањето во сила на овој закон престануваат да ва-
жат, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со 
овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во 
сила. 

2190. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат %

 ч 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДОМУВАЊЕ 4 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за домување, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 8 јуни 2000 година. 

Бр. 07-2533/1 
8 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

.. Претседател 
на Собраниетб на Република 

. Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за домување ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 21/98), во членот 4 став 2 по 
зборот "станбена" се додаваат зборовите: "(освен га-
ража)". 

Член 2 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 

"Член 10-а 
Во случај кога одредено лице ќе се всели во стан 

без склучен договор за закуп или без друга правна 
основа, непосредниот, односно посредниот владетел 
има право да го врати правото на владение на станот 
со дозволена самопомош. 

Под дозволена самопомош од став 1 на овој член 
се подразбира правото на владетелот на станот да ја 
отстрани повредата на правото на владение: ако тоа е 
неопходно, опасноста од штетната е непосредна и пора-
ди тоа заштитата е нужна и доколку начинот на отст-
ранување на повредата на правото на владение врз 
станот, одговара и соодветствува на начинот на кој-
што настанала повредата. 

По барање на непосредниот; односно посредниот 
владетел на станот, дозволената самопомош може да 
се оствари во присуство на органот надлежен за внат-
решни работи. • " 

Правото на заштита на владението со дозволена 
самопомош се остварува во рок од 30 дена од денот на 
сознанието за повредата на владението и за сторите-
лот на повредата, но не подоцна од една година од нас-
танатата повреда на владението." 

Член 3 
Во член 20 став 1 на крајот од реченицата точката 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "ос-
вен ако со договорот поинаку не е договорено". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"По истекот на времето за кое е склучен догово-

рот, закуподавачот може да го поврати правото на 
владение на станот на начин утврден во член 10-а од 
овој закон." 

Член 4 
Во членот 29 алинеја 4 по зборовите: "изградба и" 

се додава зборот "инвестиционо". 

Член 5 
Во членот 28, членот 32 став 2, членот 38 став 2, 

членот 50 став 2, членот 51 став 1 и членот 52 алинеја 
И по зборот "урбанизам" запирката се брише и се до-
дава буквата "и", а по зборот "градежништво" зборо-
вите: "и заштитата на животната средина" се бришат. 

Ф . 
Член 6 

Во членот 48 ставови 1 и 2, зборот "сопственици-
те" се заменува со зборовите: "мнозинството сопстве-
ници". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

2191. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 39 став 2 од Законот 
за судовите ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 36/95), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8 јуни 2000 година, донесе 

^ Ш в Ѕ в в ѕ 
1. Се разрешува од функциј ата суДкјЛб^ОШкк & а 

Основниот суд во Прилеп: 
Магдалена Краљевска, по нејзино барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Бр. 07-2619/1 
8 јуни 2000 година ^ 

Скопје 

2192. 
Врз основа на член 94 став 2 од Законот за органи-

те на управата ("Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" бр. 48/90), и "Службен весник 
на Република Македонија" број 63/94 и 64/98), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 8-јуни 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 
ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Се разрешуваат членовите .на Републичката ко-
мисија за односи со верските заедници: 

Борис Трајовски, и 
Ристо Пенов. 
2. За членови на Републичката комисија за односи 

со верските заедници се именуваат: 
Михаил Цеков, од Струмица и 
Никола Наумовски, претседавач на Советот на оп-

штина Битола. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". • * 

СОБРАНИЕ 11А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2570/1 
8 јуни 2000 година 

Скопје 

2193. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена-
та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/97- Пречистен текст), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одр»жана на 8 јуни 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДУШЕВНА БОЛНИЦА - ДЕМИР ХИСАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната 
здравствена организација Душевна болница - Демир 
Хисар се избираат: 

Злате Лејковски, приватен стопанственик од е. До-
ленци - Демир Хисар, 

Стефче Вељанов, директор на Здравствениот дом 
-Демир Хисар, 

Сузана Пејовска, дипломиран економист од Демир 
Хисар и 

Кире Момировски, приватен стопанственик од Де-
мир Хисар. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им прес-
танува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Душев-
на болница - Демир Хисар. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ј а 

. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр: 07-2572/1 Претседател 

8 јуншМЗО годите . ; на Собранието на Република 
Македонија, .* 

д-р Саво Климовски^ 



19 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 48 - Стр. 3025 

2194. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за основа-

ње на Јавно претпријатие Македонска радио-телеви-
зија ("Службен весник на Република Македонија" 
број о/98), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 јуни 2000 година, донесе * 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ-
НО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА МАКЕ-

ДОНСКАТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

1. Се разрешува членот на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење на Македонска-
та радио-телевизија: 4 

Петар Бочваров. 
2. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Македонската радио-теле-
визија се именува: 

Љупчо Петковски, помошник на директорот на 
Фондот за здравствено осигурување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАЌЕДОНИЈА 

Бр. 07-2571/1 
8 јуни 2000 година 

Скопје 

2195. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

* Врз основа на член 97 од Законот за средното об-
разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6 јуни 2СКХ) година, донесе 

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

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ 
"ЉУПЧО САНТОВ11 КОЧАНИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште "Љупчо Сантов" - Коча-
ни, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 17.03.2000 година. 

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

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

Бр. 23-903/1 
6 јуни 2000 година 

Скопје 

2196. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и " Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98) и члер 29 од Деловникот за 
работа на Владата на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 44/99 и 
33/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 јуни 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИ-
ЈА И СУЗБИВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЧКАТА ДЕ-
ЛИКВЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За следење и анализирање на состојбата со мало-

летничкиот криминалитет и координирање на актив-
ностите на надлежните институции во Република Ма-
кедонија што работат со младите се образува Комиси-
ја за превенција и сузбивање на малолетничката де-
ликвенција. 

Член 2 
Комисијата се состои од претседател, заменик на 

претседателот и дванаесет членови, именувани од 
Владата на Република Македонија, Претседателот, 
неговиот заменик и членовите на Комисијата се име-
нуваат по предлог од: Министерството за правда, Ми-
нистерството за труд и социјална политика, Минис-
терството за внатрешни работи* Министерството за 
образование, Министерството за здравство, Минис-
терството за млади и спорт, други невладини органи-
зации и стручни и научни работници. 

ЧленЗ 
Претседателот, заменикот на претседателот и 

членовите на Комисијата се именуваат за време од че-
тири години и можат да бидат повторно именувани. 

Член 4 
Стручно-административните работи на Комисија-

та ќе ги врши Министерството за правда. 

Член 5 
Комисијата ќе доставува до Владата на Република 

Македонија Извештај за својата работа најмалку ед-
наш годишно. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

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

Бр. 23-2814/1 
6 јуни 2000 година 

Скопје 

2197* _ 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-
ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
ГСлужбен весник на Република Македонија" број 
о/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
^"Службен весник на Република Македонија" број 
20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на СРМ" број 
38/90 и "Службен весник на РМ° број 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО 

КРИВА ПАЛАНКА 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио 
крива Паланка, се именува Горица Стоевска-Стан-
ковска, дипломиран социолог. 

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

Бр. 17-2919/1 
23 мај 2000 година 

Скопје 

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

2198. 
Врз основа на член 77 од Законот за локална са-

моуправа ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОВЕРЕ-
НИК КОЈ ЌЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ НА ГЈРАДО-
НАЧАЛНИК Н А О П Ш Т Ш Д О А ^ 

1. Кирил Крстевски, се разрешува од должноста 
повереник кој ќе ги врпш работите на градоначалник 
на Општината Кисела Вода. 
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2. Ова решение влегува во сила ро денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македониј а". 

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

Бр. 17-3087/1 
14 јуни 2000 година 

Скопје' 

2199. 
Врз основа на член 77 од Законот за локална са-

моуправа ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗБОР НА ПОВЕРЕНИК КОЈ ЌЕ ГИ ВРШИ 

РАБОТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИ-
НАТА КИСЕЛА ВОДД 

1. За повереник кој Ќ9 ги врши работите на гра-
доначалник на Општината Кисела Вода, се избира 

- Љубчо Вељанов, дипломиран технолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

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

Член 9 
Летниот одмор за учениците се организира и ко-

ристи, по правило, од, 11 јуни до 31 август 2001 година. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација и ра-
бота на основните училишта во учебната 1999/2000 го-
дина ("Службен весник на РМ" бр. 23/^9). 

Член И 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1.09.2000 го-
дина. 

Бр. 08-2078/1 
09 јуни 2000 година Министер, 

Скопје проф. д-р Гале Галев, с.р. 

Бр. 17-3088/1 
14 јуни 2000 година 

Скопје 

2200. 
Врз основа на член 32 од Законот за основното 

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

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 
2000/2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година, и одморите на учениците во основ-
ните училишта во учебната 2000/2001 година. 

Член 2 
Учебната година започнува на 1 септември 2000 

година, а завршува на 31 август 2001 година. | » 

Член 3 
Воспитно-образовната работа за учениците се ор-

ганизира во текот на целата работна недела. 

Член 4 
Наставата се остварува во траење од 180 наставни 

денови. 
Член 5 

На денот на Св. Кирил и Методиј * 24 Мај и на 
денот на училиштето не се изведува настава и во тие 
денови се организираат културни, спортски и други 
манифестации. 

Член 6 
Деновите кога се изведуваат ученичките екскур-

зии и 21 март-Денот на еколошката акција на млади-
те во Република Македонија се наставни денови кога 
се реализираат посебни програми. 

Член 7 
Ученичките одмори се организираа^ во Текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор за 
учениците. 
V . . . . . . 4 . Член 8 

*' Зимскиот одмор за учениците се организира и ко-
ристи од 3 јануари и трае заклучно со 12 јануари 2001 
година. " 1 - ' 

Како денови за одмор за учениците се користат де-
новите 17,18,19 и 20 април 2001 година. 

2201. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

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

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 

2000/2001 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ 
УЧИЛИШТА 

Член 1 
Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните училишта согласно прог-
рамските целини во наставна година, полугодие и дру-
ги форми на воспитно-образовна дејност и ученички • 
одмор за учебната 2000/2001 година. 

Член 2 
Учебната година во средното образование почну-

ва од 1 септември, а завршува на 31 август наредната 
година. 

Редовната настава во јавните училишта се оства-
рува до 10 јуни во годината, освен во последната годи-
на од гимназиското образование и стручното образо-
вание од четиригодишното и тригодишно траење каде 
редовната настава завршува на 20 мај. \ 

Член 3 
Јавните училишта во времето од 21 мај до 30 јуни ќ 

од 15 август до 20 август организираат подготвителна 
настава, консултација и други форми на помош за уче-

. ниЦите кои треба да полагаат поправни и редовни ис-
пити. 

Завршниот испит во јавните училишта започнува 
на 11 јуни и трае најдоцна до 21 јуни, од 18 август и 
трае најдоцна до 25 август и во јануари во деновите на 
зимскиот одмор на учениците. 

Член 4 
Воспитно-образовната работа за учениците се ор-

ганизира во текот на целата работна недела. 

Член 5 
Во текот на наставната година во јавните училиш-

та се остваруваат најмалку 180 наставни денови за 
учениците. 

Во текот на наставната година во јавните училиш-
та 30 завршната година на образованието се оствару-
ваат најмалку 166 наставни денови за учениците. 

Член 6 
На денот на Св.Кирил и Методиј - 24 Мај и на де-

нот на училиштето не се изведува настава и во тие де-
нови се организираат културни, спортски и други ма-
нифестации. * 

' • * ; Член 7 - -
Деновите кога се изведуваат ученичќитб екскур-

зии и 21 март - Денот на еколошката акција на мла-
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дите во Република Македонија и денот на полнолет-
ството, се наставни денови кога се изведуваат посебни 
програми. 

Член 8 
Наставната година ја сочинуваат две полугодија -1 

и И полугодие. 

Член 9 
Образовно-работна практика за учениците се ост-

варуваат во текот на учебната година. 
Времето на организирањето и начинот на извршу-

вањето на одделни видови образовно-работната прак-
тика се остварува во зависност од специфичноста на 
образовниот профил. 

Динамиката за реализација на образовно-работна-
та практика се утврдува со годишната програма за ра-
бота на училиштето. 

Член 10 
Практичната настава, по правило, се вклопува во 

редовниот распоред на часовите, професионалната 
практика се изведува во повеќе дневно блок траење, а 
феријалната практика за време на летниот одмор на 
учениците. 

Член И 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор за 
учениците. 

Член 12 
Зимскиот одмор за учениците се организира и ко-

ристи од 3 јануари и трае заклучно со 12 јануари 2001 
година. 

Како денови за одмор за учениците се користат 
деновите 17,18,19 и 20 април 2001 година. 

Член 13 
Летниот одмор на учениците се организира и ко-

ристи, по правило, од 11 јуни до 31 август 2001 година. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 1999/2000 година во јавните училишта ("Слу-
жбен весник на РМ" бр. 23/99) 

Член 15 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 01.09.2000 
година. 

Бр. 08-2078/1 
09 јуни 2000 година Министер, 

Скопје проф. д-р Гале Галев, с.р. 

2203. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

. дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Коџаџик-Елев-
ци - Општина Центар Жупа. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

2202. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на .Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена, установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Коџаџик - Оп-
штина Центар Жупа. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македониј а". 

Со денот на примената, на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3075/1 Директор, 
16 јуни 2000 година ̂  дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје ; 

Директор, 
дипл .правник Горѓи Лазески, с.р. 

Бр. 09-3076/1 
16 јуни 2000 година 

Скопје 

2204. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-

I ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Праленик -
Општина Центар Жупа. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македониј а". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3077/1 
16 јуни 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипллравник Горѓи Лазески, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ а 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
сопственост и право на користење на недвижен имот 
во Скопје, против тужените Сул еј манов Џавид, Демир 
Беки, Демир Сали, Демировски Камил, Ибраим Имер, 
Радулов Димитрија и Радулов Коце, сите со непозната 
адреса на живеење и престојување. 

За привремен старател преку Центарот за социјал-
ни работи на град Скопје, со, решение на Центарот 
како привремен старател е поставен адвокатот Дарко 
Анастасов од Скопје. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот и да 
ја преземат постапката или пак да ополномоштат свој 
полномошник кој ќе ги застапува во судот. Во спро-
тивно, привремениов старател ќе ги застапува нивни-
те интереси до правосилното завршување на постап-
ката. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, IV бр.П.бр. 
824/2000. (21669) 

Пред овој суд по предлог на доверителот Универ-
зитет "СвЖирил и Методиј" во СкоЃпјЈе, се води извр-
шна постапка против должникот Валентина Талевска 
поради присилно иселување на должничката од станот 

• , I ' 
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во Скопје, .за постдипломци и докторати на ул. "Дре-
зденска" бр. 19, стан бр. 105. 

Бидејки во текот на целата извршна постапка пре-
стојувалиштето на должникот за судот остана непоз-
нато, судот со решение И. бр. 5494/97 од 27.04.2000 го-
дина за привремен застапник во постапката го назна-
чи полномошникот адвокат Павле Марков од Скопје, 
бул." Кузман Јосифовски Питу" бр. 22, мезанин локал 
7 во Скопје. 

Привремениот застапник во постапката за која 
што е назначен ги има сите права и должности на за-
конски застапник, се додека должникот Валентина 
Талевска лично или пак лице овластено од неа не се 
појави пред судот, односно додека Центарот за соција-
лна работа не го извести судот дека назначил стара-
тел. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, И.бр.5494/97. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ Н-СКОПЈЕ 

Пред овој суд заведен е спор за утврдување на соп-
ственост по тужбата на тужителот Колашанац Шефи-
ка од Скопје, ул."Петар Ѓорѓиев" бр. 41, Скопје, прот-
ив тужениот Рамадани Рецеп и Сејдиевиќ Шабанкои 
се наоѓаат во странство со непозната адреса на живее-
ње во Турција. 

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот со писмен поднесок или лично да 
се јават во судот и да достават податоци за нивното 
живеалиште. Во спротивно, судот ќе им постави прив-
ремен застапник кој ќе ги штити нивните права и ин-
теререси во постапката од редот на адвокатите до 
правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, XIII. П. бр. 
1304/2000. (21668) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Ширет Рахман од Скопје, 
против тужениот Гани Рахман од Скопје, со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот Гани Рахман во рок од 30 
дена од објЈавувањето на огласот да се јави во судот 
лично или преку полномошник и да ја преземе постап-
ката, во спротивно, истата ќе продолжи преку поста-
вениот застапник.' 

Судот за привремен застапник на тужениот го пос-
тави адвокатот Билјана Буловска од Скопје, која ќе ги 
застапува неговите интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје,Х1.П.бр.831/00. 
(22029) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Овој суд поднесена е тужба за развод на 
брак по тужбата на тужителот Турковиќ Фемин од е. 
Црквино, против тужената Турковиќ Исмета од Ско-
пје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огалсот да достави точна 
адреса или определи свој полномошник. 

Судот на тужената и постави привремен застапник 
кој ќе ги застапува нејзините права и интереси, а тоа е 
Јачева Билјана, стручен соработник при Основниот 
суд во Велес, се до појавување на полномошник на ту-
жената и до окончување на постапката во судот. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.657/2000. (21920) 

Пред овој суд се води парнична постапка за утвр-
дување на постоење на договорен однос и сопственост 
по тужбата на тужителите Александар Ѓорѓиевски, 
Живко Стојановски, Софија Темелковска, Васка Ан-
доновска, Верка Стојанова, Фанка Димитрова и Бра-
нка Манева сите од Велес, цротив тужениот Усеинов 
Батлиман Муарем од е. Мамутчево, а сега со непозна-
та адреса на живеење во Турција. Вредност на спорот 
10.000,00 денари. 

За привремен застапник на тужениот се одредува 
Валериј а Николова, стручен соработник во овој суд. 
Привремениот застапник ги има сите права и должно-
сти на законски застапник се додека тужениот или не-
гов полномошник не ќе' се јави во судот, односно доде-
ка Органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.892/99. (21927) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Музафер Јахја од е. Неготи-
но-Гостиварско против Јетмире Јахја родена Мемети 
од Гостивар, со непозната адреса. 

На тужената Јетмире Мемети родена во е. Неготи-
но и се определува привремен застапник и тоа стручен 
соработник Бобан Димоски, кој ќе ги застапува 
интересите на тужената се додека таа или нејзин пол-
номошник не ре јават во судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 208/2ооо. 
(21891) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
смртта на лицето Бакиу Беќир роден на 5.04.1928 го-
дина во е. Врањовце, од татко Мисим Бакиу и мајка 
Назифе Бакиу, по предлог на предлагачот Афет Бак-
иу од Гостивар, ул."Шуматоска" бр.36. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ба-
киу Беќир во рок од 15 дена од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ" и огласна табла во ос-
новниот суд да се јави, а истовремено ги повикува сите 
лица што знаат нешто за неговиот живот да го кажат 
во Основниот суд. 

По истекот на определениот рок доколку повика-
ното лице не се јави ќе се смета дека истото е, починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.95/2000. , 
(21900) 

Пред овој суд се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Азизи Невзат роден на 19.04.1962 го-
дина во е. Ломница од татко Азизи Азис и мајка Укро 
Асније по предлог на предлагачите Азизи Армии и 
Азизи Армина застапуваше од нивната мајка Есати 
Хасније од е. Калиште. и , 

Се повикува лицето Азизи Нехат да се јави во Ос-
новниот суд во Гостивар, во рбк од 15 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" како и 
сите лица кои што знаат нешто за неговиот живот. 

Доколку повиканото лице не се јави во определе-
ниот рок се смета дека е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.89/2ооо. 
(21903) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води парнична 
постапка по тужбата на тужителот Јакупи Намик од е. 
Чајле, застапував од полномошникот За(нко Стојменов 
од Тетово, против тужените Муслиу Бујар и Муслиу 
Џемил, двајцата од е. Чајле-Гостиварско, сега на прив-
ремена работа во странство со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот. Доко-
лку не се јават или не постават свој полномошник во 
постапката нивните интереси ќе ги застапува привре-
мениот застапник Бобан Димоски, стручен соработ-
ник при Основниот суд во Гостивар се од окончување-
то на овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.715/97. 
(21929) 

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Бегзати Џавит 
Мефаил од е. Горџа Бањица Гостиварско, а против 
тужените АзизиФерикќани и Сали.Бектеша Ашим од 
Гостивар, сега со непозната адреев 
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За привремен застапник на тужениот се поставува 
лицето Азизи Бектеш Салимуртезан од е. Горна Ба-
њица, кој ќе ги застапува тужените во постапката се 
додека истите или нивни полномошник не се појават 
пред судот дека им назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.383/2ооо. 
(21931) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за сопст-
веност и владение по тужбата на тужителот Бафќари 
Аземине од Куманово, против тужениот Азири Љат-
иф и Азири Шаип со непозната адреса, а со престојува-
лиште во Косово СРЈ. Вредност на спорот 2.000 дена-
ри. 

На второ тужениот Азири Шаип му се поставува 
привремен застапник кој ќе го застапува до правосил-
ното окончување на постапката се додека тужениот 
или негов полномошник не се јават пред судот, однос-
но додека Центарот за социјална работа не го извести 
судот дека назначил старател. За привремен застапн-
ик се поставува адвокатот Виолета Илиевска од Ку-
маново, која ќе го застапува второ тужениот до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.116/97. 
(21914) 

даноски Рубинчо, исто така од Прилеп, сега со непо-
заната адреса. 

Се повикува должникот да се јави во Основниот 
суд во Прилеп, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас, или да постави свој полномошник. Во спро-
тивно, на должникот ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе се грижи за, неговите интереси до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Прилеп, И.бр. 1104/98. 
(21913) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка за издршка по ту-
жбата на малолетните тужители Бујар Рецепи, Мај ли-
нда Рецепи и Заим Рецепи, сите од е. Грнчари преку 
законскиот застапник таткото Неврус Рецепи од е. Гр-
нчари, против тужената Перјана Рецепи од е. Накол-
ец, сега во САД, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Перјана Рецепи во рок од 30 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, судот ќе постави привремен застапник кој 
ќе ги застапува неговите права и интереси се до 
окончувањето на постапката во судот. 

Од Основниот суд во ресен, П.бр.126/99. (22195) 

Пред овој суд е покрената постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Агим Хасани од Кума-
ново, ул." Веселин Бубовски" бр. 39, против тужената 
Фљориме Хасани, родена Шаќири, во е. Насалце, опш-
тина Бујановец, а сега со непозната адреса на живее-
ње во Швајцарија. Вредност на спорот 60.000,00 дена-
ри. 

Се повикува тужената да во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави во судот или одреди 
свој полномошник ќој ќе ја застапува во постапката. 
Во спротивно, на истата за привремен застапник кој 
ќе ја застапува во постапката и се одредува адвокатот 
Јордан Серафимовски од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр. 
644/2000. (21915) 

Пред Основниот суд во Куманово е во тек постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителот Сабиље 
Исмаили од е. Никуштак, против тужениот Неџати 
Исмаили од е. Слупчане, сега на привремена работа во 
СР Германија, со непозната адреса на престојување. 

На тужениот му се назначува привремен застапник 
Живко Арсовски, адвокат од Куманово, кој ќе го зас-
тапува тужениот во постапката се додека тој или не-
гов полномошник не се појави пред судот или додека 
Центарот за социјални работи не го извести судот де-
ка назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, Ш.П.бр.573/2ооо. 
(21916) 

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 
Пред Основниот суд во Неготино се води спор за 

утврдување на сопственост и враќање на подвижни ра-
боти по тужбата на тужителката Андова Гордана,од 
Неготино, против тужените Андов Кирил од Неготи-
но и Андов Никола кој се наоѓа во странство. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да му 
достави на судот точна адреса или да определи полно-
мошник кој ќе ги застапува. Во спротивно, по објаву-
вањето на огласот судот ќе им постави за привремен 
застапник Ангелковски Ацо, адвокат од Неготино, кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси до окончу-
вањето на постапката. ^ 

Од Основниот суд во Неготино, П.бр.113/98. (1923) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред овој суд се води извршна постапка за наплаг I 

та на парично побарување по предлог на доверителот, 
Стојановска Јасмина од Скопје, против должникот' 
Богданоска Васка од Прилеп, како и должникот Бог-

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-
во на сопственост по тужбата на тужителот Гога Спи-

ровски од Ресен, ул. "Гоце Делчев "бр. 43, против ту-
жениот Шадо Мемет Екур, сега со непозната адреса 
на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот да дос-
тави точна адреса или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапн-
ик КОЈ ќе ги застапува неговите права и интереси се до 
окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.47/2000. (21934) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за регрес по тужбата на тужителот АД за осигурува-
ње и реосигурување "Македонија" Скопје, против ту-
жениот Шопов Благој од Струмица, сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 29.800,00 
денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
објавувањето на огласот. За привремен застапник на 
тужениот се назначува Валентина Митева, стручен со-
работник во Основниот суд Струмица. 

Привремениот застапник ќе го застапува тужени-
от со сите права се до негово појавување или на негов 
полномошник. 

Од Основниот суд во Струмица,П.бр.19/98. (21926) 

Пред Основниот суд во Струмица заведен е спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Димитар 
Трибичлиев од Струмица, против тужената Шумадин-
ка Трибичлиева со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или во тој рок 
на судот да му достави точна адреса. Доколку истата 
не се јави во тој рок ќе и биде поставен привремен 
застапник, и тоа лицето Лорета Ѓорѓиева од Струми-
ца, стручен соработник при овој суд која ќе ги заста-
пува интересите на тужената Шумадинка Трибичли-
ева се додека таа или пак нејзин полномошник не се 
јават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1168/2000. 
(22020) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 

^за исполнувале на^дфшв^фза купопродажба по туж-
бата, на тужителите Митана Јоргушевска и Слободан-
ка Ристовска од Тетово, против тужениот Мирко Вуј-
тѓстк" г.п нр.ттггтата аттпр.па тап "Хггаатпга. 
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Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или овласти полномошник кој ќе го застапу-
ва во оваа постапка до окончување. Во спротивно, по 
истекот на 30 дена, судот преку Центарот за социјална 
работа на тужениот ќе му постави привремен зас-
тапник. 

Од основниот суд во Тетово П.бр.745/2000. (22196) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по основ на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителот Јовановски Онофрија од е. Ми-
летино, против тужениот Амети Газим од е. Милети-
но, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот да доста-
ви адреса или овласти полномошник кој ќе го застапу-
ва во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот од 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му поста-
ви привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.735/2000. (22197) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 
за физичка делба по предлог на предлагачот Рустеми 
Фејзи од Тетово, ул. "В.С. Бато"-А-1/19, против про-
тивникот Ајвази Исније и Ајвази Муарем од Тетово 
ул."Д.Г.Кара" бр. 13. 

Се повикува противникот Ајвази Муарем од Тето-
во, сега на привремена работа во Германија, да во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огалсот да се 
јави во судот, да достави адреса или одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, судот преку Центарот за 
социјални работи во Тетово ќе постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, ВПС.бр.122/2000. 
(22198) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по ту-
жбата на тужителот Адил Љазим Беџети од е. Копан-
це, против Емине Беџети, родена Даути од Тетово, 
ул."М.Ацев" бр. 54 а, сега со непозната адреса во Шв-
ајцарија. 

Се повикува тужената да во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот да достави адреса на судот или 
постави свој застапник. Во спротивно, судот ќе и пос-
тави привремен старател кој ќе го води спорот во не-
гово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.910/99. (21938) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е попстапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ајдини 
Ајше родена Беќири од Тетово,'ул."Илинденска" бл-
ок 77-Д/28, против тужениот Ајдини Кани од Тетово, 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да \:едави во Основниот суд во Те-
тово, или да овласти свој полномошник. Во спроти-
вно, судот преку Центарот за социјални работи Тето-
во, ќе му постави привремен старател КОЈ ќе ги штити 
неговите права и интереси до правосилното окончува-
ње на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.449/2000. 
(21896) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственич-
ки спор по тужбата на Павле Билбиловски од Белград 
против тужените Стојче Меџановски од с.Стенче и 
други. • . 

Се повикува туженото лице Хидајет Сами Азири 
од*с. Теново-Тетово, сега со непозната адреса во Гер-
манија, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди 
полномошник. Во спротивно, преку Центарот за.соци-
јална работа во Тетово^ќе му биде одреден привремен 

застапник кој ќе го застапува до правосилното заврш-
ување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.897/99. (21893) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
поради сопственост по тужбата на тужителот Камили 
Абдулхади од Тетово, "Илинденска"бр. 152 против 
тужениот Мустафовиќ Керим од Тетово, сега со непо-
зната адреса во Турција. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во судот или да одреди свој полномошник, а доколку 
не се јави во определениот рок на истиот ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за соци-
јална работа во Тетово, кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 696/2000. 
(21898) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Нухи Терази-
Ја од е. Групчин - Тетово, против тужената Габриела 
Рената Розамарија Малина од Берлин, СР Германија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот, да се јави во 
судот, да ја достави нејзината точна адреса или да од-
реди свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе бара пос-
тавување на привремен старател кој ќе се грижи за 
нејзините права и инереси до правосилното окончува-
ње на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 274/2000. 
(21910) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош ор.975286/96 издаден од УВР-Скопје на име 

ЌатеринаСековска,ул." С.Кастриоти" бр.3а, Скопје. 
ПасоиГбр.0329642 издаден од УВР-Скопје на име 

Бисерка Поп - Стефанија ул."Народен Фронт"бр.31/1-
32,Скопје. ' (22331) 

Пасош бр. 403321/94 издаден од УВР - Гостивар на 
име Ука Харун, е. Беловиште,Гостивар. (22^32) 

Пасош бр. 432969/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Снежана Вељановска ул." Козле "бр.135,Скопје.(22333) 

Пасош бр.1394734 издаден од УВР-СкопЈе на име 
Михајловска Тања ,у л." Хе л синки" бр .41 а ,Скопј е .22397 

Пасош бр. 374836 издаден од УВР Кочани на име 
Георѓиев Ванчо, с.Грдовци, Кочани. (22398) 

Пасош бр.575327 на име Мехмеди Даут,ул."М. 
Тито"бр.10, Кичево. (22405) 

Пасош бр. 710918 на име Мираим Бајрамовски е. 
Норово,Крушево. (22411) 

Пасош бр. 782985/96 на име Милеска Евгенула, ул. 
" Климетица" бр. 2,Струга. (22413) 

Пасош бр. /82984/96 на име Милески Димитри, ул. 
" Климетица" бр. 2,Струга. (22416) 

Пасош бр. 0921080 на име Иванов Ване, е. Злеово, 
Радовиш. (22417) 

Пасош бр. 0610994 на име Неделковска Билјана, 
ул/'Д. Лахчански"бр. 70/7,Битола. (22418) 

Пасош бр.589347 на име Талат Садики,с.Селце, 
Тетово. (22419) 

Пасош бр. 612322 на име Џафер Тунај, ул. "Гоце 
Делчев" бр.267, Охрид. (22420) 

Пасош бр. 615523 на име Џафер Мелат ул. "Гоце 
Делчев" бр. 267,Охрид. ; (22421) 

Пасош бр. 7479/3 издаден од УВР Скопје на име 
Гаши Фатмир,ул."Македонско Кос. бригада "бр.3/10-
10,Скопје. ^ (22430) 

Пасош бр. 744068 издаден од УВР Скопје на име 
СаидСуад,ул. "Јајце" бр.60,Скопје. (22423) 

Пасош бр. 11849221 издаден од ОВР Скопје на име 
Јахиш МухамеТдул." Антон Попов"бр.50,СкопЈе. 22424 

И; :ош бр. 790404/95 издаден од ОВР Скопје на име 
Авни амадани,бул." АСНОМ "бр.54/2-25,Скопје.22425 



Пасош бр.600155,издаден од УВР-Скопје на име 
КонстантиновМилчо,ул." Варшавска" бр.8,Скопје.22426 

Пасош бр. 898530/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Алии Авдула,е. Арачиново,Скопје. (22427) 

Пасош бр.679131/95,издаден од УВР-Скопје на име 
Петровски Орце,ул."Р.Ј. Корчагин" бр. 31,Скопје. 

Пасош бр.1227868 на име Ѓулумсере Јусуфи, с.Пи-
рок, Тетово. (22551) 

Пасош бр.37737/93 на име Далип Емине,с.Дело-
гожда,Струга. (22553) 

Пасош бр.1308745/99, издаден од ОВР - Струга на 
име Мена Линдим, е. Биџево,Струга. (22556) 

Пасош бр.123699 на име Ајрушев Џемаил, ул. 
"Радански пат" бр. 103, Штип. (22559) 

Пасош бр.1329206 на име Трајков Никола, ул. "М. 
Тито"бр.5, Богданци. (22560) 

' Пасош бр.253321 на име Димчевска Иванка,ул. 
"ЈНА"бр.102, Тетово. ѓ , (22564) 

Пасош бр.1133673/98 на име Владимир Ѓорѓиев,ул, 
"Ленинова "бр. 16/2-0,Велес. (22565) 

Пасош бр.698552/95издаден од УВР-Струмица на 
име Мухарем Исинов,е.Банско бр.227,Струмица. 22593. 

Пасош бр. 17395/93, издаден од ОВР-Ст^уга на име 
Милошевски Страшо,е.Ераниште,Струга. (22549) 

Пасош бр. 1145071 на име Петровски Петар, 
ул." Ацо АџиИлов" бр. 47, Неготино. (19721) 

Пасош бр.1065046/98,издаден од ОВР-Струга на 
име Јусуфи Уљбер, ул."Партизанска" бр39,Струга. 

Работна книшка на име Стевче Трајовски, е. 
Моја, Битола. (22521) 

Свидетелство за 1 година на име Тешевска Драга-
на, е. Нерава,Крива Паланка. ' (22497) 

Свидетелство на име Тасков НенаД,ул."С.Демир" 
бр.4/14, Штип. (22516) 

Свидетелство за 1 година на име Газмен Османи, 
с.Доброште, Тетово. (22528) 

Диплома за средно училиште на име Малиќи Веби, 
е. Липково,Куманово. (22510) 

Чековите од бр. 0150000001281 до 0150000001286 од 
тековна сметка бр. 9141540, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Глигоровски Горѓи,Скопје. 

Чек бр.0120001005715, од тековна сметка бр. 
97234/18 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Атанасов Боислав, Скопје. (22327) х 

Работна книшка издаден од Скопје на име Коле-
ќески Никола, Скопје. (22310) 

Работна книшка на име Зеќирја Матејче,Кума-
ново. (22342) 

Работна книшка на име Суби Лумани,с.Франгово, 
Струга. ' (22346) 

.Работна книшка на име Митревска Весна ул. 
"Б. Даневи" бр. 2, Штип. . (22379) 

Работна книшка на име Милошевска Билјана, ул. 
"ИОктомври" бр. бб,Куманово. (22400) 

Работна книшка на име Илиоски Благој а,ул. 
" Кузман Ј.Питу",Прилеп. (22407) 

Свидетелство за 8 одделение на име Батраук 
Исеин, е. Студеничани,Скопје. (22334) 
Свидетелство за 2 година на име Сотировска Билјана, 

ул. "К. Јосифовски" бр. 6, Ресен. (22335) 
Свидетелство за 3 година, на име Андонова Љуби-

ца, ул. "Пролетерска бригада" бр. 36,Кочани. (22336) 
Свидетелство за 8 одделение на име Игнатов Миле 

ул. "14 Мак. бригада"бр. 53,Кочани. - (22337) 
Свидетелство на име Цапаровски Горѓи,Берово.22338 
Свидетелство за 7 одделение на име Јовановски Ди-

митар, .е. Габрово,Делчево. ' (22339) 
Свидетелство на име Цветковска Мај а, Делчево. 
Свидетелство 3 година на име Додиќ Драги, ул. 

" Бранко Богданци" бр. 63,Куманово. (22341) 
Свидетелство за 97/98 година на име Нухи Нуредин 

ул. "И.Л. Рибар" бр. 154,Куманово. (22343) 
Свидетелства за 5 и 8* одделение на име Асим 

Шакири,с.Франгово,Струга. . (22347) 
Свидетелство за 8 одделение на име Рахмани Вло-

ра Радолишта, Струга. (22348) 
.Свидетелство за 8 одделение на име Играле Даути 

е. Радолишта*Сфруга,. Јктадг- лк -.Ш349) 
1.г'Свидет&Ј^ Мимо-

за, е. Радолишта,Струга. (22350) 

Свидетелство за 8 одделение на име Асани Фес-
тќме, е. Заграчани,Струга. (22351) 

Свидетелство на име Маркова Станка,Штип.22352 
Свидетелство на име Манева Јасна,е. Калниште, 

Пробиштип. (22353) 
Свидетелство на име Бектеши 3умбер,с.3дуње, 

Гостивар. (22354). 
Свидетелство за 1 и 2 година на име Соколовски 

Игор, е. Срамзалино,Велес. » (22355) 
Свидетелство за 8 одделение на зше Нове 

Менески, ул. "Војводинска" бр. 25,Прилеп. (22357)« 
Свидетелство на име Николоски Дарко, ул. "Моша 

Пијаде" бр. 12/14, Прилеп. (22358) 
Свидетелство на име Митреска Стефка, ул. "Егеј-

ска " бр. 68, Прилеп. (22359) 
Свидетелство од 1 до 3 година на име Нашит Име-

ри, Тетово. (22360) 
Свидетелство за 1 година на име Џеваире Аропи, 

Тетово. (22361) 
Свидетелство на име Селвије Асани,Тетово. 22362 
Свидетелство на име Атанасова Јасмина,Гос-

тивар. (22363) 
Свидетелство за 2 година на име Тотевска Дра-

гана, Крива Паланка. (22365) 
Свидетелство за 2 година на име Петроава Катица, 

ул. "Охридска" бр. 3/3,Кочани. (22368) 
Свидетелство на име Стоилов Гоце Нова населба 

14,Кочани. V (22368) 
.Свидетелство на Чаме Димитриевски Аце,ул. 

"Т.Думба" бр. 84/10-5 Делчево. . (22370) 
Свидетелство на име Митровски Дејан Ж, станица 

бр. 14, Куманово. ' (22371) 
Свидетелство за 2 година на име Мухамет Даути е. 

Липково, Куманово. (22312) 
. Свидетелства од 1 до 4 година и диплома на име 

Магди Јулијана, ул. "ЈНА" бр.2-2-2,Струга. (22373) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл.весник на РМ" број 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки при ЈП Комуна "Ново Село" објавува 

ПОВТОРНО ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот отворен повик бр. 2/2000 

е ЈП "Комуна" Ново Село. 
1.2. Предмет на набавка е изведување на градежни 

работи - деловен простор на Зелен пазар во Ново Се-
ло. * 

1.3. Повикот е отворен за сите домашни лица реги-
стрирани за ваков вид работа. 

1.4. Постапката на повикот ќе се спрореде соглас-
но со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудите ќе се врши по следните 

критериуми: 
- цена 1 50% 
- начин на плаќање 20% 
- квалитет , 2 0 % 
- рок на завршување на работите 10% 
1.6. Рок за доставување на понудите е 7 дена од де-

нот на објавувањето. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тенд врската документација може да се 

подигне во ЈП "Комуна" Ново Село, секој работен 
ден од 8 до 15 часот. 

2.2. Износ на надоместокот што треба да се плати 
при подигањето на, тендерската Документација изнесу-
в а н о н о денари и истиот е неповратен. 

• . ' Уплатите се вршат на жиро сметка 41300-762-5220 
на име ЈП "Комуна" Ново'Село, ЕДБ=4027997115228, 
при Стопанска банка Струмица. 
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2.3. Само понудувачите кои ќе ја платат тендерска-
та документација имаат право да поднесат понуди. * 

/ 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи придружна доку-

ментација во согласност на член 22 и 23 од Законот за 
јавните набавки и тоа: 

- копија од изводот на регистрацијата на дејноста * 
на понудувачот, 

- документ за бонитет од носителот на платниот . 
промет, 

- изјава дека не е под стечај или ликвидација пот-
пишана од одговорното лице на понудувачот, 

- референтна листа на досегашното работење, 
- список на технички лица кои ќе бидат вклучени 

во работата, 
- работно искуство во вршење на ваков вид на ра-

бота. 
3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-

ција и вкупна цена. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите се доставуваат согласно член 52,53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
4.2. Понудите се доставуваат на архива на адреса: 

ЈП "Комуна" Ново Село, ул. "Мануш Турновски" 
бр.1. . • . 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои ќе бидат предадени по предвиде-

ниот рок како и оние кои нема да бидат комплетни и 
во спротивност со Законот за јавните набавки, нема 
да бидат разгледувани. . 

5.2. Црнудите кои ќе бидат отворани и разледуваци 
од Комисијата за јавни набавки при ЈП "Комуна" Но-
во Село. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда, а за подетални информации можат да се об-
ратат на тел. 0902/355-615. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 15 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на опрема, услуги, материја-
лни права и добра на Министерството за образование 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/00 - Н 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

* И ИСПОРАКА НА ОГРЕВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2000/2001 ГОДИНА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование, ул. 

"Димитрие Чепоски" бр. 9, Скопје, Р. Македонија. 
1.2. Предмет на набавката - два предмета и тоа: 
1.2.1. Огревно дрво 
1.2.2.. Екстра лесно масло за горење (ЕЛ) и мазут 

за потребите на основните училишта и државните 
средни училишта. 

1.3. Вид и количина: 
Огревно дрво 
- за потребите на дејноста основно образование за 

грејната сезона 2000/2001 година, - огревно дрво во 
количина од 26.461 м3 или 37.839 ПРМ 

- за потребите на дејноста средно образование за 
грејната сезона 2000/2001 година. 

- огревно дрво во количина од 4.494 мЗ или 6.420 
прв 

Вкупно огревно дрво: 30.950 м3 или 44.259 ПРМ 
Екстра лесно масло за горење 
- за потребите на дејноста основно образование за 

грејната сезона 2000/2001 година-еќстра лесно масло 
за горење во количина од 2.439.458 литри, : н 

- за потребите на дејноста средно образование за 
грејната сезона 2000/2001 година, 

4 - екстра лесно масло за горење во количина од 
1.026.285,00 литри. 

Вкупно елм: 3.465.743 литри. 
Мазут _ 
- за потребите на дејноста средно образование за 

грејната сезона 2060/2001 година мазут во количина 
33.330 килограми, 

1.4. Квалитет: 
- огревно дрво прва (1) класа-буково и дабово, 
7 квалитетот на екстра лесно масло за горење и 

мазутот да одговара на Правилникот за квалитет на 
маслата за горење ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 47/83 и 
"Сл. весник на РМ" бр. 81/93). 

1.5. Место на испорака: училишен двор на централ-
ното или подрачните училишта, а според диспозиција 
што ќе ја даде училиштето наведено во Прегледите за . 
огревен материјал (огревно дрво и ЕЛ масло за грее-
ње и мазут) од тендерската документација. 

1.6. Предметот на набавката е неделив во рамките 
на набавката на огревно дрво и во рамките на набав-
ката на екстра лесно масло за горење и мазут. 

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- цена - 90 бода, 
- начин на плаќање-10 бода. 
1.8. Рокови: 

% - Краен рок за испорака: сукцесивно според потре-
бите на училиштата односно во зависност од̂  располо-
живите капацитети - до 30.09.2000 година. 

- Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворање на понудата. 

- Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето на повикот во јавно 
гласило. 

1.9. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.10. Право на учество имаат сите заинтересирани 

домашни правни лица кои се регистрирани за ОВОЈ ВИД 
дејност. ч 

1.11. Тендерска документациј а 
- Прегледи за дистрибуција на огревното дрво и 

екстралесното масло за горење и мазут по училишта 
(основни и средни) 

- Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за образование на ул. "Пролет" бр. 1, 
Скопје, соба бр. 2 со надоместок во износ од 500,00 де-
нари. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Во понудите треба да бидат разработени след-

ните елементи: 
- Единствена цена за една или повеќе општини (по 

старата поделба на општините вкупно 34 општини во 
РМ) - организациони единици по просторен метар за 
огревно дрво и по литар за екстра лесно масло за 
горење и вкупна цена на набавката за огревно дрво и 
вкупна цена на набавката за екстра лесно масло за 
горење и мазут. Во понудената цена треба да бидат со-
држани данокот на додадена вредност, акцизи, зависни 
трошоци, транспорт до крајните корисници и истовар 
и др. трошоци. 

Цените да бидат искажани во денари. 
- Обем на понудата за огревно дрво: истата да се 

однесува за сите училишта наведени во Тендерската 
документација; 

- Обем на понудата за Екстра лесно масло за горе-
ње: истата -да се однесува за сите училишта наведени 
во Тендерската документација; 

- Рок на испорака, односно извршување на набав-
ката-наведен во повикот сукцесивно според потребите 
на училиштата до 30.09.2000 година. 

- Начин и услови на плаќање (за аванско плаќање 
е потребно да се обезбеди банкарска гаранција). 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. к^.... 

Понудите^ребасдашрдо на 
нарачателот Министерство за образование, јрајд^аа^д 



19 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ѕр -' .го зг::7 

до истеќот на петнаесеттиот ден од денот на објавува-
њето или по пошта на адреса Министерство за образо-
вание ул. "Димитрие Чуновски" бр. 9, Скопје, со обвр-
ска да се обезбедат докази за датумот на пратката или 
со предавање на Комисијата на лице место, најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање на понудите. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, соглас-
но член 22 и 24 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- извод од судска регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот за платен промет согласно Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (потврда заверена од надлежен Основен Суд), 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција-уверение од надлежен 

. Основен суд-Оддел за прекршоци); 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната 

документација треба да бидат доставени во ориги-
нален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

3.3 Согласно член 23 од Законот за јавните набав-
ки да се достават следните документи: 

- Список на главни испораки од овој вид во после-
дните 3 (три) години, 

- Список на техничка опрема со која располага по-
нудувачот. 

3.4. Понудата се доставува во затворен коверт кој 
во себе содржи два затворени запечатени коверти. Ед-
ниот, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-
ја". 

3.5. На предната страна од' ковертот на горниот 
лев агол да биде назначено "не отворај" како и бројот 
на отворениот повик, а во средината на ковертот 
треба да биде назначена адресата на набавувачот. 

3.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите (кои задол-
жително треба да поседуваат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање -
член 29 од Законот за Јавни набавки( ќе биде изврше-
но во 12 часот на 15-тиот ден од денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија" во 
просториите на Министерството за образование на ул. 
"Димитрие Чупоски" бр. 9, Скопје (во салата за соста-
ноци).^ 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој субјект може да учествува само со една, 
понуда. 

- Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 236-020; 106-560. 

, Комисија за јавни набавки на опрема, 
вршење на услуги и материјални права 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за Јавни набавки на Акционерското друштво за 
телекомуникации "Македонски телекомуникации" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 88/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ОСИГУРУВАЧИ ЗА ПРЕНАПОНСКА И 
СТРУЈНА ЗАШТИТА НА ДИГИТАЛНИ 

ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ 
(со јавно отворање) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД "Македонски телекомуника-

ции" Скопје 

1». 
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\ Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или ис-
тите доколку се фотокопија да бидат заверени од 
страна на нотар. 

2.5. Понудите 1реба да бидат придружени со бан-
кова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност 
на понудата, која треба да биде доставена во придруж-
ната документација на понудата. 

2.6. Цените во понудата треба да бидат дадени во 
ДЕМ со вкалкулиран данок и царина, односно со ДДП 
паритет. , 

2.7. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени, понудата ќе се смета неком-
плетна. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите треба да се достават во Архивата на 

Дирекцијата на АД "Македонски телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

3.2. Јавно отворање на понудите- во присуство на 
овластено претставници на понудувачите ќе биде из-
вршено на ден 05.07.2000 година во 12,00 часот, во 
простириите на'Дирекцијата на АД "Македонски те-
лекомуникации" - Скопје, во салата на IV кат. 

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. * 

3.4. Понудите треба да се достават согласно член 
52,53 и 54 од Законот за јавните набавки.4 

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како 
и оние кои не се изработени според пропозициите и 
програмата на Отворениот повик & Законот за јавни-
те набавки нема да бидат разгледувани. 

3.6. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел. 141-498, лице за контакт Билјана Андревска. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/ 
98), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за финансии, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/00 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИ-
СКИ МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЦИРАН ВО ГЛАВА 
I ОД ЛИСТАТА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРЊ 
СКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2000-ТА 
ГОДИНА 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерството зЗ&фина^сии на Република Маке-

донија, со седиште на уЈ̂ ица "Даме Груев" бр. 14, Ско-
пје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно правно и физичко лице кое е регистрира-
но за производство и трговија на мало со канцеларис-
ка опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка на потрошен канцелариски материјал 

специфициран во глава I од Листата на потрошниот 
канцелариски материјал за потребите на подрачните 
единици на Министерството за финансии во 2000 годи-
на* • 
4 т Понудувачите треба да достават понуда за сите 
позиции од глава I од Листата. г , . . 

- Понудите на понудувачите ќсЉ не ги содржат си-
те позиции од глава I од Листата, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да бидат разгледувани. 

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката, на потрошните канцелариски мате-

ријал ќе се врши според потребите на Набавувачот по 
претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржа-
ни видот и количеството на потрошниот канцелари-
ски материјал и местото на испорака. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Детален опис на понудениот потрошен канцела-

риски материјал (за секрј артикл, назив на производи-
телот, земја на производство и др.); 

- Крајна поединечна цена по единечна мера (парче, 
кочан, сет, ролна, кутија) за секоја позиција од глава I 
од Листата на потрошен канцелариски материјал со 
посебно искажани ДДВ, и други давачки и вкупна 
цена за цела глава, фиксна (непроменлива се до 
конечното исполнување на договорот) и искажана во 
Денари; 

- Рбк на испорака (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на порачката); 

- Рок на плаќање (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на фактурата за извршената 
испорака). ' ' 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно, понудите во кои изнесените пода-то-
ци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од ната-
мошната постапка, односно нема да бидат евалу1фани 
(оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно Со Правил-
никот за содржината на документот за бонитет ("Слу-
жбен весник на РМ" бр-. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на дејно-
ст (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на 
дејноста кој може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја дока-
жува техничката способност, а кои треба да бидат 
приложени во ковертот кој носи ознака "документа-
ција". 

- Список на главни испораки на потрошен канце-
лариски материјал во претходната година со количи-
ните на испорачаниот потрошен канцелариски мате-
ријал и примачите; 

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен, испораката да ј^ вр-
ши до подрачните единици на Министерството за фи-
нансии во Републиката, заверена и потпи-шана од 
одговорното лице;, 

- Писмена изјава дека понудувачот располага со 
магацин и дека во секое време има доволно количес-
тво на потрошен канцелариски материјал во залиха, 
заверена и потпишана од одговорното лице; 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од натамошната постапка, односно, 
нема да бидат евалуирани (оценети). 

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Цена 45 поени, 
- Квалитет , 4 25 поени, 
- Рок на испорака , 15 поени , 
- Начин и рок на плаќање 15 поени. 



8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

Понудите треба да се достават најдоцна до 07 јули 
2000 година до 12 часот во архивата на Министерство-
то за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема 
да бидат разгледувани. ^ 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот'за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта и 
истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот 
на јавното отворање на понудите, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 14:30 
часот секој работен ден). 

Листата на канцеларискиот потрошен материјал 
што ќе се набавува во Министерството за финансии 
во 2000-та година,понудувачите ќе можат да ја подиг-
нат од денот на објавувањето на Отворениот повик 
бр. 3/00, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот во 
архивата на Министерството за финансии во Скопје. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
07 јули 2000 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14, Скопје), И кат-сала за состаноци. ' 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуст-
вуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од Понудувачот. 

Дополнителни информации на тел. 106-431 и 106-
131. 

Комисија за јавни набавки 

Министерството за одбрана ги известува понудува-
чите поради поефикасно и порационално извршување 
на постапката, а согласно член 7 и член 3 од Законот 
за јавните набавки дека Отворениот повик бр. 16-
181/45, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 36/2000 
и во "Дневник" на 12.05.2000 година се поништува, а 
истиот ќе биде повторно објавен за неколку дена, со 
тоа што наместо Отворен повик постапката ќе се реа-
лизира преку Барање За прибирање на понуди. Пону-
дувачите да ја подигнат документацијата во соба 711 
во Министерството за одбрана. 

, \ \ 
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ 
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА Т.Ц. ЗИРААТ 

БАНКАСИ, ФИЛИЈАЛА СКОПЈЕ 

Извршивме ревизија на придружниот биланс на сос-
тојба на Т.Ц. ЗИРА АТ БАНКАСИ, филијала Скопје 
( "Банката") на 31 декември 1999, како и на поврзани-
те со него извештаи за билансот на приходи и расходи 
и паричниот тек за периодот од февруари до 31 декем-
ври 1999 година. 

Соодветни одговорности на директорите и ревизорите 
. Одговорноста на финансиските извештаи е на дирек-
торите. Наша одговорност е да искажеме, мнение, ба-
зирано на извршената ревизија, за финансиските из-
вештаи. 

Основа за мнението 
Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународ-
ните стандарди на ревизија. Овие стандарди изискува-
ат да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да се 
здобиеме со разумна увереност дека финансиските из-
вештаи не содржат материјално значајни грешки. Ре-
визијата вклучува испитување, врз основа на тестира-
ње, на евиденциите што ги поткрепуваат износите и 
образложениј ата во финансиските извештаи. Таа ис-
то така вклучува осврт на користените сметководс-
твени принципи и значајните проценки направени од 
директорите, како и оценка за адекватноста на прика-
жувањето на информациите во финансиските извеш-
таи. Ние сме убедени дека нашата ревизија обезбедува 
разумна основа за нашето мнение. 

Мнение 
Според наше мнение, финансиските извештаи реално 
и објективно ја прикажуваат финансиската состојба 
на Банката на 31 декември 1999 година, како и резул-
татот од работењето и паричниот тек за периодот од 
февруари до 31 декември 1999 година, во согласност 
со Меѓународните сметководствени стандарди при-
менливи во Република Македонија и македонските за-
кони. 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
на 31 декември 1999 година 

Во илјади денари 
Актива ^ 
Парични средства 90.997 
Задолжителна резерва кај Народна 
Банка на Република Македонија 1 
Благајнички записи 289.197 
Пласмани во банки / 477.790 
Кредити и аванси 6.735 
Побарувања за камата и останата актива 7.837 
Нематеријални вложувања 7.251 
Материјални вложувања * 12.102 

Вкупна актива 

Пасива и фондови 
Депозити на банки 
Депозити на други клиенти 
Останати обврски 
Обврски за камата 

Посебна резерва за вонбилансни ставки 

Вкупна пасива 
Капитал и резерви 
Акционерски капитал 
Ревалоризациона резерва 
Акумулирана добивка 

Вкупно ангажирани фондови 

Вкупно пасива и фондови 

Вонбилансни ставки 
Преземени и потенцијални обврски 

Гаранции 
Акредитиви 

891.910 

1.914 
209.279 

2.050 
22 
87 

213.352 

650.617 
1.078 

26.863 

678.558 

891.910 

152 
13.478 

С О Д Р Ж И Н А 

Страници 
2189. Закон за трансформација на претприја-

тијата и задругите со општествен капи-
тал кои стопанисуваат со земјоделското 
земјиште (Пречистен текст) 3015 

2190. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за домување 3017 

2191. Одлука за разрешување од функцијата 
судија поротник на Основниот суд во 
Прилеп 3018 

2192. Одлука за разрешување и именување на 
членови на Републичката комисија за од-
носи со верските заедници 3018 

2193. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Душевна болница - Демир Хи-
сар ч3018 

2194. Одлука за разрешување и именување на 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на Маке- , 
донската радио телевизија :... 3019 

2195. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Државното средно училиште "Љу-
пчо Сантов" Кочани 3019 

2196. Одлука за образување Комисија за пре-
венција и сузбивање на малолетничката 
деликвенција во Република Македонија... 3019 

2197. Решение за именување вршител на дол-
жноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво - Радио 
Крива Паланка 3019 

2198. Решение за разрешување од должноста 
повереник кој ќе ги врши работите на 
градоначалник на Општината Кисела 
Вода , 3019 

2199. Решение за избор на повереник кој ќе ги Ј 
врши работите на градоначалник на Оп-
штината Кисела Вода 1 3020 

_2200. Календар за организација и работа на ос-
новните училишта во учебната 2000/20-
01 година 3020 

2201. Календар за организација на учебната 
2000/2001 година во јавните средни учи-
лишта 3020 

2202. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 3021 

2203. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 3021 

2204. Решение на Републичката геодетска уп-
рава....* 3021 

Меѓународни договори ^ 
21. Закон за ратификација на Европската . 

конвенција за признавање на статусот на 
правно лице на меѓународните невладини е 

организации 1 
22. Закон за ратификација на Договорот ме-

ѓу Република Македонија и Украина за 
правна помош во граѓанските предмети... 8 

23. , Закон за ратификација на Спогодбата 
ч. меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Кралството Данска за одбег-
нување на двојното оданочување и за 'за-
штита од фискална евазија по однос на 
данокот од доход и данокот на капитал.... 51 
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