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269. 
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  

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 
  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за локалните избори,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 февруари 2003 година. 
 
          Бр. 07-788/1   Претседател 
25 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 

 
Член 1 

Во текстот на Законот за локалните избори (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 46/96, 48/96  
и 56/96), зборовите: �Републичка (државна) изборна 
комисија� се заменуваат со зборовите: �Државната из-
борна комисија�, а зборовите: �општиот избирачки 
список� се заменуваат со зборовите: �Избирачкиот 
список�. 

Член 2 
Во членот 8 став 1 се менува и гласи: 
�Органи за спроведување на изборите се: 
- Државната изборна комисија; 
- Општинските изборни комисии и изборната коми-

сија на град Скопје (во натамошниот текст: изборни 
комисии) и 

- Избирачки одбори.� 
 

Член 3 
По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 
 

�Член 11-а 
Државната изборна комисија: 
1. Се грижи за законитост во подготовките и спро-

ведувањето на изборите и дава упатства и појаснување 
за примена на овој закон; 

2. Го именува составот на изборните комисии; 
3. Формира свои помошни тела за извршување на 

организационо-техничките работи; 
4. Определува единствени стандарди за изборниот 

материјал; 
5. Пропишува обрасци за спроведување на изборите 

и ги објавува во �Службен весник на Република Маке-
донија�; 

6. Го предава изборниот материјал на изборните ко-
мисии; 

7. Го определува начинот на ракувањето и чување-
то на изборниот материјал; 

8. Го организира печатењето на гласачките ливчи-
ња; 

9. Ја утврдува формата, големината, бојата и сери-
ските броеви на гласачките ливчиња; 

10. Ги врши работите утврдени со Законот за изби-
рачкиот список; 

11. Го пропишува видот на средството со кое се од-
бележуваат и проверуваат лицата кои гласале (уве лам-
би, спреј и графитно перниче); 

12. Ги објавува во дневниот печат описите на изби-
рачките места за соодветната општина; 

13. Ја информира јавноста за начинот на гласањето 
и за остварувањето на избирачкото право; 

14. Донесува кодекс за правилата за набљудување 
на изборите на домашни и странски набљудувачи во 
согласност со меѓународните стандарди и им обезбеду-
ва исправи за идентификација; 

15. Донесува правилник и упатство за надоместокот 
на изборните органи; 

16. Ја информира јавноста за текот на изборите; 
17. Поднесува финансиски извештај за своите 

активности за спроведените избори до Собранието на 
Република Македонија и 

18. Врши и други работи утврдени со закон.� 
 

Член 4 
По членот 43 во насловот пред зборот �гласање� се 

додаваат зборовите: �Гласачко ливче и�. 
 

Член 5 
Членот 44 се брише. 
 

Член 6 
Членот 45 се менува и гласи: 
�Гласачкото ливче за избор на членови на советот 

содржи: 
1. Реден број, име и симбол (ако го има) на подно-

сителот на листата; 
2. Име и презиме на носителот на листата врз осно-

ва на податоците од матичната евиденција и 
3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој 

останува на кочанот на блокот. 
Доколку има носители на листа со исто име и пре-

зиме тогаш се наведува почетната буква на нивното 
средно име. 
Избирачот гласањето на листите на кандидати го 

врши на тој начин што го заокружува редниот број на 
подносителот на листата за којашто се определил да 
гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кути-
јата за гласање за листите на кандидати за членови на 
советот. 
Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот 

по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на на-
чин што серискиот број останува на кочанот. 
Гласачкото ливче за избор на градоначалник содр-

жи: 
1. Име и симбол (ако го има) на подносителот на 

листата; 
2. Реден број, име и презиме на кандидатите врз ос-

нова на податоците од матичната евиденција и  
3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој 

останува на кочанот на блокот. 
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На гласачкото ливче кандидатите се наведени по 
оној редослед кој е утврден во единствената листа на 
кандидат. 
Доколку има кандидати за градоначалник со исто 

име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на 
нивното средно име. 
Избирачот гласањето за кандидат го врши на тој на-

чин што го заокружува редниот број пред кандидатот 
за кој се определил да гласа и гласачкото ливче прекло-
пено го става во кутијата за гласање за избор на градо-
началник во општината, односно градот Скопје.  
Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот 

по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на на-
чин што серискиот број останува на кочанот. 
Називот на гласачкото ливче за избор на членови на 

советот и градоначалник го содржи името на општина-
та, односно градот Скопје, за која се врши изборот. 
Името на подносителот на листата и името и прези-

мето на носителот на листата се пишуваат на македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо. 
За припадниците на другите заедници, името на 

подносителот на листата и името и презимето на носи-
телот на листата се пишуваат на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заед-
ницата на која тие и припаѓаат. 
Упатството за гласање не е дел на гласачкото лив-

че. 
Упатството се истакнува на видно место на гласач-

киот параван и на други видни места на гласачките ме-
ста во согласност со Упатството издадено од Државна-
та изборна комисија. Упатството е печатено на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците 
и писмата на други заедници наведени во Преамбулата 
на Уставот на Република Македонија. 
Листите на кандидати ќе бидат истакнати во про-

сторијата за гласање.� 
 

Член 7 
По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи: 
 

�Член 46-а 
Објектот во кој е сместено гласачкото место за вре-

ме на спроведувањето на гласањето го обезбедува по-
лицијата. 
По затворањето на гласачкото место, полицијата го 

обезбедува објектот во кој е сместено гласачкото место 
и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени 
лица од објектот. 
Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до 

предавање на записникот и изборниот материјал на из-
борната комисија.� 

Член 8 
Членот 48 се менува и гласи: 
�Гласањето се врши лично на гласачките места 

утврдени во општината, односно градот Скопје. 
Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. 

Еден од членовите на избирачкиот одбор проверува да-
ли избирачот е на соодветното гласачко место. 
Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот 

одбор утврдува со употреба на ултравиолетовата ламба 
за проверка, дали гласачот има небришлив белег на па-
лецот на десната рака, притоа проверувајќи го и ноктот 
на палецот на избирачот. 
Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот 

одбор го проверува неговиот личен идентитет. 
Личниот идентитет избирачот го докажува со лична 

карта или патна исправа. 
Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентите-

тот на избирачот го заокружува неговиот реден број во 
изводот од Избирачкиот список и избирачот го става 
својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од дес-
ниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец 
тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а до-
колку нема ни лев показалец, не се става отпечаток. 

По идентификацијата, избирачот добива гласачко 
ливче и му се обележува со невидливо мастило за обеле-
жување на палецот на десната рака, односно палецот на 
левата рака, доколку нема палец на десната, притоа вни-
мавајќи мастилото да го опфати и ноктот на палецот. 
Ако избирачот нема палец на двете раце нема да се вр-
ши обележување.� 

Член 9 
Членот 49 се менува и гласи: 
�Избирачот кој не е во можност да гласа на гласач-

кото место (немоќно или болно лице), а сака да гласа, 
за тоа ќе ја извести изборната комисија најдоцна три 
дена пред денот определен за гласање. 
Известувањето од ставот 1 на овој член може да се 

даде и преку полномошно. 
Избирачкиот одбор на лицето од ставот 1 на овој 

член, ќе му овозможи да гласа во неговиот дом или во 
болницата каде што се наоѓа еден ден пред одржување 
на изборите на начин на кој се обезбедува тајноста на 
гласањето. 
Избирачкиот одбор од ставот 3 на овој член обезбе-

дува посебна кутија за гласање која се носи празна во 
домот, односно болницата каде се наоѓа избирачот. 
Гласањето од ставот 3 на овој член избирачкиот од-

бор го внесува во записникот. 
За денот и часот на гласањето од ставот 3 на овој 

член, претседателот на изборната комисија ги известу-
ва претставниците на подносителите на листите.� 

 
Член 10 

По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи: 
 

�Член 49-а 
Избирачот кој има физички недостаток или е не-

писмен и поради тоа не може да гласа на начин утвр-
ден со овој закон, има право со себе да доведе лице кое 
ќе му помогне при гласањето. 
Ако избирачот од ставот 1 на овој член не доведе со 

себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш из-
бирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на 
избирачите. 
Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласа-

њето не смее да биде од редот на членовите на изби-
рачкиот одбор, претставниците на подносителите на 
листите или набљудувачите. 
Едно исто лице може да помогне при гласањето 

најмногу на двајца избирачи од ставот 1 на овој член. 
Избирачкиот одбор на лицето од ставот 3 на овој 

член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да 
влијае врз одлуката на избирачот. 
Гласањето од ставот 1 на овој член избирачкиот од-

бор го внесува во записникот.� 
 

Член 11 
Членот 50 се менува и гласи: 
�Избирачите кои на денот на гласањето не се во ме-

стото на своето живеалиште поради отслужување на 
воен рок или воена вежба, гласаат во воената единица, 
организацијата, установата или единицата. 
Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на 

издржување казна затвор или се во притвор, гласаат во 
казнено-поправните домови. 
Изборната комисија е должна веднаш по добивање-

то на списоците на избирачите од ставовите 1 и 2 на 
овој член да ги достави на воените единици, организа-
циите, установите, единицата, како и до казнено-по-
правните домови каде што избирачите се на отслужу-
вање на воениот рок или се на воена вежба, односно на 
издржување казна затвор или се во притвор. 
За избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член, избори-

те ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското изби-
рачко место, еден ден пред денот определен за гласање, а 
за гласањето се известуваат и претставниците на подноси-
телите на листите заради нивно присуство на гласањето. 
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За гласањето од ставот 4 на овој член избирачкиот 
одбор составува посебни записници. 
Записниците и изборниот материјал по завршува-

њето на гласањето се доставуваат до соодветните из-
борни комисии.� 

Член 12 
Членот 51 се брише. 
 

Член 13 
Во членот 59 став 3 бројот �72� се заменува со бро-

јот �48�. 
Член 14 

Во членот 60 став 2 зборот �триесет� се заменува со 
зборот �дваесет�, а бројот �30� се заменува со бројот 
�37�. 

Член 15 
Во член 64 став 1, по точката 3) се додава нова точ-

ка 3-а), која гласи: 
�3-а) ако настапи случај на неспојливост за вршење 

на функцијата градоначалник, утврден со овој и со 
друг закон.� 

Член 16 
Членот 68 се менува и гласи: 
�Поради неправилности во постапката за кандиди-

рање или во постапката за избор, секој кандидат, секој 
предлагач и секој избирач има право да поднесе приго-
вор до изборната комисија. 
Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува 

во рок од 48 часа по констатирањето на неправилно-
стите. 
Изборната комисија е должна во рок од 48 часа по 

приемот на приговорот да донесе решение. 
Против решението на изборната комисија може да 

се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Ма-
кедонија во рок од 48 часа од приемот на решението. 
Жалбата се поднесува преку изборната комисија.� 
 

Член 17 
Членот 69 се менува и гласи: 
�Врховниот суд на Република Македонија, по 

жалбите решава во совет од петмина судии избрани 
по пат на ждрепка во рок од 48 часа од приемот на 
жалбата. 
Врховниот суд на Република Македонија може да ја 

потврди или преиначи одлуката.� 
 

Член 18 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
___________ 

 
L I G J I 

për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për zgjedhjet lokale 

 
Neni l 

Në tekstin e Ligjit për zgjedhjet lokale ("Gazeta zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë" numër 46/96, 48/96 dhe 
56/96), fjalët: "Komisioni zgjedhor republikan (shtetëror)" 
zëvendësohen me fjalët: "Komisioni shtetëror zgjedhor", 
ndërsa fjalët: "lista e përgjithshme zgjedhore" 
zëvendësohen me fjalët: "Lista zgjedhore". 

 
Neni 2 

Në nenin 8 paragrafi 1 ndryshohet dhe thotë: "Organet 
për zbatimin e zgjedhjeve janë:  

- Komisioni shtetëror zgjedhor; 
- Komisionet zgjedhore komunale dhe komisioni 

zgjedhor i qytetit të Shkupit (në tekstin e mëposhtëm: 
komisionet zgjedhore) dhe 

-  Këshillat zgjedhore." 
 

Neni 3 
Në nenin 11 shtohet nen i ri 11-a, i cili thotë: 

"Neni 11-a 
Komisioni shtetëror zgjedhor: 
1. Kujdeset për ligjshmërinë në përgatitjet dhe zbatimin 

e zgjedhjeve dhe jep udhëzime dhe qartësime për zbatimin 
e këtij ligji; 

2. E emëron përbërjen e komisioneve zgjedhore; 
3. Formon trupa të veta ndihmëse për kryerjen e 

punëve organizative-teknike; 
4. Përcakton standarde të vetme për materialin 

zgjedhor; 
5. Përcakton formularët për zbatimin e zgjedhjeve dhe i 

shpall në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë"; 
6. Ua dorëzon materialin zgjedhor komisioneve 

zgjedhore; 
7. E përcakton mënyrën e përdorimit dhe ruajtjes së 

materialit zgjedhor; 
8.  E organizon shtypjen e fletëvotimeve; 
9.E cakton formën, madhësinë, ngjyrën dhe numrat 

serik të fletëvotimeve; 
10. I kryen punët e përcaktuara me Ligj për listën 

zgjedhore; 
11. E cakton llojin e mjetit me të cilin shenjohen dhe 

kontrollohen personat të cilët kanë votuar (llamba uve, 
sprej dhe jastëk graflti); 

12. I shpall në shtypin ditor përshkrimin e 
vendvotimeve për komunën gjegjëse; 

13. E informon opinionin për mënyrën e votimit dhe 
për realizimin e të drejtës zgjedhore; 

14. Sjell kodeks për rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve 
për vëzhgues të vendit dhe të jashtëm në pajtim me 
standardet ndërkombëtare dhe u siguron kartela për 
identifikim; 

15. Sjell rregullore dhe udhëzim për honorar të 
organeve zgjedhore; 

16. E informon opinionin për vajtjen e zgjedhjeve; 
17. Jep raport fmansiar për aktivitetet e veta për 

zgjedhjet e kryera deri te Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë dhe 

18. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj." 
 

Neni 4 
Pas nenit 43 në titullin para fjalës "votim" shtohen 

fjalët "fletëvotim dhe". 
 

Neni 5 
Neni 44 fshihet. 
 

Neni 6 
Neni 45 ndryshohet dhe thotë: 
 

"Neni 45 
Fletëvotimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit 

përmban: 
1. Numrin rendor, emrin dhe simbolin (nëse e ka) e 

parashtruesit të listës; 
2. Emrin dhe mbiemrin e bartësit të listës në bazë të të 

dhënave të evidencës amë dhe 
3. Numrin serik të fletëvotimit në pjesën që mbetet në 

koçan të bllokut. 
Nëse ka bartës të listës me emër dhe mbiemër të njëjtë, 

atëherë jepet shkronja e parë e emrit të mesëm të tyre. 
Zgjedhësi, votimin e listës së kandidatëve e bën në atë 

mënyrë që e rrethon numrin rendor të parashtruesit të listës 
për të cilin është përcaktuar ta votojë dhe fletëvotimin e 
palosur e fut në kutinë për votim për listat e kandidatëve 
për anëtarë të këshillit. 

Fletëvotimi këputet nga koçani i bllokut sipas radhës 
numerike dhe i jepet votuesit, në mënyrë që numri serik 
mbetet në koçan. 

Fletëvotimi për zgjedhjen e prefektit përmban: 
1. Emrin dhe simbolin (nëse e ka) e parashtruesit të 

listës; 
2. Numrin rendor, emrin dhe mbiemrin e kandidatit 

sipas të dhënave të evidencës amë dhe 
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3. Numrin serik të fletëvotimit në pjesën e cila mbetet 
në koçanin e bllokut. 

Në fletëvotim kandidatët jepen sipas asaj radhitje e cila 
është përcaktuar në listën e vetme të kandidatëve. 

Nëse ka kandidatë për prefekt me emër dhe mbiemër të 
njëjtë, atëherë jepet edhe shkronja e parë e emrit të mesëm. 

Zgjedhësi, votimin për kandidat e bën në atë mënyrë që 
e rrethon numrin rendor para kandidatit për të cilin është 
përcaktuar ta votojë dhe fletëvotimin e palosur e fut në 
kutinë për votim për zgjedhje të prefektit të komunës, 
gjegjësisht qytetit të Shkupit. 

Fletëvotimi këputet nga koçani i bllokut sipas radhës 
numerike dhe i jepet votuesit, në mënyrë që numri serik 
mbetet në koçan. 

Titulli i fletëvotimit për zgjedhjen e anëtarëve të 
këshillit dhe prefektit përmban emrin e komunës, 
gjegjësisht qytetit të Shkupit, për të cilën bëhet zgjedhja; 

Emri i parashtruesit të listës dhe.emri e mbiemri i 
bartësit të listës shkruhen në gjuhën maqedonase dhe 
alfabetin e saj qirilik. 

Për pjesëtarët e bashkësive tjera, emri i 
parashtruesit të listës dhe emri e mbiemri i bartësit të 
listës shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e 
saj qirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë së 
cilës ata i përkasin. 

Udhëzimi për votim nuk është pjesë e fletëvotimit. 
Udhëzimi vihet në vend të dukshëm në paravanin 

votues dhe në vende të tjera të dukshme në vendvotime në 
pajtueshmëri me Udhëzimin e dhënë nga Komisioni 
shtetëror zgjedhor. Udhëzimi shtypet në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik dhe në gjuhët dhe 
alfabetet e bashkësive tjera të cekura në Preambulë në 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. 

Listat e kandidatëve duhet të vihen në dukje në lokalin 
për zgjedhje." 

 
Neni 7 

 Pas nenit 46 shtohet nen i ri 46-a, i cili thotë: 
 

"Neni 46-a 
Objektin në të cilin është vendosur vendvotimi gjatë 

kohës së mbajtjes së zgjedhjeve e siguron policia. 
Pas mbylljes së vendvotimit, policia e siguron objektin 

ku është i vendosur vendvotimi dhe këshilli zgjedhor dhe i 
largon të gjithë personat e paautorizuar nga objekti. 

Policia e siguron komisionin zgjedhor deri në 
dorëzimin e procesverbalit dhe materialin zgjedhor të 
komisionit zgjedhor". 

 
Neni 8 

Neni 48 ndërrohet dhe thotë: 
 

"Neni 48 
Votimi bëhet personalisht në vendvotimet e caktuara në 

komunë, gjegjësisht qytetin e Shkupit. 
Zgjedhësit afrohen të votojnë një nga një. Njëri nga 

anëtarët e komisionit zgjedhor kontrollon nëse zgjedhësi 
është në vendvotimin gjegjës. 

Kur zgjedhësi afrohet të votojë, këshilli zgjedhor me 
anë të llambës ultraviolete kontrollon nëse zgjedhësi ka 
shenjë të pashlyeshme në gishtin e madh të dorës së 
djathtë, gjatë së cilës kontrollon edhe thoin e gishtit të 
madh të zgjedhësit. 

Kur zgjedhësi afrohet të votojë, komisioni zgjedhor e 
verifikon identitetin e tij personal. 

Identiteti personal zgjedhësi e verifikon me letërnjoftim 
ose pasaportë. 

Këshilli zgjedhor, pas verifikimit të identitetit të 
zgjedhësit e rrethon numrin rendor të tij në ekstraktin e 
Listës zgjedhore dhe zgjedhësi vë nënshkrimin e tij, nëse 
është analfabet e vë gjurmën e gishtit të djathtë tregues. 
Nëse zgjedhësi nuk e ka gishtin e djathtë tregues, ai do të 
vë gjurmë nga gishti i majtë tregues, dhe nëse ai nuk e ka 
as gishtin e majtë tregues ai nuk lë gjurmë. 

Pas identifikimit, zgjedhësi merr fletën e votimit dhe i 
vihet shenjë me ngjyrë të padukshme në gishtin e madh të 
dorës së djathtë, gjegjësisht gishtin e madh të dorës së 
majtë , nëse nuk e ka gishtin e madh në dorën e djathtë, 
duke pasur vëmendjen që ngjyra ta kapë edhe thoin e 
gishtit të madh. Nëse zgjedhësi nuk ka gisht të madh në të 
dy duart, nuk duhet të bëhet shenjim. 

 
Neni 9 

Neni 49 ndërrohet dhe thotë: 
"Zgjedhësi i cili nuk ka mundësi të votojë në vendin e 

votimit (i paaftë ose i sëmurë), dhe ka dëshirë të votojë, për 
këtë duhet ta lajmërojë komisionin zgjedhor më së voni tri 
ditë para ditës së caktuar për votim. 

Lajmërimi nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet 
edhe përmes autorizimit. 

Këshilli zgjedhor personit nga paragrafi 1 i këtij neni 
do t'i mundësojë të votojë në shtëpinë e tij ose në spital ku 
gjendet një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në atë mënyrë 
që të ruhet fshehtësia e votimit. 

Këshilli zgjedhor nga paragrafi 3 i këtij neni siguron 
kuti të posaçme për votim e cila dërgohet e zbrazët në 
shtëpi, gjegjësisht në spital ku gjendet zgjedhësi. 

Votimin nga paragrafi 3 të këtij neni këshilli zgjedhor e 
shënon në procesverbal. 

Për ditën dhe orën e votimit nga paragrafi 3 i këtij neni, 
kryetari i komisionit zgjedhor i lajmëron përfaqësuesit e 
parashtruesve të listave". 

 
Neni 10 

Pas nenit 49 shtohet nen i ri 49-a, i cili thotë: 
 

"Neni 49-a 
Zgjedhësi i cili ka mangësi fizike ose është analfabet 

dhe për këtë shkak nuk mund të votojë sipas mënyrës së 
përcaktuar me këtë ligj, ka të drejtë me vete të marrë një 
person i cili do t'i ndihmojë gjatë votimit. 

Nëse zgjedhësi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk merr 
me vete person që t'i ndihmojë gjatë votimit, atëherë 
këshilli zgjedhor cakton person tjetër nga radha e 
zgjedhësve. 

Personi i cili i ndihmon personit tjetër gjatë votimit, 
nuk guxon të jetë nga radha e anëtarëve të këshillit 
zgjedhor, përfaqësuesve të parashtruesve të listave ose 
vëzhguesit. 

Një person i njëjtë mund të ndihmojë gjatë votimit të 
më së shumti dy zgjedhësve nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Këshilli zgjedhor personit nga paragrafi 3 i këtij neni 
duhet t'i tregojë se me ndihmën e tij nuk duhet të ndikojë 
në vendimin e zgjedhësit. 

Votimin nga paragrafi 1 të këtij neni këshilli zgjedhor e 
shënon në procesverbal". 

 
Neni 11 

Neni 50 ndërrohet dhe thotë: 
"Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit nuk janë në 

vendbanimin e tyre për shkak të shërbimit ushtarak ose 
stërvitje ushtarake, votojnë në njësinë ushtarake, 
organizatë, institucion ose njësi. 

Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit gjenden në 
vuajtjen e dënimit me burg ose janë në paraburgim, votojnë 
në burgje. 

Komisioni zgjedhor është i obliguar menjëherë pas 
marrjes së listave të zgjedhësve nga paragrafët 2 dhe 3 të 
këtij neni t'iu dorëzojë njësive ushtarake, organizatave, 
institucioneve, njësive si dhe burgjeve ku zgjedhësit janë 
në kryerjen e shërbimit ushtarak ose janë në stërvitje 
ushtarake, gjegjësisht në vuajtje dënimi me burg ose janë 
në paraburgim. 

Për zgjedhësit nga paragrafet .1 dhe 2 të këtij neni, 
zgjedhjet i zbaton komisioni zgjedhor nga vendi më i afert 
zgjedhor, një ditë para ditës së caktuar për votim, kurse për 
votimin informohen edhe përfaqësuesit e parashtruesve të 
listave për prezencën e tyre në votim. 
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Për votimin nga paragrafi 4 i këtij neni këshilli 
zgjedhor përpilon procesverbal të posaçëm. 

Procesverbalet dhe materiali zgjedhor pas përfundimit 
të votimit dorëzohet tek komisionet gjegjëse zgjedhore." 

 
Neni 12 

Neni 51 fshihet. 
 

Neni 13 
Në nenin 59 paragrafi 3 numri "72" ndërrohet me 

numrin "48". 
Neni 14 

Në nenin 60 paragrafi 2 numri "tridhjetë" ndërrohet me 
numrin "njëzet", ndërsa numri "30" ndërrohet me numrin 
"37" 

Neni 15 
Në nenin 64 paragrafi 1, pas nënparagrafit 3) shtohet 

nënparagraf i ri 3-a), i cili thotë: 
"3-a) nëse paraqitet rast i jokoherencës për kryerjen e 

detyrës prefekt, të përcaktuar me këtë dhe me ligj tjetër." 
 

Neni 16 
Neni 68 nrërrohet dhe thotë: 
"Për shkak të parregullsive në procedurën për kandidim 

ose në procedurën për zgjedhje, çdo kandidat, çdo 
propozues dhe çdo zgjedhës ka të drejtë të parashtrojë 
ankesë te komisioni zgjedhor. 

Ankesa nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet në afat 
prej 48 orësh pas konstatimit të parregullsive. 

Komisioni zgjedhor është i obliguar në afat prej 48 
orëve pas marrjes së ankesës të sjellë vendim. 

Kundër vendimit të komisionit zgjedhor mund të jepet 
ankesë deri tek Gjyqi suprem i Republikës së Maqedonisë 
në afat prej 48 orëve nga marrja e vendimit. 

Ankesa dorëzohet përmes komisionit zgjedhor." 
 

Neni 17 
Neni 69 ndërrohet dhe thotë: 
"Gjyqi suprem i Republikës së Maqedonisë, për 

ankesat vendos në këshill prej pesë gjyqtarëve të zgjedhur 
sipas shortit në afat 48 orësh nga marrja e ankesës. 

Gjyqi suprem i Republikës së Maqedonisë mund ta 
vërtetojë ose ta ndryshojë vendimin." 

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në "Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
270. 
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 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за Владата на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 февруари 2003 година. 
 
    Бр. 07-794/1                               Претседател 

25 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
во членот 40 ставот 2 се менува и гласи: 

�Секретаријатот за законодавство ги врши работите 
што се однесуваат на обезбедување на конзистентноста 
на правниот систем и давање стручни мислења за усог-
ласување на предлозите на законите и на другите про-
писи со Уставот на Република Македонија, со законо-
давството на Европската Унија и со меѓународните до-
говори ратификувани во согласност со Уставот на Ре-
публика Македонија и дава стручни мислења по про-
писите на општината за кои Министерството за локал-
на самоуправа тоа ќе го побара.� 

 
Член 2 

Ч ленот 43 се брише. 
Член 3 

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

___________ 
 

L I G J I 
per ndryshimin dhe plotesimin e  

ligjit per Qeverine e Republikes se Maqedonise 
 

Neni 1 
Ne Hgjin per Qeverine e Republikes se Maqedonise ( 

"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 5 
9/2000) ne nenin 40 paragrafm 2 zevendesohet dhe thotë: 

"Sekretariati për ligjvënie i kryen punët që i përkasin 
sigurimit të konsistencës së sistemit juridik dhe dhënien e 
mendimeve profesionale për përputhjen e propozimit të 
ligjeve dhe të dispozitave tjera me Kushtetutën e Republikës 
së Maqedonisë, me ligjvënien e Unionit evropian dhe me 
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në përputhshmëri 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe jep 
mendime profesionale për dispozitat e komunave për të cilat 
Ministria për vetëqeverisje lokale atë do ta kërkojë." 

 
Neni 2  

Neni 43 fshihet. 
 

Neni 3  
Ky ligj hyn ne fuqi diten e tete nga dita e shpalljes ne 

"Gazeten zyrtare te Republikes se Maqedonise". 
___________ 

271. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ 
КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 
1. За заменик на министерот кој раководи со Мини-

стерството за надворешни работи се именува  
- Фуад Хасановиќ. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

          Бр. 07-802/1   Претседател 
25 февруари 2003 година       на Собранието на Република 
             Скопје                  Македонија, 

  м-р Никола Поповски, с.р. 
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272. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 3 од Одлуката за одбележува-
ње на Стогодишнината на македонската државност 
1903-2003 година (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 4/2003 година), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ НА СТОГОДИШНИНАТА НА МА-
КЕДОНСКАТА  ДРЖАВНОСТ 1903-2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување 
на Стогодишнината на македонската државност 1903-
2003 година (во натамошниот текст: Одбор). 

 
Член 2 

Одборот го сочинуваат претседател и 44 членови. 
За претседател и членови на Одборот се определуваат: 
 

Претседател  
Борис Трајковски, претседател на Република Маке-

донија 
Членови:  
Никола Поповски, претседател на Собранието на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, претседател на Владата на Репуб-

лика Македонија, 
Тодор Џунов, претседател на Уставниот суд на 

Македонија, 
Киро Глигоров,  поранешен претседател на Ре-

публика Македонија, 
Лилјана Поповска, потпретседател на Собранието на 

Република Македонија, 
Агрон Буџаку, потпретседател на Собранието на 

Република Македонија, 
Симеон Гелевски, претседател на Врховниот суд на 

Македонија, 
Радмила Шеќеринска, заменик претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Муса Џафери, заменик претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Петар Гошев, заменик претседател на Владата 

на Република Македонија и ми-
нистер за финансии, 

Матеа Матевски, претседател на Македонската ака-
демија на науките и уметностите, 

Стојан Андов, пратеник, поранешен претседа-
тел на Собранието на Република 
Македонија, 

Саво Климовски, поранешен претседател на Собра-
нието на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, пратеник, поранешен претседа-
тел на Владата на Република Ма-
кедонија, 

Никола Кљусев,  поранешен претседател на Вла-
дата на Република Македонија, 

Драгољуб Ставрев, поранешен претседател на Прет-
седателството на Социјалистичка 
Република Македонија, претседа-
тел на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и претседател на 
Собранието на Град Скопје, 

Глигорије Гоговски, поранешен претседател на Из-
вршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Ма-
кедонија, 

Блаже Ристевски, секретар на Македонската акаде-
мија на науките и уметностите, 

Благоја Стефановски, член на Владата на Република Ма-
кедонија и министер за култура, 

Александар Анчевски, ректор на Универзитетот �Свети 
Кирил и Методиј� - Скопје, 

Божидар Маслинков, ректор на Универзитетот �Свети 
Климент Охридски� - Битола, 

Аљајдин Абази, ректор на Универзитетот Југои-
сточна Европа, 

Љубе Трпески,  гувернер на Народната банка на 
Македонија, 

Методи Стамболиски, началник на Генералштабот на 
АРМ, 

Елеонора Петрова 
Митевска, пратеник, 
Роза Каревска 
Топузовска, пратеник, 
Михајло Георгиевски, пратеник, 
Зоран Крстевски, пратеник, 
Невзат Бејта, пратеник, 
Зиди Џелили,  пратеник, 
Коста Прешоски, пратеник, 
Неждет Мустафа, пратеник, 
Иван Стоилковиќ, пратеник, 
Рафет Муминовиќ, пратеник, 
Ќенан Хасипи,  пратеник, 
Арсо Арсовски, претседател на Републичкиот од-

бор на Сојузот на борците од 
НОАВ на Македонија 1941-1945, 

Таки Фити, претседател на Советот за науч-
но-културните средби �Десет де-
на Крушевска Република�, 

Гордана Стошиќ, директор на МРТВ, 
Атанас Вангелов, директор на Државниот архив на 

Република Македонија, 
Тодор Чепреганов, директор на Институтот за наци-

онална историја, 
Шукри Рахими, историчар, 
Ристо Пенов, градоначалник на градот Скопје, 
Ванчо Наумоски, градоначалник на Крушево и  
Илчо Илиев, градоначалник на Делчево. 

  
Член 3 

Одборот донесува програма за одбележување на Сто-
годишнината на македонската државност 1903-2003 годи-
на, во која ќе се определат носителите на активностите и 
начинот на одбележувањата и се грижи за нејзиното ос-
тварување. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-799/1  Претседател 
25 февруари 2003 година       на Собранието на Република 
             Скопје                 Македонија, 

  м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

273. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите  (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во апелационите судови (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 53/95), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 февруари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА  
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Апелациониот 
суд во Скопје. 
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2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над девет години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија� и �Утрински весник�. 

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

          Бр. 07-800/1  Претседател 
25 февруари 2003 година       на Собранието на Република 
              Скопје                 Македонија, 

  м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

274. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
февруари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВ-
НИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ, ТЕТОВО,  

КОЧАНИ И БИТОЛА 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- еден судија на Основниот суд во Скопје I - Скопје, 
- двајца судии на Основниот суд во Тетово, 
- еден судија на Основниот суд во Кочани и 
- еден судија на Основниот суд во Битола. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија� и �Утрински весник�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-801/1  Претседател 
25 февруари 2003 година       на Собранието на Република 
             Скопје                 Македонија, 

  м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

275. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република Ма-

кедонија и член 17 од Одлуката за основање делегации, 
пратенички групи и други облици на остварување на 
меѓународна соработка на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� број 85/2002), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
БИЛАТЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за билатерална 
парламентарна соработка. 

 
Член 2 

Пратеничките групи се основаат заради воспоставу-
вање и развивање на билатерална парламентарна сора-
ботка на Република Македонија со други парламенти, 
како и за размена на искуства од парламентарната ра-
бота по сите прашања од заеднички интерес на двете 
држави. 

Член 3 
Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и 

шест членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија и тоа: 

1. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Австрија 
а) претседател 
Трифун Костовски; 
б) членови: 
Весна Борозан, 
Никола Груевски, 
Љубе Бошковски, 
Рафиз Халити, 
Ружди Матоши и 
Ангелка Пеева - Лауренчиќ. 
2. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Албанија 
а) претседател 
Аднан Ќахил; 
б) членови: 
Владо Илиевски, 
Славе Арсовски, 
Слободан Чашуле, 
Фазли Велиу, 
Роза Топузова-Каревска и 
Фатмир Хасани. 
3. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на балтички-
те земји: Естонија, Летонија и Литванија 
а) претседател 
Ристе Бислимовски; 
б) членови: 
Ангел Димитров, 
Зоран Крстевски, 
Жарко Караџоски, 
Недим Мемишоски, 
Зоран Шапуриќ и 
Ружди Матоши. 
4. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Белгија 
а) претседател 
Замир Дика; 
б) членови: 
Кире Гештаковски, 
Ана Андова, 
Ѓорѓи Трендафилов, 
Марија Којзеклиска, 
Хисни Шаќири и 
Соња Лепиткова. 
5. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Босна и 
Херцеговина 
а) претседател 
Љубисав Иванов - Ѕинго; 
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б) членови: 
Јордан Михајловски, 
Тасим Сулејманоски, 
Ванчо Стаменков, 
Хусеини Хусеинџеват, 
Петар Апостолов и 
Зиди Џелили. 
6. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Бугарија 
а) претседател 
Киро Дојчиновски; 
б) членови: 
Коста Прешоски, 
Марјан Ѓорчев, 
Михајло Георгиевски, 
Ејуп Рустеми, 
Благој Голомеов и 
Илјаз Халими. 
7. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на земјите 
од Блискиот и Средниот Исток 
а) претседател 
Никола Апостоловски; 
б) членови: 
Славица Грковска, 
Ристана Лалчевска, 
Чедомир Краљевски, 
Агрон Буџаку, 
Ангелка Пеева-Лауренчиќ и 
Фатмир Хасани. 
8. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна 
Република Германија 
а) претседател 
Назми Беќири; 
б) членови 
Благоја Гешоски, 
Слободан Даневски, 
Драго Шајновски, 
Игор Ивановски, 
Зоран Шапуриќ и 
Илјаз Халими. 
9. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Грција 
а) претседател 
Слободан Чашуле; 
б) членови: 
Јани Макрадули, 
Никола Ќуркчиев, 
Љупчо Балковски, 
Аднан Јашари, 
Лилјана Поповска и 
Ружди Матоши. 
10. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Данска 
а) претседател 
Абдулади Вејсели; 
б) членови: 
Кире Гештаковски, 
Цветанка Гашоска, 
Марија Којзеклиска, 
Ефтим Манев, 
Назми Беќири и 
Соња Лепиткова. 
11. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Државата 
Израел 
а) претседател 
Стојан Андов; 
б) членови: 
Ванчо Ѓорѓиев, 

Емилија Костадинова, 
Михајло Георгиевски, 
Рафиз Халити, 
Роза Топузова - Каревска и 
Абдулади Вејсели. 
12. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Исламска-
та Република Иран 
а) претседател 
Јордан Михајловски; 
б) членови: 
Рафет Муминовиќ, 
Блаже Стојаноски, 
Илија Србиновски, 
Талат Џафери, 
Ангелка Пеева - Лауренчиќ и 
Фатмир Асани. 
13. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Ирска 
а) претседател 
Лилјана Поповска; 
б) членови:  
Владо Паунков, 
Драган Ѓорѓиев, 
Зоран Крстевски, 
Силвана Бонева, 
Хусеини Хусеинџеват и 
Замир Дика. 
14. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Републи-
ка Исланд и Кралството Норвешка 
а) претседател 
Марија Којзеклиска; 
б) членови: 
Весна Борозан, 
Есад Рахиќ, 
Илија Србиновски, 
Фазли Велиу, 
Ангелка Пеева - Лауренчиќ и 
Ружди Матоши. 
15. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Италија 
а) претседател 
Невзат Бејта; 
б) членови: 
Борис Кондарко, 
Сашо Дохчев, 
Љупчо Балковски, 
Илија Китановски, 
Слободан Најдовски и 
Џезаир Шаќири. 
16. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Царството 
Јапонија 
а) претседател 
Љупчо Јордановски; 
б) членови: 
Невзат Бејта, 
Емилија Костадинова, 
Ѓорѓе Паљошковски, 
Аднан Ќахил, 
Лилјана Ивановска и 
Фатмир Хасани. 
17. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна 
Република Југославија 
а) претседател 
Петар Апостолов; 
б) членови: 
Ванчо Ѓорѓиев, 
Иван Стоиљковиќ, 
Ѓорѓи Оровчанец, 
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Жарко Караџоски, 
Недин Мемишоски и 
Зиди Џелили. 
18. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Народна 
Република Кина 
а) претседател 
Каме Петров; 
б) членови: 
Каролина Ристова, 
Коце Трајановски, 
Аднан Ќахил, 
Рафиз Алити, 
Соња Лепиткова и 
Ружди Матоши. 
19. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Канада 
а) претседател 
Зоран Крстевски; 
б) членови: 
Тито Петковски, 
Цветанка Иванова, 
Орданчо Тасев, 
Фазли Велиу, 
Лилјана Ивановска и 
Ружди Матоши. 
20. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Големото 
Војводство Луксембург 
а) претседател 
Иван Анастасовски; 
б) членови: 
Каме Петров, 
Блаже Стојаноски, 
Илија Србиновски, 
Аднан Јашари, 
Нелко Стојаноски и 
Замир Дика. 
21. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Сувере-
ниот воен ред Малта и Република Кипар 
а) претседател  
Хисни Шаќири; 
б) членови: 
Владо Илиевски, 
Никола Ќуркчиев, 
Спиро Мавровски, 
Михајло Георгиевски, 
Благој Голомеов и 
Зиди Џелили. 
22. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Монголија 
а) претседател 
Драго Шајновски; 
б) членови: 
Мите Николов, 
Неждет Мустафа, 
Жарко Караџоски, 
Абдилаќим Адеми, 
Нелко Стојаноски и 
Џевдет Насуфи. 
23. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Обедине-
тото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 
а) претседател 
Славица Грковска; 
б) членови: 
Борис Кондарко, 
Љупчо Мешков, 
Ганка Самоиловска - Цветанова, 
Хазби Лика, 
Зоран Шапуриќ и  
Илјаз Халими. 

24. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Полска 
а) претседател 
Силвана Бонева; 
б) членови: 
Благородна Мингова - Крепиева, 
Иван Анастасовски, 
Љупчо Мешков, 
Ејуп Рустеми, 
Лилјана Поповска и 
Фатмир Хасани. 
25. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Португалија 
а) претседател 
Драган Ѓорѓиев; 
б) членови: 
Никола Камчев, 
Ристана Лалчевска, 
Коце Трајановски, 
Назми Беќири, 
Роза Топузова - Каревска и 
Исмет Рамадани. 
26. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Романија 
а) претседател 
Цветле Јанеска; 
б) членови: 
Коста Прешоски, 
Ѓорѓи Трендафилов, 
Илија Србиновски, 
Талат Џафери, 
Нелко Стојаноски и 
Џевдет Насуфи. 
27. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Руската 
Федерација 
а) претседател 
Никола Камчев; 
б) членови: 
Ана Андова, 
Љупчо Балковски, 
Коце Трајановски, 
Теута Арифи, 
Андреј Жерновски и 
Илјаз Халими. 
28. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на САД 
а) претседател 
Зоран Шапуриќ; 
б) членови: 
Игор Ивановски, 
Ѓорѓи Спасов, 
Чедомир Краљевски, 
Сашо Ќедев, 
Невзат Бејта и 
Замир Дика. 
29. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Словачка-
та Република 
а) претседател 
Цветанка Гашоска; 
б) членови: 
Јанаќе Витаноски, 
Орданчо Тасев, 
Ефтим Манев, 
Гзим Острени 
Зиди Џелили и  
Трифун Костовски. 
30. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Словенија 



Стр. 10 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 февруари 2003 
 

а) претседател 
Михајло Георгиевски; 
б) членови: 
Цветле Јанеска, 
Владо Паунков, 
Марјан Ѓорчев, 
Абдилаќим Адеми, 
Лилјана Поповска и 
Џевдет Насуфи. 
31. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Турција 
а) претседател 
Ќенан Хасипи; 
б) членови: 
Томе Тромбев, 
Аднан Ќахил, 
Михајло Георгиевски, 
Гзим Острени, 
Андреј Жерновски и 
Исмет Рамадани. 
32. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Украина 
а) претседател 
Слободан Даневски; 
б) членови: 
Томе Тромбев, 
Ристе Бислимовски, 
Ванчо Стаменков, 
Хазби Лика, 
Слободан Најдовски и 
Илјаз Халими. 
33. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Унгарија 
а) претседател 
Џевдет Насуфи; 
б) членови: 
Киро Дојчиновски, 
Елеонора Петрова - Митевска, 
Спиро Мавровски, 
Илија Китановски, 
Аднан Јашари и 
Соња Лепиткова. 
34. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Финска 
а) претседател 
Илија Китановски; 
б) членови:  
Никола Апостоловски, 
Наташа Биковска, 
Чедомир Краљевски, 
Хазби Лика, 
Благој Голомеов и 
Замир Дика. 
35. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Франција 
а) претседател 
Ганка Самоиловска - Цветанова; 
б) членови:  
Славица Станковска, 
Тито Петковски, 
Силвана Бонева, 
Хисни Шаќири, 
Андреј Жерновски и 
Илјаз Халими. 
36. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Холандија 
а) претседател 
Јани Макрадули; 
б) членови: 
Цветанка Иванова, 
Никола Груевски, 

Љупчо Балковски, 
Теута Арифи, 
Розе Топузова - Каревска и 
Илјаз Халими. 
37. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Хрватска 
а) претседател 
Мите Николов; 
б) членови: 
Јанаќе Витановски, 
Љубе Бошковски, 
Ефтим Манев, 
Ејуп Рустеми, 
Андреј Жерновски и 
Мендух Тачи. 
38. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Чешката 
Република 
а) претседател 
Џезаир Шаќири; 
б) членови: 
Благоја Гешоски, 
Тасим Сулејманоски, 
Сашко Ќедев, 
Ристо Пејовски, 
Агрон Буџаку и 
Петар Апостолов. 
39. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Конфеде-
рацијата Швајцарија 
а) претседател 
Теута Арифи; 
б) членови: 
Славица Станковска, 
Гајур Сарач, 
Ѓорѓи Оровчанец, 
Ѓорѓе Паљошковски, 
Лилјана Ивановска и 
Џевдет Насуфи. 
40 Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шведска 
а) претседател 
Слободан Најдовски; 
б) членови: 
Благородна Мингова - Крепиева, 
Зоран Томиќ, 
Ристо Пејоски, 
Орданчо Тасев, 
Агрон Буџаку и 
Фатмир Хасани. 
41. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шпанија 
а) претседател 
Гзим Острени; 
б) членови: 
Славе Арсовски, 
Ангел Димитров, 
Слободан Чашуле, 
Стојан Андов, 
Зиди Џелили и 
Љубисав Иванов - Ѕинго. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-798/1                            Претседател 

25 февруари 2003 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 
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276. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РЕСЕН 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Ресен, се избрани: 
- Илија Спировски, дипломиран електро инженер, 
- Кочо Настевски, дипломиран економист, 
- Крсте Чаушевски, виша комерцијална школа и 
- Осман Шукриу, дипломиран економист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Ресен. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-819/1                               Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
       Скопје                                     Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
277. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР �БОРИС КАНЧЕСКИ�  

- ГОСТИВАР 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар �Борис Канче-
ски� - Гостивар, се избрани: 

- Гоце Бошкоски, дипломиран економист, 
- Јандрија Стефановски, дипломиран економист, 
- Рефик Мустафа, електроинженер и 
- Сафет Зуфери, стоматолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар �Борис Канчески� - Гостивар. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-820/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
278. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравстве-

на организација Здравствен дом - Крушево, се избрани: 

- Тодор Ѓонда, дипломиран правник, 
- Благоја Благадуша, средно образование, 
- Раде Трајчевски, машински инженер и 
- Кире Аврамовски, средно образование. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Крушево. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-821/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
279. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ �ПРИМАРИУС Д-Р ЃОРЃИ  

ГАВРИЛСКИ� - СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом �Примариус д-р 
Ѓорѓи Гаврилски� - Свети Николе, се избрани: 

- Стевче Пејчиновски, градежен инженер, 
- Станко Јовев, дипломиран комерцијалист, 
- Светлана Михајловска, дипломиран правник и 
- Мите Митев, дипломиран информатичар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом �Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски� - Свети 
Николе. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-822/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
280. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ПО - ТЕТОВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар ПО - Тетово, 
се избрани: 

- Авди Ајредини, лекар, 
- Ирфан Дехари, лекар, 
- Михајло Мичковски, дипломиран правник и 
- Љубомир Коцевски, дипломиран стоматолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар ПО - Тетово. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македо-
ниј �. а

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-823/1                                Претседател 
25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 

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

___________ 
281. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ �КРАТОВО� ПО - КРАТОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом �Кратово� ПО - 
Кратово, се избрани: 

- Тихомир Николовски, дипломиран економист, 
- Ѓурѓица Стефановска, дипломиран економист, 
- Тодорка Димитриева, дипломиран правник и 
- Илчо Атанасов, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом �Кратово� ПО - Кратово. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-824/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
282. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОДОЛЖЕНО ЛЕКУВАЊЕ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАТЛАНОВСКА БАЊА  

- СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

продолжено лекување и рехабилитација Катлановска 
бања - Скопје, се избрани: 

- Томе Димковски, машински техничар, 
- Диме Костадиновски, економски техничар, 
- Раде Спасовски, професор и 
- Миле Велиновски, виша трговска. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Центарот за продолжено лекување и реха-
билитација Катлановска бања - Скопје. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-839/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

283. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравстве-

на организација Здравствен дом - Радовиш, се избрани: 
- Васил Ристов, дипломиран земјоделски инженер, 
- Олгица Стојанова, професор, 
- Љубе Стојменов, виша текстилна и 
- Љупче Станков, дипломиран инженер. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Радовиш. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  Бр. 07-841/1                                Претседател 
25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 

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

___________ 
284. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО  - КОЧАНИ  

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за здравствена заштита ПО - 
Кочани, се избрани: 

- Елица Зафирова, средно образование, 
- Огњан Јовиќ, приватник, 
- Ратко Христов, виша стручна спрема и 
- Славе Паунов, дипломиран правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита ПО - Кочани. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
  Бр. 07-826/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
285. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ 
НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА  

- ОТЕШЕВО  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за превенција, лекување и 
рехабилитација на хронични респираторни неспеци-
фични и алергиски заболувања - Отешево, се избрани: 
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- Томе Стефановски, професор д-р пулмолог, 
- Лазаринка Нечовска, дипломиран правник, 
- Неждет Зулал, професор и 
- Никола Колевски, политиколог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
превенција, лекување и рехабилитација на хронични 
респираторни неспецифични и алергиски заболувања - 
Отешево. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-827/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
286. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПЕХЧЕВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Пехчево, се из-
брани: 

- Бранко Хаџиски, дипломиран правник, 
- Ирена Тодоровска, виша медицинска, 
- Горан Ајтарски, економист и 
- Петар Цветковски, дипломиран економист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Пехчево. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-842/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
287. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ОПШТИНСКА АПТЕКА - КОЧАНИ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Општинска аптека - Кочани, се из-
брани: 

- Никола Серафимов, лекар, 
- Цане Бошковски, лекар, 
- Јордан Наумов, дипломиран геолог и 
- Александра Гацева, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Општин-
ска аптека - Кочани. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-828/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
288. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕМИР ХИСАР 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Демир Хисар, се 
избрани: 

- Стевче Пармаковски, лекар специјалист, 
- Ѕвонко Стојковски, средно образование, 
- Злате Кузмановски, средно образование и 
- Владо Трајковски, погонски инженер. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Демир Хисар. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-829/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
289. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО  - ШТИП 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита ПО - 
Штип, се избрани: 

- Станка Папарова, геолог, 
- Нериман Рамусовиќ, дипломиран историчар, 
- Зоран Митевски, дипломиран агроном и 
- Страхил Газепов, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита ПО - Штип. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-830/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 



Стр. 14 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 февруари 2003 
 

290. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР �АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р  

ДИМИТАР АРСОВ� - КРИВА ПАЛАНКА  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар �Академик 
проф. д-р Димитар Арсов� - Крива Паланка, се избрани: 

- Бранко Младеновски, дипломиран рударски инженер, 
- Љубен Стојков, дипломиран правник, 
- Митко Каранфиловски, дипломиран правник и 
- Миле Марковски, геометар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар �Академик проф. д-р Димитар Арсов� - 
Крива Паланка. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  Бр. 07-831/1                                Претседател 
25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 

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

___________ 
291. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕЛЧЕВО  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравстве-

на организација Здравствен дом - Делчево, се избрани: 
- Тони Дуовски, дипломиран ветеринар, 
- Кирил Тренчевски, дипломиран економист, 
- Киро Златановски, дипломиран правник и 
- Миле Ивановски, дипломиран металург. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Делчево. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  Бр. 07-844/1                                Претседател 
25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 

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

___________ 
292. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ �Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ�  

- РОСТУШЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом �д-р Русе Бошков-
ски� - Ростуше, се избрани: 

- Черкез Јакуповски, економист, 
- Асан Сулоски, машински техничар, 
- Кате Трпковска, наставник и 
- Реџеп Асани, дипломиран правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом �д-р Русе Бошковски� - Ростуше. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-843/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
293. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ �ЗДРАВЈЕ� - ВАЛАНДОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом �Здравје� - Валан-
дово, се избрани: 

- Глигор Гребенаков, висока стручна спрема, 
- Михаил Тошев, наставник, 
- Бранко Стојанов, дипломиран земјоделски инженер и 
- Каролина Арабаџиева, дипломиран земјоделски 

инженер. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом �Здравје� - Валандово. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-832/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
294. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КИЧЕВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Кичево, се 
избрани: 

- Стефан Биткоски, дипломиран правник, 
- Адем Карага, драмски факултет, 
- Горан Темелковски, дипломиран металург и 
- Нерхим Туфекчиоски, доктор по медицина. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Кичево. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-833/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
295. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУМИЦА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Струмица, 
се избрани: 

- Убавка Стојчева, дипломиран правник, 
- Виолета Тимова, дипломиран правник, 
- Спасе Глигоров, дипломиран правник и 
- Нанчо Божинкочев, дипломиран економист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Струмица. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-845/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
296. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ПРИЛЕП 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - 
Прилеп, се избрани: 

- Александар Ристески, специјалист - рендгенолог, 
- Жарко Митрески, специјалист - интернист, 
- Аница Донеска, дипломиран технолог и 
- Пецо Димоски, дипломиран економист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Прилеп. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-846/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

297. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СТРУМИЦА 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - 
Струмица, се избрани: 

- Ацо Тенев, доктор по медицина, 
- Ванчо Ристов, средно образование, 
- Бранко Палифров, дипломиран економист и 
- Зоран Тауков, средно образование. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Струмица. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-847/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
298. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ БАЊА БАЊСКО  

БАЊСКО - СТРУМИЦА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Природно лекувалиште Бања Бањ-
ско Бањско - Струмица, се избрани: 

- Трајче Тренчевски, економист, 
- Мите Митев, дипломиран металург, 
- Ристе Ѓорѓиев, дипломиран социолог и 
- Митко Кујунџиев, лекар специјалист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Природ-
но лекувалиште Бања Бањско Бањско - Струмица. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  Бр. 07-848/1                                Претседател 
25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 

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

___________ 
299. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДСКА АПТЕКА �16 ЈУНИ� - КАВАДАРЦИ  

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Градска аптека �16 јуни� - Кава-
дарци, се избрани: 
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- Ратко Грков, доктор по медицина, 
- Ристе Митрев, дипломиран машински инженер, 
- Марјан Ризов, апсолвент по медицина и 
- Менча Давидова, дипломиран правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Градска 
аптека �16 јуни� - Кавадарци. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-834/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
300. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 
година, донесе 

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ШТИП 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Штип, се из-
брани: 

- Марјан Лазаров, дипломиран економист, 
- Дејан Павлов, студент, 
- Ана Кошавалиска, дипломиран електроинженер и 
- Методи Милев, дипломиран технолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Штип. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-835/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
301. 
Врз основа на член 393 од Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 14/98 и 38/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
февруари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕ-
ТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ  

НА ПАТИШТАТА 
 
1. За претседател, потпретседател и членови на Ре-

публичкиот совет за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата се именуваат: 
а) за претседател 
Дарко Илиевски, дипл. градежен инженер. 
б) за потпретседател 
Марија Кипријанова, дипл. правник. 
в) за членови: 
- Крсте Гавриловски, дипл. градежен инженер, 
- Здравко Брезовски, дипл. градежен инженер, 
- Јелена Павловска, дипл. правник, 
- Дејан Гелевски, дипл. машински инженер, 
- Вејсил Мекиќ, виша сообраќајна школа, 

- Салко Ризвановиќ, средно образование, 
- Исмаил Ќазими, наставник, 
- Зоран Петрески, дипл. економист, 
- Сашко Тодоровски, машински инженер, 
- Назми Буши, средно образование, 
- Бекир Хасани, средно образование, 
- Скендер Османи, дипл. архитект, 
- Семијале Хасани, специјалист по сеизмологија, 
- Наџи Џелили, дипл. правник, 
- Аце Стојановски, дипл. сообраќаен инженер, 
- Миомир Краљевски, дипл. инженер архитект,  
- Благоја Деспотовски, дипл. електроинженер, 
- Владимир Соколовски, дипл. машински инженер, 
- Јован Мојсовски, дипл. инженер технолог, 
- Вулнет Палоши, м-р дипл. архитект и 
- Башким Османи, дипл. архитект. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашниот претседател, потпре-
тседател и членовите на Републичкиот совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-836/1                                Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
302. 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здравстве-

ното осигурување (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 104/2000, 30/2001, 
50/2001 и 11/2002), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за именување членови на Управниот 

одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 85/2002), во ставот 1 алинеја 3 точка 1. наместо 
�професор д-р Никола Силјановски, раководител на од-
делението на индуктивна хемотерапија и интензивна 
нега на Клиниката за хематологија при Клиничкиот 
центар во Скопје�, треба да стои �д-р Страшо Наумо-
ски, специјалист по општа медицина во Медицинскиот 
центар во Прилеп�. 

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-837/1                               Претседател 

25 февруари 2003 година         на Собранието на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
303. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 4 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на органите на др-
жавната власт во поглед на средствата во државната 
сопственост што тие ги користат и располагаат (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 61/2002), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.02.2003 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  

НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

пренесување на правото на користење на дел од недви-
жен имот бр. 23.4981/2, донесена од Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 24 септем-
ври 2002 година. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 23-885/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
304. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  НА 
МИНЕРАЛНА  СУРОВИНА-МЕРМЕР НА Т.Д. �ДУМИ-
ГАЛ - МАРБЛЕ�, ПРИЛЕП  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ  

С. ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На Т.Д. �ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ�, Прилеп се дава 

концесија за експлоатација на минерална суровина - 
мермер на локалитетот кај с. Ореовец во атарот на 
општина Прилеп, со површина на простор на експло-
атационото поле за концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.581.750,00 7.552.650,00 
Т-2 4.583.000,00 7.554.550,00 
Т-3 4.581.750,00 7.554.550,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,19 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 23-769/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

305. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ДЕПУК 
�КРИН� ХРИСТО И КИРИЛ ДОО, С. БЕРОВЦИ, 
ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ МРАМОРСКИ РИД 
КАЈ С. МРАМОРАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На ДЕПУК �КРИН� Христо и Кирил ДОО, с. 

Беровци, Прилеп се дава концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина - гранит на локалитетот Мраморски 
Рид, кај с. Мраморани, во атарот на општина Прилеп, со 
површина на простор на експлоатационото поле за 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзана со прави линии, а точките дефинирани со 
координати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.584.000,00 7.541.000,00 
Т-2 4.584.000,00 7.543.000,00 
Т-3 4.585.450,00 7.543.000,00 
Т-4 4.585.450,00 7.540.700,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=3,00 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

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

 
    Бр. 23-786/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
306. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА  МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БАЗАЛТ НА АДГ 

�ПЕЛАГОНИЈА�, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ЕЖЕВО БРДО - ШТИП 

 
1. На АДГ �Пелагонија�-Скопје се дава концесија 

за експлоатација на минерална суровина - базалт од 
лежиштето на локалитетот Ежево Брдо - Штип, со 
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површина на простор на експлоатационото поле за ко-
нцесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со 
координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
А 4.629.200,00 7.595.750,00 
Б 4.629.200,00 7.596.250,00 
В 4.627.680,00 7.596.250,00 
Г 4.627.680,00 7.595.600,00 
Д 4.628.100,00 7.595.600,00 
Ѓ 4.628.100,00 7.595.750,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,823 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 23-785/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
307. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ГРАНИ-ПРИ 
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ, ПРИЛЕП  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ 
  ГОЛЕМ  КАМЕН  -  КОТЕЛОТ КАЈ  С.  ЛОПАТИЦА, 

ОПШТИНА ТОПОЛЧАНИ, ПРИЛЕП 
 
1. На ГРАНИ-ПРИ увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина - гранит на локалитетот Голем Камен-Котелот, кај 
с. Лопатица, во атарот на општина Тополчани, Прилеп-
ско, со површина на простор на експлоатационото поле 
за концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.560.350,00 7.549.750,00 
Т-2 4.560.000,00 7.552.000,00 
Т-3 4.561.000,00 7.552.000,00 
Т-4 4.562.000,00 7.550.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=2,98 кm2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 23-766/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
308. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА Т.Д. 
�ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ�, ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ КАЈ С. БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. На Т.Д. �ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ�, Прилеп се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина - 
мермер на локалитетот кај с. Беловодица во атарот на 
општина Прилеп, со површина на простор на експлоа-
тационото поле за концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
А 4.574.400,00 7.560.400,00 
Б 4.576.000,00 7.559.675,00 
В 4.576.100,00 7.560.000,00 
Г 4.574.600,00 7.561.000,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,73 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 
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5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 23-783/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
309. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА ПЕ-
ТРОС ИГОР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ - КУМАНОВО ОД  
ЛЕЖИШТЕТО  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  ЦРКОВНИ 

РИД - С. ОРАШАЦ - КУМАНОВО 
 
1. На ПЕТРОС Игор ДООЕЛ увоз-извоз-Куманово 

се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина - мермер на локалитетот Црковни Рид - с. Ора-
шац-Куманово, со површина на простор на експло-
атационото поле за концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.656.700,00 7.567.500,00 
Т-2 4.657.713,00 7.567.525,00 
Т-3 4.657.713,00 7.568.275,00 
Т-4 4.656.700,00 7.568.388,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,81 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 23-787/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

310. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА 
ГРАНИТ АД  СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

ОСТРЕЦ - ДЕЛЧЕВО 
 
1. На ГРАНИТ АД Скопје  се дава концесија за 

експлоатација на минералната суровина - варовник на 
локалитетот Острец, кај Делчево, со површина на 
простор на експлоатационото поле за концесија за екс-
плоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.652.567,00 7.649.790,00 
Т-2 4.654.000,00 7.649.142,00 
Т-3 4.653.900,00 7.648.882,00 
Т-4 4.653.538,00 7.648.812,00 
Т-5 4.652.330,00 7.649.345,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,65 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 23- 614/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
311. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА  МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГРАНИТ НА ГТД 
�БЕТОН - ШТИП� - ШТИП НА  ЛОКАЛИТЕТОТ 

КЛИСЕ БАИР, ОПШТИНА ШТИП  
1. На ГТД �Бетон-Штип� - Штип се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина -гранит на 
локалитетот Клисе Баир, кај с. Ново Село, во атарот на 
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општина Штип, со површина на простор на експло-
атационото поле за концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 

1 4.621.470,00 7.599.028,00 
2 4.619.810,00 7.600.159,00 
3 4.619.500,00 7.599.818,00 
4 4.620.530,00 7.598.995,00 
5 4.621.005,00 7.598.810,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,70 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 23-786/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
312. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ДЕПУК 
�КРИН� ХРИСТО И КИРИЛ ДОО С. БЕРОВЦИ, 
ПРИЛЕП  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ ЛОЗЈАНСКА РЕКА, 

ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ 
 
1. На ДЕПУК �КРИН� Христо и Кирил ДОО с. 

Беровци, Прилеп се дава концесија за експлоатација на 
минерална суровина - гранит за локалитетот Лозјанска 
Река, кај с. Крушејца, во атарот на општина Ви-
толиште, со површина на простор на експлоатационото 
поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефи-
нирани со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.560.320,00 7.557.320,00 
Т-2 4.560.720,00 7.558.220,00 
Т-3 4.561.630,00 7.557.820,00 
Т-4 4.561.210,00 7.556.920,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,00 кm2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште 
од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот 
за концесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр. 23- 765/1                    Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
313. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

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

ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ-БИТОЛА СО ОТВОРЕНО 
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 

 
1.За вршител на должноста директор на Затворот 

Битола со Отворено одделение во Прилеп се именува 
Миле Димовски, адвокат. 

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

 
    Бр. 17-931/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
314. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

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

НА ЗАТВОРОТ-ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Се разрешува Павле Ников од должноста дире-

ктор на Затворот-Гевгелија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-932/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
315. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ-ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. За вршител на должноста директор на Затворот 

Гевгелија се именува Петар Трајков, раководител на 
Службата за обезбедување во Затворот. 

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

 
    Бр. 17-933/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
316. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ  НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ 

ДОМ ИДРИЗОВО 
 
1. Се разрешува Јакуп Марку од должноста заменик 

на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-934/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
317. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 

 
1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот 

дом Идризово се именува Исмет Гури, дипл. педагог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-935/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
318. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО 

 
1. Се разрешува Гордана Симоска од должноста ди-

ректор на Воспитно-поправниот дом Тетово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-936/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

319. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ 

ТЕТОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Воспитно-

поправниот дом Тетово, се именува Јовица Стојановиќ, 
дипл. психолог, групен воспитувач-психолог во Домот. 

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

 
    Бр. 17-937/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
320. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

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

НА ЗАТВОРОТ ОХРИД 
 
1. Се разрешува Ефтим Попески од должноста ди-

ректор на Затворот Охрид. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-938/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
321. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

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

ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ ОХРИД 
 
1. За вршител на должноста директор на Затворот 

Охрид се именува Љупчо Митрески, 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. 17-939/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
322. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ 

ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 
 
1. Се разрешува Хани Вибар од должноста заменик 

на директорот на Казнено-поправниот дом од отворен 
вид Струга. 
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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. 17-942/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
323. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД  
ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 

 
1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот 

дом од отворен вид Струга се именува Урим Каба, про-
фесор. 

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

 
    Бр. 17-943/2      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
324. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

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

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ОХРИД 
 
1. Се разрешува Никола Ночески од должноста за-

меник на директорот на Затворот Охрид. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 17-986/1      Претседател на Владата         

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
325. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАТВОРОТ ОХРИД 
 
1. За заменик на директорот на Затворот Охрид се 

именува Нефи Хидри, дипл.машински инженер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-944/2                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

326. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР  НА  ЈАВНОТО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� 

- СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Јавното претпријатие �Македон-

ски железници� - Скопје се именува Стојан Наумов, 
дипл.машински инженер, помошник директор за соо-
браќај и влеча во Претпријатието. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-950/1                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
327. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  ЈАВНОТО  
РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО - РТВ БЕРОВО 
 
1. Коста Трајковски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво - РТВ Берово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-952/1                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
328. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА  ЈАВНО  РАДИОДИФУЗНО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Беро-
во, се именува Даница Младеновска, вработена во Ра-
диото. 
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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. 17-953/1                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
329. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 

РАДИО РАДОВИШ 
 
1. Станој Петров се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво Радио Радовиш. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
         Бр. 17-954/1                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
330. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ  НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО РАДОВИШ 
 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Ра-
довиш се именува Стојан Николов, вработен во Радио-
то. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-955/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
331. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 

- РТВ ДЕЛЧЕВО 
 

1. Драги Јанчевски се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво - РТВ Делчево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-956/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
332. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ- 
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ ДЕЛЧЕВО 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Дел-
чево се именува Даниела Таќева, вработена во Радиото. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-957/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
333. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО РАДИО БИТОЛА 
 
1. Димитар Спасевски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво Радио Битола, на 
негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-958/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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334. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО 

БИТОЛА 
 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Бито-
ла се именува Данка Јанковска, вработена во Радиото. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
           Бр. 17-959/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
335. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО - РТВ НЕГОТИНО 
 
1. Ѓоко Ѓорчев се разрешува од должноста вршител 

на должноста директор на Јавното радиодифузно прет-
пријатие на локално ниво - Радио Неготино. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
           Бр. 17-960/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
336. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ- 
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ НЕГОТИНО 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ради-

одифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Неготино 
се именува Снежана Павлова, вработена во Радиото. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-961/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
337. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО РАДИО ВЕЛЕС 
 
1. Сутка Оцедова се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво Радио Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
          Бр. 17-962/1       Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
338. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО ВЕЛЕС 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Ве-
лес се именува Драган Миладиновски, вработен во Ра-
диото. 

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

 
         Бр. 17-963/1                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

339. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИ-
ОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО  

- РТВ КОЧАНИ 
 
1. Серафим Серафимов се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво РТВ Кочани. 

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

 
          Бр. 17-964/1                     Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

340. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО -  РТВ КОЧАНИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Кочани 
се именува Тони Ајатовски, вработен во Радиото. 

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

 
          Бр. 17-965/1                     Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

341. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИ-
ОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО  

- РАДИО ОХРИД 
 
1. Томе Џамтовски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво Радио Охрид. 

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

 
          Бр. 17-966/1                     Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

342. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО -  РАДИО ОХРИД  

1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-
диодифузно претпријатие на локално ниво - Радио 
Охрид се именува Милчо Јовановски, вработен во Ра-
диото. 

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

 
          Бр. 17-967/1                     Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

343. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИ-
ОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО  

- РТВ КАВАДАРЦИ 
 
1. Марјан Димитров се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво - РТВ Кавадарци. 

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

 
         Бр. 17-1003/1                     Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

344. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ КАВАДАРЦИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кава-
дарци се именува Роска Кимова, вработена во Радиото. 
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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. 17-1004/1                    Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

345. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 
година, донесе 

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

НА ФОНДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
1. Се разрешува д-р Благоја Маркоски од должно-

ста директор на Фондот за животна средина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 17-987/1                      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

346. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 26/96, 
40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН   
НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ФОНДОТ ЗА  МАГИ- 
СТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 

 
1. Митко Илијевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и 
регионални патишта - Скопје, на негово барање. 

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

 
   Бр. 17- 924/1                    Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
347. 
Врз основа на член 59 од Законот за здравствено оси-

гурување  (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 февру-
ари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  РА- 
ЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТ-
ОР НА  ФОНДОТ  ЗА  ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, бр. 
02-1001/4 од 14 февруари 2003 година со која Вулнет 
Ферати, доктор на медицина е разрешен од должноста 
заменик директор на Фондот. 

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

 
   Бр. 17- 925/2                    Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

348. 
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 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД   ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕН 
НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ЈП  МАКЕДОНСКА  
ИНФОРМАТИВНА  АГЕНЦИЈА - МИА - СКОПЈЕ 
 
1. Горан Поповски се разрешува од должноста член 

на Управниот  одбор на Јавното претпријатие Маке-
донска информативна агенција - МИА - Скопје, на не-
гово барање. 

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

 
    Бр. 17- 989/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
349. 
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 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ЈП  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Слаѓана Богдановиќ се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија - Скопје, на нејзино барање. 

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

 
    Бр. 17- 990/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
350. 
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 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

УСЛУГИ  �МАКЕДОНИЈА� -  СКОПЈЕ 
 
1. Д-р Рената Треневска Дескоска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги �Македонија� - Скопје, 
на нејзино барање. 

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

 
    Бр. 17- 991/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
351. 
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 17 февруари 2003 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
ОДБОРОТ  ЗА  КОНТРОЛА  НА  МАТЕРИЈАЛНО -ФИ-
НАНСИСКОТО  РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ 
СООБРАЌАЈ  �МАКЕДОНСКА ПОШТА�  -  СКОПЈЕ 

 
1. Јован Деспотовски се разрешува од должноста 

член на Одборот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на Јавното претпријатие за поштенски 
сообраќај �Македонска пошта� - Скопје, на негово ба-
рање. 

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

 
    Бр. 17- 992/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
352. 
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 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА  ЧЛЕН  НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕ-
ГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ�  

- СКОПЈЕ 
 
1. Гоце Митевски се разрешува од должноста член 

на Одборот за контрола на материјално-финансиското 
работење на ЈП за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта �Македонијапат� - Скоп-
је, на негово барање. 

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

 
    Бр. 17- 993/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
353. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработување и 

осигурување во случај на невработеност (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЗАВОДОТ ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Венко Пашалиски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Заводот за вработување на 
Република Македонија - Скопје, на негово барање. 

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

 
    Бр. 17- 995/1                    Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
354. 
Врз основа на член 5 од Законот за Централен реги-

стар (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР  НА  ЦЕНТРАЛНИОТ  РЕГИСТАР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Драги Шуплиновски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Централниот регистар на 
Република Македонија - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Централниот реги-
стар на Република Македонија - Скопје се именува д-р 
Драге Јанев, редовен професор на Економскиот факултет 
- Скопје. 

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

    Бр. 17- 996/1                   Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

355. 
Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ШУМИ �МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ 
 
1. Марјан Костадинов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми �Македонски шуми� - 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- 998/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
356. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �БЕЛИ МУГРИ� - КОЧАНИ 

 
1. Милан Стојков се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Домот на културата �Бе-
ли Мугри� - Кочани. 

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

 
    Бр. 17-474/1      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
357. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА 

БИБЛИОТЕКА �ИСКРА� - КОЧАНИ 
 
1. Александар Осоговски се разрешува од должно-

ста вршител на должноста директор на Матичната биб-
лиотека �Искра� - Кочани. 
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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. 17-479/1      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
358. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА 

�БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО� - СТРУМИЦА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Општинската матична библиотека �Бла-
гој Јанков - Мучето� - Струмица, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Васил Георгиев, 
б) членовите: 
- Иван Јовев, 
- Лилјана Беќарова, 
- Ангел Бајдов, 
- Тања Гошева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-480/1      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
359. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА �БОРКА ТАЛЕСКИ� - 

ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Градската библиотека �Борка Талески� - 
Прилеп, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Петар Петрески, 
б) членовите: 
- Петар Башески, 
- Васил Костов, 
- Каролина Крстеска, 
- Магда Василеска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-481/1      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
360. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ 
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Природнонаучниот музеј на Македонија 
- Скопје, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- м-р Бранислава Михајлова, 
б) членовите: 
- Кирил Ѓоргов, 
- д-р Владо Матевски, 
- Лилјана Џартовска, 
- Љубенка Георгиевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-482/1      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
361. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ 
НА КУЛТУРАТА �ЈАНЕ САНДАНСКИ� - 

НОВО СЕЛО 
 

1. Костадин Марков се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Домот на културата 
�Јане Сандански� - Ново Село. 

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

 
    Бр. 17-483/1      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
362. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ЈАНЕ 

САНДАНСКИ� - НОВО СЕЛО  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Јане Сандански� - Ново Село, се именува 
Светлана Мазгалоска Вучетиќ, дипл. технолог. 

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

 
    Бр. 17-610/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
363. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТО-

ПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА СКОПЈЕ, 
ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје од ре-
дот на вработените се именуваат: 

- Никола Бојаџиев, референт за пасишта во По-
дружница - Кавадарци, 

- Решиди Мирлинд, референт за пасишта во По-
дружница - Дебар, 

- Халил Салихи, раководител на Подружница - Те-
тово. 

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

 
    Бр. 17-711/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
364. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�БЕЛИ МУГРИ� - КОЧАНИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Бели Мугри� - Кочани, се именува Благој 
Пенов, дипл. професор по филозофија. 

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

 
    Бр. 17-755/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
365. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

�ИСКРА� - КОЧАНИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Матичната 

библиотека �Искра� - Кочани, се именува Костадин Ро-
манов, дипл. педагог, библиотекар на позајмно одделе-
ние во Библиотеката. 

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

 
    Бр. 17-761/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
366. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - 

СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Музејот на современата уметност - 
Скопје, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- д-р Фаница Велјановска, 
б) членовите: 
- м-р Елизабета Конеска, 
- Јован Кондијанов,  
- Бобан Хусеиновски, 
- Захаринка Бачева. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Музејот на современата уметност - Скопје, се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Борис Петковски, професор во пензија, 
б) за членови: 
- Мифтар Мемеди, ликовен уметник, 
- Глигор Чемерски, ликовен уметник. 
Од редот на вработените: 
- Захаринка Алексоска - Бачева, виш кустос, рако-

водител на Одделение, 
- Стефан Георгиевски, виш конзерватор, реставра-

тор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-757/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
367. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Музејот на град Скопје - Скопје, се раз-
решуваат: 
а) претседателот 
- Марин Димески, 
б) членовите: 
- Венко Цветков, 
- Љупчо Јакимовски, 
- Драган Поповски - Дада, 
- Лазо Плевевски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Музејот на град Скопје - Скопје, се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Вера Вангели, историчар, 
б) за членови: 
- Нада Ангеловска, адвокат, 
- Маргарита Киселичка, ликовен уметник. 
Од редот на вработените: 
- Ленче Јованова, археолог, 
- Зоран Атанасовски, етнолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-758/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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368. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�МАРКО ЦЕПЕНКОВ� - ПРИЛЕП 
 
1. Рубин Белчески се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Домот на културата �Марко 
Цепенков� - Прилеп, а за член на Управниот одбор на 
Домот се именува Гордана Бабиќ - Јанеска, дипл. исто-
ричар на уметноста со археологија. 

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

 
    Бр. 17-759/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
369. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ �СТРЕ-
ЖЕВО� - БИТОЛА, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие �Стрежево� - Битола, од редот на вработените 
се именуваат: 

- Горан Алексовски, дипл. град. инж., раководител 
на технички сектор, 

- Крсте Белевски, дипл. правник, раководител на 
Секторот за општи и правни работи, 

- Мимоза Груевска, дипл. економист, шеф на сме-
тководство. 

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

 
    Бр. 17-780/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
370. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНА-

ТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
�СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� - БИТОЛА 

 
1. Д-р Божидар Маслинков се разрешува од долж-

носта претседател на Управниот одбор на Матичната и 
универзитетска библиотека �Св. Климент Охридски� - 
Битола, заклучно со 27 јануари 2003 година. 

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

 
    Бр. 17-848/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

371. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за држав-

јанството на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 67/92), а во врска со 
член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна комиси-
ја за утврдување условот-владеење со македонскиот ја-
зик за стекнување на државјанство на Република Маке-
донија, Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УС- 
ЛОВОТ-ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈА-
ЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста претседател, членови и нивни за-

меници на Посебната комисија за утврдување условот-
владеење со македонскиот јазик за стекнување на др-
жавјанство на Република Македонија се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Сузана Стојковска, на нејзино барање, 
б) заменикот на претседателот 
- Јасмина Ѓеорѓиевска, 
в) членовите: 
- Светлана Стојчева, 
- Сузана Пољоска. 
г) заменици на членовите: 
- Споменка Тодоровска - Јоксиќ, 
- Сали Сали. 
2. За претседател, членови и нивни заменици на По-

себната комисија за утврдување условот-владеење со 
македонскиот јазик за стекнување на државјанство на 
Република Македонија се именуваат: 
а) за претседател 
- Зора Гроздановска, помошник раководител на Се-

ктор во Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија, 
б) за заменик на претседателот 
- Надежда Узелац, раководител на Одделение во 

Министерството за образование и наука, 
в) за членови: 
- Верка Муцунска, раководител на Одделение во 

Министерството за образование и наука, 
- Сузана Пољоска, помошник раководител на Се-

ктор во Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија, 
г) за нивни заменици: 
- Снежана Корубин, советник во Сектор во Собра-

нието на Република Македонија, 
- Сали Сали, државен советник во Генералниот се-

кретаријат на Владата на Република Македонија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-850/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
372. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Народниот музеј - Гевгелија се разрешу-
ваат: 
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а) претседателот 
- д-р Драги Митревски, 
б) членовите: 
- д-р Димитар Ќорнаков, 
- Стефан Данев, 
- Бобан Хусеновски, 
- Зоран Крангов. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот музеј - Гевгелија, се именуваат: 
а) за претседател 
- Слободанка Дуева, виш кустос - библиотекар во 

Матичната библиотека �Гоце Делчев� - Гевгелија; 
б) за членови: 
- Јованка Дојранлиева, дипл. економист, 
- Илчо Бојчевски, инспектор во Републичкиот завод 

за заштита на спомениците на културата. 
Од редот на вработените: 
- Емил Сламков, кустос-археолог, 
- Ѓорѓи Гушев, кустос-документатор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-853/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
373. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� - 
СКОПЈЕ, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за аеродромски услуги �Македонија� - Скоп-
је, од редот на вработените се именуваат: 

- Зоран Велковски, електротехничар во Секторот за 
одржување, 

- Перивоје Попов, доктор на медицина, лекар во 
Медицинската служба, 

- Хиса Хасани, дипл. сообраќаен инженер, раково-
дител на Сектор, 

- Сашо Славески, професионален пожарникар во 
Службата за ППЗ на Подружница �Аеродром� - Охрид. 

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

 
    Бр. 17-866/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
374. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 
 
1. Се разрешува Кире Божиновски од должноста 

директор на Затворот Битола со Отворено одделение во 
Прилеп. 

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

 
    Бр. 17-930/2      Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
375. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 19 февруари 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат: 
а) Ценовникот на аеродромски услуги во делот II 

насловен како Ценовник на останати аеродромски ус-
луги на Аеродромот Скопје и Аеродромот Охрид, до-
несен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги �Македонија� - Скопје на 
24.11.1999 година; 
б) Одлуката за измена и дополнување на Ценовни-

кот на основните и останатите аеродромски услуги до-
несена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на 
20 декември 2001 година дел II; 
в) Ценовникот на услуги во складовите на стокови-

те центри и шпедиции на аеродромите во Скопје и 
Охрид донесен од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги �Македонија� - Скопје 
бр. 02-567/4 на 25 мај 1998 година; и 
г) Одлуката за дополнување на Ценовникот бр. 02-

567/4 на услугите во складовите на Аеродромот во 
Скопје и Охрид, донесена од директорот на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги �Македонија� 
П.О. Скопје и заведен под бр. 02-557/2 на 22 мај 2002 
година и бр. 1657 од 28 мај 2002 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 ДХЛ - Интернационал 
ДООЕЛ - Скопје преку полномошникот Пандорка Ки-
мова-адвокат од Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на актите означени во точката 1 под а), 
в) и г) од оваа одлука. 
При проучување на предметот Судот одлучи по 

сопствена иницијатива да поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста и на актот означен во точ-
ката 1 б) од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што основано се по-

стави прашањето за согласноста на наведените акти со 
Законот за јавните претпријатија и член 52 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Управниот од-
бор на ЈПАУ �Македонија� на 24 ноември 1999 година 
донел Ценовник на ЈПАУ на основните и останатите 
аеродромски услуги на аеродромите Скопје и Охрид. 
Овој ценовник е составен од 2 дела. Во првиот дел се 

утврдени цени на основните аеродромски услуги на Ае-
родромот Скопје и Охрид и тоа: цени на хендлинг услу-
ги за патнички сообраќај, попусти на цени на хендлинг 
услуги; услуги опфатени во основната хендлинг цена на 
платформа; хендлинг услуги - пристанишна зграда; цени 
за хендлинг за хеликоптери; цена за паркинг; патничка 
такса; цени на хендлинг за карго авиони; хендлинг услу-
ги за карго авиони и други услуги. 
Во вториот дел од оспорениот Ценовник, а кој се 

однесува на останати аеродромски услуги на аеродро-
мот Скопје и Охрид е предвидено дека; цените на услу-
ги во карго центар, цени за издавање на деловен про-
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стор, цените за издавање под закуп на рекламен про-
стор, цените на кетеринг сервис, цените на угостител-
ски објекти, малопродажните цени на производи во 
СЦП и продавници, цените на паркинг, цените за аген-
циско работење, цените за користење на услуги од Се-
кторот за ПДЗ и ОТ обезбедување и цените на остана-
тите дополнителни услуги се утврдуваат со посебни 
ценовници кои ги донесува директорот на јавното 
претпријатие.  
На вака донесениот Ценовник Владата на Републи-

ка Македонија на 25 јануари 2000 година дала соглас-
ност бр. 23-5497/1. 

5. Понатаму Судот утврди дека на 20 декември 
2001 година Управниот одбор на ЈПАУ �Македонија� 
донел Одлука за измена и дополнување на Ценовникот 
на основните и останатите аеродромски услуги.  
Измената се однесува на дел I од Ценовникот во 

делот на основните аеродромски услуги и тоа: такса 
за безбедност, услуги опфатени во основните хенд-
линг цени на платформа, цени на услуги на посебни 
барања. 
Измената се однесува и на дел II од Ценовникот од-

носно во делот на останатите аеродромски услуги при 
што се додава точка 11 која гласи: 11. Цените на кори-
стење на услуги во ВИП и ЦИП салоните при ЈПАУ 
�Македонија� - Скопје и Охрид се утврдуваат со посе-
бен Ценовник кој го донесува директорот на јавното 
претпријатие.  
За одлуката и измени и дополнување на Ценовни-

кот на основните и останати аеродромски услуги Вла-
дата на Република Македонија со Одлука бр. 23-134/1 
од 22 јануари 2002 година дала согласност. 

6. Исто така Судот утврди дека врз основа на член 
27 точка 8 од Статутот на ЈПАУ �Македонија�, а во 
врска со Дел II точка 1 од Ценовникот на аеродром-
ските услуги, Управниот одбор, а не директорот како 
што наведува иницијаторот на 25 мај 1998 година до-
несол ценовник на услуги во складовите на стоковите 
центри и шпедиции на аеродромите Скопје и Охрид 
бр. 02-567/4. Во овој ценовник се утврдени цени на 
услуги за стоков промет (основни складишни манипу-
лативни услуги, складишнина, посебни складишни 
услуги, цени на извршени услуги за транзитни стоки 
и друго); цени на шпедитерски и останати услуги на 
стоки (цени за шпедитерски услуги, цени на услуги за 
одвоз и довоз на стоки), цени на услуги за превоз на 
стоки со товарни возила од аеродромите Скопје и 
Охрид (поединечни пратки, цени на услуги за поле-
тизбрани пратки, ослободување од плаќање и начин 
на наплата). 
На вака донесениот Ценовник Владата на Републи-

ка Македонија нема дадено согласност. 
7. Воедно Судот утврди дека на 20 мај 2002 година 

директорот на ЈПАУ донел Одлука за дополнување на 
Ценовникот на услугите во складовите на стоковите 
центри и шпедиции на аеродромите Скопје и Охрид.  
Со оваа одлука се утврдуваат дополнителни ставки 

и цени на Ценовникот за услугите во складовите на Ае-
родромот во Скопје и Охрид. 

8. Според член 1 став 2 од Законот за јавните прет-
пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/98) стопанските дејности од јавен интерес се деј-
ности кои се незаменлив услов за животот и работата 
на граѓаните, за работа на правните лица и на државни-
те органи. 
Според член 2 од наведениот закон како стопански 

дејности од јавен интерес се сметаат дејностите со кои 
се остварува јавниот интерес и тоа во: енергетиката, 
железничкиот сообраќај, телекомуникации, воздушни-
от сообраќај и други стопански дејности утврдени со 
закон. 
Согласно член 3, од Законот, јавни претпријатија во 

име на Република Македонија основа Владата на Ре-
публика Македонија. 

Јавните претпријатија основани од Република Ма-
кедонија се во сопственост на Република Македонија. 
Според член 11 од Законот, основачот на јавното 

претпријатие дава согласност, покрај другото и на 
актот со кој се утврдуваат цените на производите и ус-
лугите што јавното претпријатие ги продава и врши за 
корисниците. 
Според член 16 од Законот, органи на јавно прет-

пријатие се: управниот одбор, одбор за контрола на ма-
теријално финансиското работење и директор.  
Според член 19 точка 8 од Законот, Управниот од-

бор на јавното претпријатие ги утврдува цените на про-
изводите и услугите. 
Според член 23 став 1 од Законот со работата на 

јавното претпријатие раководи директорот што го име-
нува односно разрешува основачот. 
Според став 4 на член 23 од Законот директорот на 

јавното претпријатие го обезбедува спроведувањето на 
одлуките и заклучоците на управниот одбор учествува 
во спроведувањето на основите на програмата за рабо-
та и развој, учествува во утврдувањето на критериуми 
за користење и располагање со средства и употребата 
на средства остварени со работењето на јавното прет-
пријатие, врши усогласување на деловната активност 
на јавното претпријатие и врши други извршни работи 
во врска со работата и работењето на јавното претпри-
јатие утврдено со статутот. 
Според член 29 од Законот, со статутот на јавното 

претпријатие поблиску се уредува организацијата, 
управувањето и раководењето со јавното претпријатие, 
општите акти и постапката за нивно донесување, како 
и други прашања од значење за јавното претпријатие. 
Од наведеното произлегува дека одделни стопански 

дејности кои се незаменлив услов за живот и работа на 
граѓаните, правните лица и државните органи се утвр-
дени како дејности од јавен интерес и за нив се основа-
ат јавни претпријатија од страна на физички и правни 
лица под услови утврдени со закон. 
Поаѓајќи од карактерот на дејноста како незаменлив 

услов за живот и работа на граѓаните, законодавецот го 
утврдил режимот на работењето на јавните претпријатија 
без оглед дали тие се основани од државата, единицата на 
локалната самоуправа или од физички лица. 
Понатаму од законот произлегува дека Управниот од-

бор на јавното претпријатие ги утврдува цените на произ-
водите и услугите за кои согласност дава основачот со 
цел да се сугерира одредено ниво на цена кои од една 
страна ќе обезбедат рентабилно работење на претпријати-
јата, а од друга страна ќе бидат достапни на граѓаните.  
Според тоа само Управниот одбор на јавното прет-

пријатие е овластен да ги утврдува цените на произво-
дите и услугите на овие претпријатија и дека тој тоа за-
конско овластување не може да го пренесе на директо-
рот на јавното претпријатие.  
Исто така од Законот не произлегува можност и ос-

новачот кој дава согласност на цените на производите 
и услугите на овие претпријатија при давањето на сог-
ласноста да даде согласност на актот со кој се предви-
дени цените на услугите, одредени цени на услуги да 
ги утврдува директорот со посебни правилници. 
Од друга страна, пак, имајќи ги предвид законските 

овластувања на директорот на јавното претпријатие, 
исто така не произлегува можност директорот да ги 
утврдува цените на производите и услугите. 
Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека Управни-

от одбор на јавното претпријатие не ги пречекорил за-
конските овластувања со оглед на тоа што на директо-
рот на јавното претпријатие му пренесол надлежност тој 
со посебни правилници да ги утврдува цените на услуги-
те на останатите аеродромски услуги, односно оцени де-
ка Ценовникот на аеродромските услуги дел II донесен 
од Управниот одбор на јавното претпријатие во 1999 го-
дина и Одлуката за измена и дополнување на Ценовни-
кот на основните и останатите аеродромски услуги до-
несен од Управниот одбор во 2001 година дел II не се во 
согласност со Законот за јавните претпријатија. 
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Исто така Судот оцени дека Ценовникот на услуги-
те во складовите на стоковите центри и шпедиции бр. 
02-567/4 донесен од Управниот одбор на ЈП на 25 мај 
1998 година не е во согласност со Законот за јавните 
претпријатија со оглед на тоа што за овој ценовник ос-
новачот односно Владата не дала согласност. 
Воедно Судот оцени дека Одлуката за дополнување 

на Ценовникот на услуги во складовите, донесен од ди-
ректорот на ЈП од 28 мај 2002 година не е во соглас-
ност со Законот за јавните претпријатија. 

9. При проучување на оспорените акти Судот утвр-
ди дека тие не се објавени во службеното гласило на 
Републиката, односно утврди дека според член 52 од 
Статутот на ЈП општите акти се објавуваат на огласна 
табла, а влегуваат во сила со денот на неговото објаву-
вање доколку со одредбите на општиот акт не е опре-
делено поинаку. 
Имајќи го предвид фактот дека оспорените акти се 

подобни за уставно-судска оценка, а истите не се обја-
вени согласно член 52 од Уставот на Република Маке-
донија, Судот оцени дека тие не се во согласност со на-
ведената уставна одредба. 

10. Со оглед на наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од пре-
тседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У. бр. 128/2002  Претседател 
19 февруари 2003 година   на Уставниот суд на Република 
              Скопје                 Македонија, 

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

 
С У Д С К И    О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

При Основниот суд во Дебар,  заведена е  парнична 
постапка за развод на брак по тужба на тужителот Бе-
ким Абдуши од Дебар, против тужената Фирдоз Абду-
ши од Дебар, сега со престој во Шведска со непозната 
адреса. 
Се повикува тужената Фирдоз Абдуши да се јави до 

овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот или да ја достави сегашната адреса на живее-
ње. Доколку не се јави во определениот рок нити пак 
назначи свој полномошник, нејзините интереси ќе ги 
застапува привремениот назначен застапник, до право-
силното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 33/03.        (5078) 

___________ 
 
При Основниот суд во Дебар,  заведена е парнична 

постапка за развод на брак по тужба на тужителката 
Арјета Цапа од Дебар, против тужениот Џеват Карпузи 
од Дебар, сега со привремен престој во Р. Италија, со 
непозната адреса. 
Се повикува тужениот Џеват Карпузи, да се јави до 

овој суд во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот 
или да ја достави сегашната адреса  на живеење или 
назначи свој полномошник. Доколку не се јави во 
определениот рок, неговите интереси ќе ги застапува 
привремениот назначен застапник, до правосилното 
окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 11/03.        (5079) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен парничен предмет за развод 

на брак по тужба на тужителот Ќаим Муслија од с. Ма-
тејче, Кумановско против тужената Корнелија Шлорф-
Муслија, сега со непозната адреса. 

На тужената и се одредува времен застапник-адво-
катот Велиновска Лидија од Куманово, која ќе го заста-
пува тужениот во овој предмет се додека не се јави ту-
жената пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, II-09-П. бр. 402/03. 
                                                                              (4869) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5134/2002 од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049077?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото 
за трговија, угостителство и услуги ТРАЈ ПРАЈ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Коле Канински� бр. 50, 
Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 
64.20, 65.12/3, 63.30, 70.31, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми и реекс-
порт, посредување во надворешнотрговското работе-
ње, консигнација, меѓународна шпедиција, превоз на 
стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Содружник: Трајче Ацевски од Скопје, ул. �Коле 

Канински� број 50. 
Трајче Ацевски - управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5134/2002.                                                         (578) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 26/03 од 05/02/2003 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за гра-
дежништво, трговија и услуги РАЧА-ТРЕЈД ДООЕЛ 
Скопје со седиште на ул. �Железничка� бр. 33 и сметка 
број 300000001215446 при Комерцијална банка а.д. 
Скопје, со регистарска влошка бр. 02041769?-8-01-000, 
и истата не се спроведува, и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (4608) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 625/02 од 22.01.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за продукциски и други услуги �НЕТТЕЛ-
КОМ� Иван ДООЕЛ - Скопје со седиште на ул. �Наро-
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ден фронт� бр. 5/40, со сметка број 300000000044365 
при Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска 
влошка број 02019746?-8-09-000, и истата не се спрове-
дува, па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (4668) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 540/2002 донесено на ден 05.02.2003 
година се определуваат следните мерки за обезбедува-
ње. 
За привремен стечаен управник се определува Вла-

дислав Тамбурковски од Скопје, поштенски фах бр. 
763. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да испи-
та дали постојат причини за отворање на стечајна по-
стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-
никовиот деловен потфат, како и да испита дали од 
имотот на должникот можат да се намират трошоците 
на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот МАКЕДОНИЈА ДРВО 

АД Скопје да му овозможи на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за да 
може да ги спроведе потребните дејствија како и да му 
допушти увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (4696) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 33/03 од 24.02.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштво за производство на промет 
на големо и мало Династија Пежарсако Перса и Жарко 
ДОО експорт-импорт Куманово, ул."Октомвриска ре-
волуција" бр. 5-3-20, со жиро сметка 510-0000000876-
03 при КИБ АД Куманово и број на регистарска вло-
шка 02030910?-3-03-000 и Т. рег. бр. 11521/99 од 
14.04.2000 година на Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна поста-
пка над горенаведениот стечаен должник, поради нема-
ње на имот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ник на РМ" и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (4828) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 35/03 од 24.02.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Градежно занаетчиско претпријатие 
"Униградба" ЦО Куманово, ул."Србо Томовиќ" бр. 23, 
со жиро сметка 40900-601-6639 при Агенцијата за бло-
кирани сметки и број на регистарска влошка 1-9932-0-
0-0 и С. рег. бр. 3074/91 од 05.06.1991 година на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна поста-
пка над горе наведениот стечаен должник, поради не-
мање на имот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија на Основниот суд Скоп-
је I-Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки на РМ Скоп-
је, да изврши гаснење на жиро сметката на должникот. 
Извод од решението да се објави во "Службен вес-

ник на РМ" и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (4829) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд I Ст. бр. 423/02 од 05.02.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот "ИЦО-
ТЕХ" ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 
7/4,  со жиро сметка бр. 40100-601-29434,  при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија-Скопје.   
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник.  
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на собрание на довери-
тели на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот 
тек на постапката (извештајно рочиште) на 10.03.2003 
година, во 12,00 часот во соба бр. 72, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

"Службен весник на РМ".  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4806) 

___________ 
 

Основен суд во Кавадараци, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 93/02 од 11.03.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Трикотажно-за-
штита конфекција "ТРИКОТЕКС" ДОО увоз-извоз-Ка-
вадараци, регистрирано со решение Трег бр. 11490/99 
од 03.12.2002 година, ул. "Шишка" бр. 39, со жиро сме-
тка бр. 41620-601-16684. 
За стечаен судија се именува судијата Трајана Дуб-

рова, член на Стечајниот совет.  
За стечаен управник се определува Жаклина Нико-

лова од Кавадарци, ул. "Полошка" бр.16. 
 Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, 

сметано од денот на објавување на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник.  
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот што се запишани во јавните 
книги  во катастарската евиденција,  во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти, да поднесе пријава или кој ќе го одолговле-
кува однесувањето на пријавата, ќе одговара за штета-
та која поради тоа би можела да настане. 
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Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат дирекно на стечајниот уп-равник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители, за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители (извештајно рочи-
ште) на 24.03.2003 година, во 10,00 часот во соба бр. 2, 
на Основниот суд во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (4836) 

___________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 20/01, 10/02 и 25/02 од 23.12.2002 година,  
отворена е стечајна постапка над должникот ПОС "Ма-
леш Транс" Берово со седиште на ул. "Владимирски 
пат" бб, со жиро сметка број 40410-601-7251, при Аген-
цијата за работа  со блокирани сметки на учесниците 
во платниот  промет.   
За стечаен судија е одреден Здравков Симијон,  су-

дија во овој суд. 
За стечаен управник е определен Драги Димовски, 

дипломиран економист од Струмица, ул. "М. Тито" бр. 75. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, да 

ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник 
со соодветна писмена документација.  
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачните права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 30 дена да ги  прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања за 
24.03.2003 година, во 11,00 часот, и  рочиште на собра-
нието на доврители на кое врз основа на извештајот на 
стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за на-
тамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 
31.03.2003 година, во 11,00 часот во  судница бр. 1 на 
овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                           (4837) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 151/02 

и Ст.бр.165/02 од 18.02.2003 година над стечајниот 
должник АД "Преспатекс Сервис" од Ресен, ул."29 Но-
ември" бр. 1, жиро сметка 40310-601-83375 при Аген-
цијата за блокирани сметки Ресен, отвори стечајна по-
стапка. 
За стечаен судија се определува Злата Маџароска 

судија при Основниот суд во Битола и член на стечај-
ниот совет. 
За стечаен управител се определува Никола Јанкос-

ки од Битола, ул."Климент Охридски" бр. 33. 
Се повикуваат доверителите кои имаат побарување 

од стечајниот должник, доверителите кои имаат раз-
лачни права на подвижни предмети и права на должни-
кот како и доверителите кои имаат разлачни права врз 
недвижности на должникот, а кој не се запишани во 
јавните книги, во рок од 15 дена од објавувањето на 
ова решение во"Службен весник на РМ", да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник на адреса 
на стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски према стечајниот должник да ги исполнат кај 
стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања-испитно рочиште за 27. 
03.2003 година, во 13,00 часот, судница 31-Основен 
суд  во Битола. 

Се свикува собрание на доверителите на должникот 
за 27.03.2003 година, во 13,00 часот, судница 31 во Ос-
новен суд Битола, на кое врз основа на извештајот на 
стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за 
натамошниот тек на стечајната  постапка-извештајно 
рочиште. 
Огласот на огласната табла на Основниот суд во 

Битола, е истакнат на 20.02.2003 година, во 14,00 ча-
сот. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5091) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение Ст. 

бр.136/02 од 21.02.2003 година, предлогот на предлага-
чите Агенција на РМ за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет Скопје и Агенција на 
РМ за управување со средства го усвои. 
Се отвора стечајна постапка над должникот МЗТ 

Фабрика за алати и машини ФАМ АД Скопје, ул."Перо 
Наков" бб, со жиро сметка 40110-601-29301 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје, матичен број 4137876 и број 
на регистарска влошка 4-02000398-000-03 од Трговски-
от регистар. 
За стечаен судија се определува судијата Верица 

Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот со-
вет. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, со седиште на ул."Владимир Комаров" 
бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават 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 недви-
жности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката и тоа 
за ден 09.04.2003 година, во 9,00 часот, во судница 23, 
спрат 3-нов дел. 
Жалбата поднесена против решението, не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (5035) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот "Мон-

тинг" АД Битола, со жиро сметка 40300-601-6756 во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје, со број на регистарска 
влошка 013031, регистрирана во Основен суд во Бито-
ла. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов, су-

дија на Основниот суд во Битола. 
За стечаен управник се определува Методија Пет-

ров, со адреса на ул."Даме Груев" бр. 141, тел. бр. 047-
220-627 и мобилен 070 748-953. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на решението во"Службен весник на 
РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник на адреса на должникот. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на не-
движностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавува-
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њето на решението во "Службен весник на РМ", да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој пос-
тои разлачно право, начинот и основата на засновање 
на правото како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) кое ќе се одржи на 25.04.2003 година, 
во 13,00 часот, судница бр.31 во Основниот суд во Би-
тола. 
Решението да се достави до одделението за регис-

трација на овој суд, поради запишување во трговскиот 
регистар, до катастарот поради запишување во јавните 
книги. 
Да се објави оглас на огласна табла на судот и во 

"Службен весник на РМ". 
Огласот на огласна табла на судот е истакнат на ден 

24.02.2003 година, во 13,00 часот. 
Решението Ст. бр. 207/02 од 9.01.2003 година, со 

кое се определуваат мерки за обезбедување на имотот 
на должникот престанува да важи. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од основниот суд во Битола.                             (5080) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот ДОО-

ЕЛ "Преспахем" Ресен, со жиро сметка 200000030-
409686 во АД Стопанска банка Ресен, со бр. на регис-
тарска влошка 01007396-8-03-000, регистрирано во Ос-
новен суд во Битола. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов, су-

дија на Основниот суд во Битола. 
За стечаен управник се определува Душко Јанкул-

овски, со адреса на ул. "Анести Пановски" бр. 25/13 во 
Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник на адреса на должникот. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на не-
движностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавува-
њето на решението во "Службен весник на РМ", да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој по-
стои разлачно право, начинот и основата на засновање 
на правото како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата  одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 

одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) кое ќе се одржи на 11.04.2003 година, во 
13,00 часот, судница бр. 31 во Основниот суд во Битола. 
Решението да се достави до одделението за регис-

трација на овој суд, поради запишување во трговскиот 
регистар до Катастарот поради запишување во јавните 
книги. 
Да се објави оглас на огласна табла на судот и во 

"Службен весник на РМ". 
Огласот на огласна табла на судот е истакнат на ден 

17.02.2003 година, во 13,00 часот. 
Решението Ст. бр. 218/02 од 17.01.2003 година, со 

кое се определуваат мерки за обезбедување на имотот 
на должникот, престанува да важи. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Битола.                            (5081) 

___________ 
 

Стечајниот совет на Основниот суд во Струга, во 
состав од судиите Никола Спасески-претседател Мими 
Нанушеска и Светлана Попоска-членови, решавајќи во 
стечајната постапка према ТФ "Стружанка" од Струга, 
свикува собрание на доверители за 14.03.2003 година 
во 14,00 часот во Основниот суд во Струга, судница бр. 
1, на кое ќе се разгледува предлогот на стечајниот 
управник за можните изгледи за натамошно одржување 
на деловниот потфат на должникот. 
На седницата се повикуваат сите доверители чии 

побарувања се утврдени. 
Предлогот на стечајниот управник е достапен за 

увид на доверителите во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Струга. 
Од Основниот суд во Струга.                            (5004) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 8/03 

од 10.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство, промет 
и транспортни услуги Ѓорги Насески ЕВРО ТРАНС 
увоз-извоз ДООЕЛ-Прилеп, со седиште на ул. "Кеј 9-ти 
Септември" бр. 71, Прилеп, запишан во регистарска 
влошка 010099578?-8-03-000 во Основниот суд во Би-
тола со основна дејност превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, со жиро сметка 30002000150773 во Комер-
цијална банка АД Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само према 
единствениот основач.  
Од Основниот суд во Прилеп.                           (5005) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 10/03 од 21.02.2003 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет, градежништво, транспорт, угостителство и 
услуги ДИНО ФАШИОН од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената стечај-
на постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (5006) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Александар Трајковски од Скопје, ул. 

"Коце Металец" бр. 3/1-2, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. 
трег. бр. 3909/02, објавува дека Друштвото за трговија 
на големо и мало АПРИКОТ БЛУ извоз-увоз Скопје, со 
број на жиро сметка 40100-601-490196 отворена при 
ЗПП е во ликвидација.  
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (5008) 

___________ 
 

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. "Џон 
Кенеди" бр. 5/И/22 Скопје, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. 
трег. бр. 11/03, објавува дека Друштвото за произ-
водство, промет и услуги А.Т.-КОМПАНИ Ариф ДО-
ОЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Христифор Жефаровиќ" 
бр. 7/21, Скопје,  со жиро сметка 260-000505530049 от-
ворена  при АД Радобанк е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (5045) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1398346/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Весељи Сабит, с. Арачиново, Скопје.             (5007) 
Пасош бр. 1668715 издаден од СВР-Тетово на име 

Нијасер Зилбеари, с. Ѓермо, Тетово.          (5009) 
Пасош бр. 1777504 издаден од СВР-Скопје на име 

Папазова Андреја, ул. "Вија Игнасија" бр.8/1-3, Скопје.
                                                                      (5011) 
Пасош бр. 0717073 издаден од СВР- Неготино на 

име Стојковски Сашо, ул. "ЈНА" бр. 3, Неготино.(5012) 
Пасош бр. 1406163/00 издаден од СВР-Куманово на 

име Суад Зејнуловиќ, ул. "Г. Делчев" бр. 29, Куманово.
                                                                      (5019) 
Пасош бр. 1736048 издадена од СВР-Скопје на име 

Селмановиќ Идриз, бул. "Македонско Косовска 
бригада" бр. 50, Скопје.                                  (5033) 
Пасош бр. 1772689 издаден од СВР-Скопје на име 

Јашар Мирвет, ул. "Шуто Оризари" бр. 7, Скопје.(5044) 
Пасош бр. 1689293 на име Фити Филомена, Кру-

шево.                                                                      (5049) 
Пасош бр. 1247514 на име Кала Лурата, с. Калишта, 

Струга.                                                                (5050) 
Пасош бр. 077170 на име Изеировски Далип, Дебар.

                                                                      (5052) 
Пасош бр. 104436 на име Изеировски Надмир, Де-

бар.                                                                      (5053) 
Пасош бр. 1331826/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Изаири Исен, с. Новаке, Тетово.          (5062) 
Пасош бр. 494436 издаден од СВР-Куманово на име 

Кадрија Авни, с. Слупчане, Куманово.               (5069) 
Пасош бр. 909532/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Андоновска Данче, Скопје.                         (5090) 
Пасош бр. 564640/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Јордан Најдовски, ул. "Мис Стон" бр.9, Скопје.   (5112) 
Пасош бр. 684058/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Надире Агуши, ул. "Валандовска" бр.2/1-4, Скопје.                                                                       Чековна картичка бр. 7690 издадена од Комерци-
јална банка АД Скопје Филијала Охрид на име Мерџан 
Сулејман, Охрид.                                   (5137) 

         (5113) 
Пасош бр. 1774699/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Иванова Дуња, ул. "К. Неделковски" бр. 22/6, Ско-
пје.                                                                      (5115) 
Пасош бр. 1687535 на име Асани Ферат, ул. 

"Црнотравска" бр. 76-Б, Куманово.                   (5116) 
Пасош бр. 1104963 на име Фикрет Салиов, с. То-

полница, Радовиш.                                        (5117) 
Пасош бр. 1263380/99 на име Кадриоски Кујтим, 

ул. "ЈНА" бр. 19, Струга.                                  (5118) 

Пасош бр. 0256764 на име Арифоски Шукрија, ул. 
"Д. Завој" бр. 21, Прилеп.                                  (5122) 
Пасош бр. 682012/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Абдула  Илијаз, ул. "Карл Хрон" бр. 62-б, Скопје. (5126) 
Пасош бр. 1375679/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Весна Јанкоска, ул. "Атинска" бр. 23/7, Скопје. 
                                                                      (5127) 
Пасош бр. 1373426/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Љупчо Јанковски, ул. "Атинска" бр. 23/7, Скопје.
                                                                      (5129) 
Пасош бр. 0552957 издаден од СВР-Скопје на име 

Кире Матески, ул. "С. Филиповиќ" бр. 2/2-22, Скопје.
                                                                      (5140) 
Чекови од тековна сметка бр. 9555/06 од бр. 9000-

99039 до бр. 900099047 (9) чека издадени од Охридска 
банка АД Охрид на име Виолета Серафимова, Охрид.
                                                                      (5055) 
Чекови од тековна сметка бр. 13152/09, (22) чека 

издадени од Охридска банка АД Охрид на име Драго-
љуб Димов, Охрид.                                        (5056) 
Чекови од тековна сметка бр. 9087/02, (2) чека из-

дадени од Охридска банка АД Охрид на име Сане 
Ѓеорѓиевски, Охрид.                                        (5058) 
Чек од тековна сметка бр. 14737363 со бр. 001900-

0715442 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Славјана Атанасова Петковска, Скопје.          (5067) 
Чек од тековна сметка бр. 5866256 со бр. 0019000-

669634 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стефановски Велко, Скопје.                   (5083) 
Работна книшка на име Стефаноски Николче, Ох-

рид.                                                                      (5010) 
Работна книшка на име Тони Пижевски, с. Глуво, 

Скопје.                                                                 (5013) 
Работна книшка на име Ајрулаи Албан, Струга. 
                                                                      (5022) 
Работна книшка на име Асан Џафери, Струга.(5023) 
Работна книшка на име Светлана Соколова, Скопје.

                                                                      (5025) 
Работна книшка на име Герасимовски Гоце, Скопје.

                                                                      (5032) 
Работна книшка на име Костески Душко, Скопје.                                

         (5034) 
Работна книшка на име Иванова Даниела, ул. "Пар-

тизанска" бр. 222, Неготино.                   (5039) 
Работна книшка на име Ѓула Бела,Скопје.       (5048) 
Работна книшка на име Африм Даути, Скопје. (5057) 
Работна книшка на име Мирчевски Миле, ул. "Го-

лачка", Делчево.                                                 (5059) 
Работна книшка на име Баитамша Сакип, Скопје.                                

         (5082) 
Работна книшка на име Славица Митреска, Охрид.

                                                                      (5097) 
Работна книшка на име Кирче Митрески, Охрид.                                

         (5098) 
Работна книшка на име Јашари Мумин, с. Ваксин-

це, Куманово.                                                 (5101) 
Работна книшка на име Миленков Горанчо, Коча-

ни.                                                                      (5107) 
Работна книшка на име Орхан Абдулаи, с. Арачи-

ново, Скопје.                                                       (5114) 

Воена книшка на име Иле Аврамски,Скопје.  (5030) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ки-

рил и Методи"-Скопје на име Станишкова Биљана, 
Скопје.                                                                (5015) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јонческа Јас-

мина, Прилеп.                                                 (5017) 
Свидетелство од 5 одделение на име Колеска Мара, 

с. Лопатица, Прилеп.                                  (5020) 
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Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоска Ај-
ша, Струга.                                                       (5021) 
Свидетелство од 8 одделение на име Хамзаи Рама-

дан, с. Форино, Гостивар.                                  (5024) 
Свидетелство на име Елмази Рамадан, с. Жеровјане, 

Тетово.                                                                (5027) 
Свидетелство на име Мемедија Ибраими, Тетово.                                                                      Даночна картичка бр. 4030993173119 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Тамекс ДОО, 
Скопје.                                                                 (5016) 

         (5028) 
Свидетелство на име Реци Дефриме,Струга.   (5029) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Марина 

Вангелова, Штип.                                        (5036) 
Свидетелство од средно образование на име Јова-

нов Делчо, Радовиш.                                        (5037) 
Свидетелство на име Зекирова Кадифе, Велес. (5040) 
Свидетелство на име Ајдарпашовиќ Зурифа, Велес.

                                                                      (5041) 
Свидетелство на име Кариманова Мерал, Велес. 
                                                                      (5047) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од ЦО за возрасни-Скопје на име Саздовски 
Ласте, Скопје.                                                 (5054) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "М. 

Тито"-с. Арачиново-Скопје на име Мухади Весели, с. 
Арачиново, Скопје.                                  (5060) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "М. 

Тито"-с. Арачиново-Скопје на име Сабит Весели, 
Скопје.                                                                (5061) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ли-

рија"-Скопје на име Нусрет Рустеми, Скопје.       (5085) 
Свидетелство на име Кристина Јаначковска, Кума-

ново.                                                                      (5094) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илјас Велио-

ски, Струга.                                                       (5095) 
Свидетелство од 1 година економско училиште 

издадено од "Васил Антевски-Дрен" на име Хаџи Еф-
тимов Влатко, Скопје.                                  (5096) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бејтула Веј-

сели, Куманово.                                                 (5099) 
Свидетелство од 8 одделение на име Беќир Синани, 

с. Липково, Куманово.                                  (5100) 
Свидетелство од 1 година издадено од "Киро Бур-

наз"-Куманово на име Шабан Шабановски, с. Опае, 
Куманово.                                                 (5102) 
Свидетелство на име Адвије Нухији, с. Ваксинце, 

Куманово.                                                       (5103) 
Свидетелство на име Зекири Ѓиљтеким, Куманово.

                                                                      (5104) 
Свидетелство од 7 одделение на име Раиф Ибраи-

мов, с. Лопате, Куманово.                                  (5105) 
Свидетелство на име Џавид Рашидов, Виница. (5106) 
Свидетелство на име Исмаили Ќефлија, с. Бродец, 

Гостивар.                                                       (5109) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. и 

Методи"-Тетово на име Мевлан Белули, Тетово.  (5110) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јаја Феми, Те-

тово.                                                                      (5111) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од 

ОУ "Никола Вапцаров"-Скопје на име Ферди Алију, 
Скопје.                                                                (5120) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од 

ОУ "Н. Вапцаров"-Скопје на име Шермин Мурати, 
Скопје.                                                                (5121) 
Свидетелство на име Латифов Севдил Тасин, Велес.

                                                                      (5124) 
Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев" на 

име Атиџе Демири, с. Арачиново, Скопје.           (5031) 
Диплома на име Алексоски Трајче, ул. "Загребска" 

бр. 1/4, Гевгелија.                                        (5038) 
Здравствена книшка на име Лазов Томче, Велес.                                                                      5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 

         (5042) 
Здравствена книшка на име Реџепова Злата, Велес.

                                                                      (5043) 

Здравствена книшка на име Џемила Алимовска, с. 
Мелница, Велес.                                                 (5046) 
Здравствена книшка на име Танурова Снежана, Ве-

лес.                                                                      (5108) 
Лична карта на име Осман Ризвани, с. Боговиње, 

Тетово.                                                                 (5026) 

Даночна картичка бр. 4030000387062 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Водосто-
панство инженеринг, Скопје.                         (5018) 
Даночна картичка бр. 5026995100298 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Филипоски Драган, 
Струга.                                                                 (5119) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 

на име Таксист Димче Цветаноски, с. Брвеница, 
Тетово.                                                                 (5125) 
Престанува со вршење на дејност Кебапчилница 

"Викторија", Скопје.                                        (5087) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 16, став 1 и член 19 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 
- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/02 

ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 
КОМПЈУТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2003-ТА ГОДИНА 
 
1. НАБАВУВАЧ:  
Министерство за финансии на Република Македо-

нија, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 
 
2. ПОНУДУВАЧИ: 
- Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно правно и физичко лице кое е регистрирано 
за трговија на мало со канцелариска опрема и друга тр-
говија на големо. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
Набавка на потрошен материјал за компјутери за 

потребите на подрачните единици и за Министерство-
то за финансии во 2003-та година. 

- Понудувачите треба да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост за сите делови (а, б, в, г) 
од Листата на потрошен материјал за компјутери. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите 
позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да бидат разгледувани. 

- Понудените рибони и тонери требаат да бидат 
оригинали. 

- Останатиот прибор да биде стандарден за пазарот 
на Република Македонија. 

 
4. НАЧИН НА ИСПОРАКА: 
Испораката на потрошниот материјал за компју-

тери ќе се врши сукцесивно според месечните потре-
би на Набавувачот по претходно доставени порачки 
во кои ќе бидат содржани видот и количината на по-
трошниот материјал за компјутери и местото на ис-
порака. 

 

- опис на понудениот потрошен материјал за комп-
јутери (за секој артикал назив на производителот, земја 
на производство и др.); 
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- поединечна цена по единечна мера (парче) за се-
која позиција од Листата на потрошен материјал за 
компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засме-
тан ДДВ и други давачки и искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во денови, потрошниот 
материјал по овој тендер треба да биде доставен до 
Министерството за финансии и Подрачните единици 
најкасно во рок од 3 дена по доставена порачка); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од денот 
на доставувањето на фактурата за извршената испорака). 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени пода-

тоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не 
се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат 
за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната по-
стапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети). 

 
6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
6.1. Придружна документација која понудувачот за-

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

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината 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 (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не по-
стар од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест 
месеци; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака �Документација�: 

- - список на главни испораки на потрошен матери-
јал за компјутери во претходната година со количините 
на испорачаниот потрошен материјал за компјутери и 
примачите, заверен и потпишан од одговорното лице; 

- писмена изјава дека понудувачот располага со ма-
гацин и дека во секое време има доволно количество на 
потрошен материјал за компјутери во залиха, заверена 
и потпишана од одговорното лице; 

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен испораката да ја врши 
до подрачните единици на МФ во Републиката, заверена 
и потпишана од одговорното лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 

списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе би-
дат исклучени од натамошната постапка, односно нема 
да бидат евалуирани (оценети). 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ; 
- Цена    35 поени; 
- Квалитет    35 поени; 
- Рок на испорака   10 поени; 
- Начин и рок на плаќање  15 поени; 
- Досегашно искуство на понудувачот   5 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

член 27, став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ: 
Понудите треба да се достават најдоцна до 

20.03.2003 година до 11 часот во архивата на Мини-
стерството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 
Понудите треба да бидат доставени на начин про-

пишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни наба-
вки. 
Понудувачите, во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен 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 бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса улица �Даме Груев� бр. 14, или да се предадат 
во архивата на Министерството за финансии на РМ 
(најдоцна до 15:30 часот секој работен ден). 
Листата на потрошен материјал за компјутери што 

ќе се набавува во Министерството за финансии во 
2003-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат 
од денот на објавувањето на Повторениот Отворен по-
вик бр. 4/02, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот, 
на 1-ви кат во Министерството за финансии, канцела-
рија 15. 
Напомена; Набавувачите се должни поединечната 

цена и вкупната цена со ДДВ да ја внесат во тендерска-
та документација што ја подигаат од Министерството 
за финансии и истата да ја вратат со понудата. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

20.03.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје), III кат - сала за состаноци. 
Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-

твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈЗО Стоматолошки клинички 
центар Свети Пантелејмон, Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ИМПЛАНТИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ НА ИМПЛАНТОЛОШКИ ИНТЕРВЕН-
ЦИИ ПРИ  ЈЗО  СТОМАТОЛОШКИ  КЛИНИЧКИ  

ЦЕНТАР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН СКОПЈЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето е бр. 1/2003 е ЈЗО Сто-

матолошки клинички центар Свети Пантелејмон, Скоп-
је со седиште на ул. �Водњанска� бр. 17. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- Набавка на импланти и потрошен материјал за из-

ведување на имплантолошки интервенции. 
1.3. Набавката не е сукцесивна но е делива. 
1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно со пра-

во на учество на домашни и странски правни и физич-
ки лица за што набавката ќе се спроведе со прибирање 
на понуди во согласност со Законот за јавни набавки. 

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Цени на секоја позиција за набавка, според тен-

дерската документација, како и вкупната цена со сите 
давачки. 

2.3. Рок на извршување на набавката. 
2.4. Начин на плаќање. 
 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПО-

НУДУВАЧОТ ШТО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
3.1. Извод од судска регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.6. Странските понудувачи во согласност со ЗЈН 
треба да достават ревизорски извештај од странска ре-
номирана ревизорска институција регистрирана за вр-
шење ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи 
податоци за економското работење во последните три 
години. 

3.7. Документите од точките 3.1. до 3.6. не смеат да 
бидат постари од шест месеци и треба да се достават во 
оригинален примерок или копија заверена на нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена    70 бода, 
- рок на испорака   20 бода, 
- гаранција    10 бода. 
 
5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Тендерската документација може да се подигне 

при ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Панте-
лејмон секој работен ден за времетраењето на барање-
то. 

5.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 1.000,00 денари (непо-
вратни) на жиро сметка 220401100164630 даночен број 
4030980267777 депонент Македонска банка. 

 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

согласност со членовите 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки преку пошта или архивата на набавувачот на 
адреса ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети 
Пантелејмон, Скопје ул. �Водњанска� бр. 17. 

6.2. Барањето трае 10 дена од денот на објавување-
то во јавното гласило (сметајќи го и денот на објавува-
њето). 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање на понуди, како и оние кои ја нема-
ат соодветната документација која се бара во ова бара-
ње нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 
За дополнителни информации понудувачите може 

да контактираат на тел. 299-624. 
 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 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 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-46/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

46/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е изработка на фунда-
менти, изработка и монтажа на челични носачи. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки (�Сл. вес-
ник� бр. 21/2002). 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот на работите е: 
- Изработка на фундаменти за носач на високона-

понска опрема (400 kV); 
- Изработка на челични носачи за високонапонска 

опрема (400 kV); 
- Монтажа на челични носачи. 
2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 

на набавката - не е дозволена делумна понуда. 
2.3. Проектната документација (само на увид) и 

предмерот заинтересираните понудувачи можат да ја по-
дигнат во АД �Електростопанство на Македонија�, ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, соба 6 и 2, 1-
ви кат од 11 до 13 часот, при што, треба да приложат уп-
латница на износ од 1.000,00 денари, уплатени на жиро 
сметка 200000002447884 во корист на АД �ЕСМ� - 
Скопје, ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за барање бр. 01-46/2003. 
Контакт телефон 149-107 за технички дел, 149-138 

за комерцијален дел. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот. 

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните и 
вкупните цени, како и вкупната вредност на целата по-
нуда, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН) на па-
ритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посебно 
искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот курс на На-
родна банка на Македонија. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во сог-
ласност со стандардите во Република Македонија и со ме-
ѓународните стандарди прифатени во РМ (член 21 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок на изработка, со де-
тален динамички план. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик.  
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002. 

5.1. Цена     40 поени. 
5.2. Квалитет    30 поени. 
5.3. Начин и услови на плаќање  20 поени. Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. 5.4. Рок на изработка со детален  
       динамички план   10 поени. Странските понудувачи доставуваат ревизорски 

извештај од реномирана ревизорска институција. До-
колку понудувачот не подлежи на изготвување на 
ревизорски извештај, во тој случај доставува, доказ 
од надлежна институција дека не е во обврска да из-
готвува ревизорски извештај и во исто време доста-
вува друг соодветен документ за својата економска и 
економска способност, издаден од соодветна инсти-
туција. 

 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 24 од 
ЗЈН). 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19.03.2003 во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа: 

- референтна листа своја и на евентуалниот подиз-
ведувач за извршени вакви или слични работи во пос-
ледните три години; 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
- податоци за техничка опременост и кадровска 

екипираност на понудувачот и евентуалниот подизве-
дувач. 7.2. 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. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
Комисија за јавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И 
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ  

ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 
 

Р. бр. Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на  
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 Полет Куманово 1.380.488 79.229 5,74% 1.550 35,79 
2 Топлификација Скопје 23.008.140 5.720.971 24,86% 111.892 51,13 
3 Макотекс Скопје 3.366.553 1.437.031 42,69% 40.151 35,79 
4 Страшо Пинџур Кавадарци 375.493 110.975 29,55% 2.170 51,13 
5 Алумина Скопје 7.967.208 3.934.633 49,39% 76.955 51,13 
6 9-ти Мај Неготино 808.999 315.087 38,95% 6.163 35,79 
7 Мак-Тутун Ресен 639.451 91.489 14,31% 1.789 35,79 
8 Анска Река - 

Живинарска 
фарма Валандово 338.207 108.126 31,97% 2.115 51,13 

 
Налозите за продажба на акциите на наведените друштва ќе бидат дадени на 03.04.2003 година. 
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одбор на Јавната здравствена организација 
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Ежево Брдо - Штип....................................... 17



28 февруари 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 12 - Стр. 43 
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вршител на должноста директор на Јавно-
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360. Решение за разрешување од должноста 
претседател и членови на Управниот од-
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Македонија.................................................... 30
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бор на Народниот музеј - Гевгелија............ 30

373. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие за ае-
родромски услуги �Македонија� - Скопје, 
од редот на вработените............................... 31

374. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Битола со отворено 
одделение во Прилеп.................................... 31

375. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 128/2002 од 19 февруа-
ри 2003 година ............................................. 31

346. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Фондот за 
магистрални и регионални патишта -
Скопје............................................................ 26

347. Решение за давање согласност на Одлука-
та за разрешување од должноста заменик 
директор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија - Скопје................... 26

348. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП Македон-
ска информативна агенција - МИА -
Скопје............................................................ 26

349. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за стопа-
нисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија - Скопје............. 26

350. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за аеро-
дромски услуги �Македонија� - Скопје..... 26

351. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за
поштенски сообраќај �Македонска по-
шта� - Скопје................................................. 27

352. Решение за разрешување од должноста 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за
одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта �Македонијапат� -
Скопје............................................................ 27

353. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Заводот за 
вработување на Република Македонија -
Скопје............................................................ 27

354. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Централниот 
регистар на Република Македонија............ 27

355. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на ЈП за стопа-
нисување со шуми �Македонски шуми� -
Скопје............................................................ 27

356. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Домот 
на културата �Бели Мугри� - Кочани......... 27

357. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Ма-
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358. Решение за разрешување од должноста 
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