
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 13 јануари 2003 
Скопје 

Број 1                        Год.  LIX 

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост (�Службен вес-
ник на СРМ� бр. 36/90) и (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 62/92), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6.01.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА  

СОПСТВЕНОСТ  
1. Во Одлуката за намалување на цената на станови-

те во општествена сопственост (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 
67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 
63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 
24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02 и 
50/02), во членот 4 зборовите: �31 декември 2002 годи-
на� се заменуваат со зборовите: �30 јуни 2003 година�. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 23-20/1       Претседател на Владата 
6 јануари 2003 година            на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
2. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети  

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 декември 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ  ДЕЛ УТВРДЕН  СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
намалувања: 
Во Разделот на 09002 - Министерство за финансии - 

Функции на државата, Програма 12 - Функции, потста-
вката 467114 - Изградба на здравствени објекти во из-
нос од 5.000.000 денари, потставката 467115 - Изградба 
на образовни објекти во износ од 5.000.000 денари. 
Во Разделот на 08001 - Министерство за надворешни 

работи, Програма 11 - Администрација, потставката 
402511 - Персонален данок од плата во износ од 
2.000.000 денари, потставката 420121 - Патување во 
странство - хранарина во износ од 2.000.000 денари, пот-
ставката 424111 - Канцелариски материјали во износ од 
1.000.000 денари, потставката 424113 - Ленти, касети и 
друго за АОП во износ од 500.000 денари, потставката 
424115 - Копирање, печатење и издавање во износ од 
400.000 денари, потставката 422111 - Централно греење 
во износ од 600.000 денари, потставката 425219 - Одр-
жување на софтверска и хардверска опрема во износ од 
400.000 денари, потставката 426811 - Членарини во ме-
ѓународни организации во износ од 13.000.000 денари, 
во Програма 12 - ДКП потставката 426211 - Канцелари-
ски простор во износ од 2.500.000 денари. 
Во Разделот на 16001 - Министерство за образование 

и наука, Програма 11 - Администрација, потставката 
427115 - Плаќања по судски решенија во износ од 

25.000.000, во Програма 12 - Основно образование, пот-
ставката 401112 - Основни плати - работници во износ 
од 5.000.000 денари, потставката 402111 - Основни при-
донеси за ПИО во износ од 5.000.000 денари, потставка-
та 425216 - Тековно одржување во износ од 5.000.000 
денари, во Програма 13 - Средно образование, потста-
вката 401112 - Основни плати - работници во износ од 
4.000.000 денари, потставката 425216 - Одржување на 
градежни објекти во износ од 17.600.000 денари, во Про-
грама 14 - Високо образование, потставката 401216 - На-
домест за превоз до и од работно место во износ од 
2.000.000 денари, 402111 - Основни придонеси за ПИО 
во износ од 1.000.000 денари. 
Во Разделот на 16002 - Биро за развој на образова-

нието, Програма 12 - Реформа на гимназиско образова-
ние, потставката 424114 - Други административни ма-
теријали во износ од 3.000.000 денари и потставката 
426511 - Семинари и конференции во износ од 
1.000.000 денари. 
Во Разделот на 22001 - Државен завод за статисти-

ка, Програма 11 - Администрација, потставката 426511 
- Семинари и конференции во износ од 600.000 денари 
во Програма 12 - Статистички истражувања, потставка-
та 424114 - Други административни материјали во из-
нос од 500.000 денари, потставката 425215 - Сервиси-
рање на опрема во износ од 2.000.000 денари, потста-
вката 426714 - Статистички истражувања во износ од 
7.000.000 денари.  

Член 2 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2002 година кај сметката 637 се вршат следните 
зголемувања: 
Во Разделот на 09002 - Министерство за финансии - 

Функции на државата, Програма 12 - Функција, потставка-
та 467122 - Плаќања по основ на данок на додадена вред-
ност во износ од 10.000.000 денари, потставката 481314 - 
Позајмици од буџетот во износ од 101.100.000 денари. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр.23-6774/1      Претседател на Владата 
30 декември 2002 година         на Република Македонија, 
              Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
3. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99) и член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 52/01 и 45/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 ануари 2003 година, донесе ј

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 16,913 
- МБ - 98                                                         до 17,748 
- БМБ - 95                                                       до 18,094 
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б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 18,264 
- Д - 2                                                              до 17,423 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 18,894 
г) Мазут                                            до 12,773 ден/кг. 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 53,50 
- МБ - 98                                                           до 55,00 
- БМБ - 95                                                         до 52,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 40,50 
- Д - 2                                                                до 39,50 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 30,50 
г) Масло за горење (мазут)           до 13,937 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              24,445 
- МБ - 98                                                              24,870 
- БМБ - 95                                                            22,003 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,170 
- Д - 2                                                                   12,170 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,163 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
14.01.2003 година. 

 
           Бр. 23-1/1                   Заменик на претседателот 
13 јануари 2003 година          на Владата на Република  
            Скопје    Македонија, 

                               м-р Петар Гошев, с.р. 

4. 
Врз основа на член 30 од Законот за научноистражу-

вачката дејност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈНУ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Земјоделски ин-
ститут - Скопје број 02-1305/1 од 28 ноември 2002 го-
дина, со која за директор на Институтот е избран д-р 
Слободан Банџо, научен соработник, помошник дире-
ктор на Одделот за овоштарство при Институтот. 

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

 
  Бр. 17- 6055/4                   Претседател на Владата 

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

___________ 
5. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За јавен правобранител на Република Македо-

нија се именува Зоја Лега Станојевска, судија на Ос-
новниот суд Скопје I - 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- 6751/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
6. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  ЗАВОДОТ  ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Лидија Дамјановска-Апостолска се разрешува 

од должноста вршител на должноста директор на За-
водот за заштита на спомениците на културата на 
град Скопје - Скопје. 

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

 
  Бр. 17- 5998/2                   Претседател на Владата 

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



13 јануари 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 1 - Стр. 3 
 
7. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  МУЗЕЈОТ НА 
МАКЕДОНИЈА - АРХЕОЛОШКИ,  ИСТОРИСКИ 

И ЕТНОЛОШКИ - СКОПЈЕ   
1. Драгиша Здравковски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Музејот на Македо-
нија - Археолошки, Историски и Етнолошки - 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- 5999/2                   Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

8. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИ-
ТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАКЕ-
ДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА - СКОПЈЕ  

1. Кармен Костова се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Македонската фил-
хармонија - 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- 6259/2                   Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

9. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ВРШИ-
ТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МЛА-
ДИНСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ  
1. Лидија Неделковска се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Младинскиот кул-
турен центар - 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- 6260/2                   Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

10. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА 

И УНИВЕРЗИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА 
 �КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� - БИТОЛА  

1. Анета Стефановска се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Матичната и Универ-
зитетската библиотека �Климент Охридски� - Битола. 

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

 
  Бр. 17- 6388/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
11. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  НА  ДРАМСКИОТ 

ТЕАТАР - СКОПЈЕ 
 
1. Сенко Велинов се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Драмскиот театар - 
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- 6389/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
12. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  НАРОДНИОТ 
ТЕАТАР  �ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ� - ПРИЛЕП 

 
1. Марјан Чакмакоски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народниот теа-
тар �Војдан Чернодрински� - 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- 6391/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
13. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  НА  НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР  �АНТОН ПАНОВ� - СТРУМИЦА 
 
1. Крсте Јовановски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народниот теа-
тар �Антон Панов� - Струмица.  

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

 
  Бр. 17- 6399/2                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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14. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 

КУЛТУРАТА �АЦО ШОПОВ�-ШТИП  
1. Блаже Богословски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Ацо Шопов�-Штип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-6422/2                     Претседател на Владата      

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

__________ 
15. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР-ШТИП 
 
1. Миланчо Георгиев се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Народниот-театар-Штип. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-6423/2                     Претседател на Владата    

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

__________ 
16. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ГРИГОР ПРЛИЧЕВ�-ОХРИД  

1. Драгана Велковска се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Григор Прличев�-Охрид. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-6517/2                     Претседател на Владата  

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

__________ 
17. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ДРАГИ ТОЗИЈА�-РЕСЕН  

1. Милица Војчевска се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Драги Тозија�-Ресен. 

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

 
Бр. 17-6591/2                     Претседател на Владата  

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

__________ 
18. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА 
БИБЛИОТЕКА �ГРИГОР ПРЛИЧЕВ�-ОХРИД 
 
1. Смиле Наумовски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Градската библиотека 
�Григор Прличев�-Охрид. 

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

 
Бр. 17-6621/2                     Претседател на Владата  

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

__________ 
19. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИБЛИОТЕКАТА 

�ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ�-КУМАНОВО 
 
1. Светлана Петрушевска се разрешува од должно-

ста вршител на должноста директор на Библиотеката 
�Тане Георгиевски�-Куманово. 

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

 
Бр. 17-6622/2                     Претседател на Владата  

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

__________ 
20. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ 

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. Татјана Бошкова се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Природонаучниот му-
зеј на Македонија-Скопје. 

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

 
Бр. 17-6642/2                     Претседател на Владата  

30 декември 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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21. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА 

БИБЛИОТЕКА �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ�-ШТИП  
1. Елена Кожухарова се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народната библио-
тека �Гоце Делчев�-Штип. 

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

 
Бр. 17-6645/2                     Претседател на Владата     

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

__________ 
22. 
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 30 декември 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ОПШТИНСКА-
ТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА �БЛАГОЈ ЈАНКОВ-

МУЧЕТО�-СТРУМИЦА  
1. Загорка Сувариева се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Општинската  ма-
тична библиотека �Благој Јанков-Мучето�-Струмица. 

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

 
Бр. 17-6647/2                     Претседател на Владата  

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

__________ 
23. 
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 30 декември 2002 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА 

БИБЛИОТЕКА �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ�-ВЕЛЕС 
 
1. Михајло Андреев се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Народната библиоте-
ка �Гоце Делчев�-Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-6650/2                     Претседател на Владата  

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

__________ 
24. 

 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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - 

ВЕЛЕС  
1. Катерина Саздова се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Народниот музеј - Велес. 

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

 
  Бр. 17-6651/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
25. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - 

ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Ангел Карајанов се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Народниот музеј - 
Гевгелија. 

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

 
  Бр. 17-6653/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
26. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Стефан Данев се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Народниот музеј - Свети 
Николе. 

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

 
  Бр. 17-6703/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
27. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР НА  ЗООЛОШКАТА  ГРАДИНА  

- СКОПЈЕ 
 

1. Зоран Ивановски се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Зоолошката градина - 
Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6748/2                   Претседател на Владата 

30 декември 2002 година      на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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28. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА МУЗЕЈОТ НА МАКЕДОНИЈА-АРХЕОЛОШКИ, 

ИСТОРИСКИ И ЕТНОЛОШКИ - СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Музејот на 

Македонија - Археолошки, Историски и Етнолошки - 
Скопје се именува Бојан Иванов, дипл. професор по 
историја на уметноста со археологија, ликовен крити-
чар и есеист. 

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

 
  Бр. 17-6646/2                   Претседател на Владата 

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

___________ 
29. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА  ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  �ДРАГИ  ТОЗИЈА� 

- РЕСЕН 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Драги Тозија� - Ресен се именува Панде 
Кацкаровски, дипл. професор по историја, референт по 
образование за возрасни 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. 17-6779/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
30. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА  ДОМОТ НА  КУЛТУРАТА  �АЦО 

ШОПОВ�  -  ШТИП  
1. За вршител на должноста директор на  Домот на 

културата �Ацо Шопов� - Штип се именува Благој Са-
моников, дипл. професор по компаративна книжев-
ност, стручен соработник 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. 17-6780/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
31. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА  МЛАДИНСКИОТ  КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - 

СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Младин-

скиот културен центар се именува Јасмина Поповска, 
дипл. актер, актер во Македонскиот народен театар - 
Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6781/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
32. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА -  

СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Македон-

ската филхармонија - Скопје се именува Валери Стефа-
новски, редовен професор на Факултетот за музичка 
уметност - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6782/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
33. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ВРШИТЕЛ  НА  ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР �ВОЈДАН 

ЧЕРНОДРИНСКИ�  - ПРИЛЕП 
 

1. За вршител на должноста директор на Народниот 
театар �Војдан Чернодрински� - Прилеп се именува 
Стојан Дамчески, дипл. правник, секретар на Театарот. 

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

 
  Бр. 17-6783/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
34. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 30 декември 2002 година, донесе ж

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ  НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА  ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ГРИГОР 

ПРЛИЧЕВ� - ОХРИД 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Григор Прличев� - Охрид се именува Горан 
Стојаноски, дипл. актер, вработен во Медиа Артес. 
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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- 6784/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
35. 
Врз основа на член 100 став 1  од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА  НАРОДНИОТ ТЕАТАР �АНТОН 

ПАНОВ� - СТРУМИЦА 
 
1. За вршител на должноста директор на Народ-

ниот театар �Антон Панов� - Струмица се именува 
Ванчо Мелев, дипл. актер во Театарот. 

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

 
  Бр. 17- 6785/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
36. 
Врз основа на член 100 став 1  од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ШТИП 

 
1. За вршител на должноста директор на Народ-

ниот театар Штип - се именува Трајче Кацаров, 
дипл. драматург, вработен во Театарот. 

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

 
  Бр. 17- 6786/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
37. 
Врз основа на член 100 став 1  од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР - СКОПЈЕ  

 
1. За вршител на должноста директор на Драм-

скиот театар - Скопје се именува Лилјана Велјанова, 
дипл. актер во Театарот. 

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

 
  Бр. 17- 6787/1                   Претседател на Владата 

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

38. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

БИТОЛА 
 
1. За вршител на должноста директор на Матич-

ната и Универзитетска библиотека �Климент Охрид-
ски� - Битола се именува Јелена Петровска, дипл. 
педагог, вработена 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- 6788/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
39. 
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 седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА БИБЛИОТЕКАТА �ТАНЕ ГЕОР-

ГИЕВСКИ� - КУМАНОВО  
 
1. За вршител на должноста директор на Библио-

теката �Тане Георгиевски� - Куманово се именува 
Нада Ивановска, дипл.професор по историја на кни-
жевноста на народите на СФРЈ, раководител на биб-
лиотечната дејност и автоматизација на библиотеч-
ните процеси 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- 6789/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
40. 
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 седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА 

�ГРИГОР ПРЛИЧЕВ� - ОХРИД  
 
1. За вршител на должноста директор на Градска-

та библиотека �Григор Прличев� - Охрид се именува 
Драгица Силјаноска, дипл. економист за туризам и 
угостителство, раководител во Домот на културата 
�Григор Прличев� - 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- 6790/1                   Претседател на Владата 

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



Стр. 8 - Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 јануари 2003 
 
41. 
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 седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  ДИ-
РЕКТОР НА  ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИО-
ТЕКА  �БЛАГОЈ ЈАНКОВ  -  МУЧЕТО� -  СТРУМИЦА 

 
1. За вршител на должноста директор на Општин-

ската матична библиотека �Благој Јанков-Мучето� - 
Струмица се именува Тања Гошева, дипл. професор 
по историја на уметноста со археологија, референт 
за роднокрајна дејност 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- 6791/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
42. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ  НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

- СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Заводот 

за заштита на спомениците на културата на град 
Скопје - Скопје се именува Јани Антониев, ак.вајар, 
главен конзерватор за ликовни техники во Републич-
киот завод за заштита на спомениците на културата - 
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- 6792/1                   Претседател на Владата 

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

___________ 
43. 
Врз основа на член 100 став 1  од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА  ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА 

�ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� - ШТИП 
 
1. За вршител на должноста директор на Народ-

ната библиотека �Гоце Делчев� - Штип се именува 
Снежана Голомеова, дипл. педагог, вработена 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- 6793/1                   Претседател на Владата 

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

44. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

музеј - Гевгелија, се именува Бобан Хусеновски, дипл. 
професор по историја на уметност со археологија, виш 
кустос - археолог во Музејот. 

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

 
  Бр. 17-6794/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
45. 

 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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - ВЕЛЕС  

1. За вршител на должноста директор на Народниот 
музеј - Велес, се именува Спасе Перовски, професор во 
УСО �Димитрија Чупоски� - Велес. 

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

  Бр. 17-6795/1                    Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
46. 
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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА 

�ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� - ВЕЛЕС  
1. За вршител на должноста директор на Народната 

библиотека �Гоце Делчев� - Велес, се именува Елена Тeв-
чева, професор по јужнословенски книжевности и маке-
донски јазик, наставник во ОУ �Тодор Јанев� - Чашка. 

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

  Бр. 17-6796/1                    Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
47. 

 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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - СВЕТИ 

НИКОЛЕ  
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

музеј - Свети Николе, се именува Ванчо Илиев, дипл. 
професор по историја на уметноста. 
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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. 17-6797/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
48. 

 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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ 

НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Природо-

научниот музеј на Македонија - Скопје, се именува Гу-
те Младеновски, дипл. инж. геолог, кустос во Музејот. 

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

  Бр. 17-6798/1                    Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
49. 

 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 30 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА - 

СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Зоолошка-

та градина - Скопје, се именува Верица Николова 
Ефремовска, доктор на ветеринарна медицина, ветери-
нарен доктор за мали животни во Ветеринарната бол-
ница - Скопје. 

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

  Бр. 17-6799/1                    Претседател на Владата 
30 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
50. 
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 
јазик за стекнување на државјанство на Република Ма-
кедонија, Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ-ВЛА-
ДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ 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 
- м-р Љупчо Митровски 

б) заменик на претседателот 
- Коста Кочев 
в) членови и нивни заменици 
- Зора Гроздановска, 
- Љуфи Улбер, 
- д-р Јадранка Владова, 
- Сузана Пољоска. 
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 
- Сузана Стојкова, лектор во Бирото за развој на 

образованието 
б) за заменик на претседателот 
- Јасмина Ѓеорѓиевска, лектор во Државниот завод 

за статистика 
в) за членови 
- Светлана Стојчева, советник за издавачка дејност 

во Бирото за развој на образованието, 
- Сузана Пољоска, помошник раководител на Се-

ктор во Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија, 
г) за нивни заменици 
- Споменка Тодоровска-Јоксиќ, лектор 
- 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. 17-6486/3                    Претседател на Владата 

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

___________ 
51. 

 Врз основа на член 50 од Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување - Скопје, се разрешуваат: 

- Јадранка Мршиќ, 
- Киро Зрмановски. 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување - Скопје, се именуваат: 
за време од три години 
- Кире Наумов, помлад асистент на Економскиот 

факултет - Скопје, 
за време од пет години 
- м-р Доне Николовски, виши соработник во Гене-

ралната дирекција на Управата за јавни приходи - 
Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6492/3                    Претседател на Владата 

23 декември 2002 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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52. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за основа-

ње на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 
98/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Љубиша Ѓорѓевски се разрешува од должноста 

директор на Јавното претпријатие Македонска радио-
дифузија - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6633/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
53. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за основа-

ње на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 
98/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Јавното претпријатие Македонска 

радиодифузија - Скопје се именува Љупчо Манчевски, 
дипл. елек. инж., главен инженер за развој и инвести-
ции во ова јавно претпријатие. 

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

 
  Бр. 17-6500/3                    Претседател на Владата 

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

___________ 
54. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основа-

ње на Македонска банка за поддршка на развојот 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 24/98 
и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АК-
ЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА  

ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ А.Д. - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста претставници на државниот капи-

тал на Република Македонија во Собранието на акцио-
нерите на Македонската банка за поддршка на развојот 
А.Д. - Скопје се разрешуваат: 

- Тони Симитриовски, 
- Мерџан Ајвази, 
- Владимир Симеонов, 
- Јонче Лековски, 
- Горан Трајковски, 
- Џелил Тахири, 
- Марија Костовска, 
- Оливера Цветановска, 
- Лазар Цветковски. 

2. За претставници на државниот капитал на Репуб-
лика Македонија во Собранието на акционерите на Ма-
кедонската банка за поддршка на развојот А.Д. - Скоп-
је се именуваат: 

- Горан Анчевски, раководител на Сектор за меѓу-
народни финансии во Министерството за финансии, 

- Сами Бислими, советник во Секторот за индустри-
ска сопственост во Министерството за економија, 

- Мирјана Павловска, директор на Секторот за 
управување со ризици и планирање во Комерцијална 
банка А.Д. - Скопје, 

- Ѓорѓи Петрушев, државен секретар во Министерс-
твото за економија, 

- Владимир Симеонов, државен советник во Мини-
стерството за надворешни работи, 

- Ленче Тагасовска, помошник раководител на Се-
кторот за финансиски систем во Министерството за 
финансии, 

- Џељиљ Тахири, дипл. економист во Царинска 
управа, 

- Саша Шиндиловски, раководител на Сектор во 
Министерството за економија. 

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

 
  Бр. 17-6522/3                    Претседател на Владата 

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

___________ 
55. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 
И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДО ИЈА  - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ Н 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија - Скопје од редот на 
вработените се именуваат: 

- Златко Блажевски - Дирекција, 
- Елена Димитрова - Дирекција, 
- Сања Михаиловска - Дирекција, 
- Миле Сиљаноски, претседател на основната орга-

низација на Синдикатот на јавното претпријатие. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6525/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
56. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУ-
РАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. За директор на Управата за афирмирање и уна-

предување на културата на припадниците на заедници-
те во Република Македонија, орган во состав на Мини-
стерството за култура, се именува Енгин Мусли, про-
фесор по турски јазик и литература. 
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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. 17-6629/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
57. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦИТЕ  

1. За директор на Управата за развој и унапредува-
ње на образованието на јазиците на припадниците на 
заедниците, орган во состав на Министерството за 
образование и наука, се именува Драган Недељковиќ, 
дипломиран инженер агроном. 

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

 
  Бр. 17-6630/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
58. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 декември 2002 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УР-

БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 
 
1. М-р Сашо Манасов се разрешува од должноста 

заменик на директорот на Јавното претпријатие за про-
сторни и урбанистички планови - Скопје. 

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

 
  Бр. 17-6635/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
59. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 декември 2002 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 

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

тие за просторни и урбанистички планови - Скопје се 
именува Братислав Митиќ, дипл. инж. архитект. 

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

 
  Бр. 17-6636/1                    Претседател на Владата 

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

60. 
Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

- СКОПЈЕ 
 
1. Иса Зеќири се разрешува од должноста заменик 

на директорот на Фондот за земјоделство - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-6637/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
61. 
Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 декември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Фондот за земјо-

делство - Скопје се именува Фирус Мемед, дипл. земјо-
делски инженер. 

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

 
  Бр. 17-6638/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
62. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 3/2002), член 85 став 1 точка 19 и член 92 
став 1 од Законот за банките (�Сл. весник на РМ� бр. 
63/2000 и 37/2002), Одлуката за начинот на вршење су-
первизорски надзор на банките и постапката за презе-
мање мерки за отстранување на утврдените неправил-
ности (�Сл. весник на РМ� бр. 111/2000), на предлог на 
гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија, Советот на Народна банка на Република Македо-
нија на 08.01.2003  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН УПРАВНИК   
ВО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА АД СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука во Експорт-Импорт Банка АД 

Скопје, се именува привремен управник. 
2. За привремен управник се именува лицето Игор 

Давков на период од шест месеци од денот на приемот 
на оваа одлука. 

3. Со денот на донесување на оваа одлука се суспен-
дираат правата на органите на управување на Банката. 

4. Привремениот управник од точка 2 од диспози-
тивот на оваа одлука не може да ги пренесе своите пра-
ва и одговорности на друго лице. 

5. Привремениот управник должен е да постапува 
согласно член 94 и 95 од Законот за банките. 

6. Оваа одлука се објавува во �Службен весник на 
РМ� и најмалку во еден од дневните весници и важи од 
денот на нејзиното донесување. 
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7. Оваа одлука се доставува до надлежниот суд за-
рад  упис во трговскиот регистар. и

 
   О.бр. 02-15/1-2003                Претседател 
8 јануари 2003 година      на Советот на Народна банка 

      Скопје      на Република Македонија 
                                                        Гувернер, 
                                         Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
63. 
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 25 декември 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. Се укинуваат: 
а) Член 6 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

општина Миравци за 2002 година, донесена од Советот 
на општината на 30 декември 2001 година; 
б) Член 6 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Фондот за уредување на градежното земјиште, локални па-
тишта и улици на општина Миравци за 2002 година, доне-
сена од Советот на општината на 30 декември 2001 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 Сунчица Петковска гра-
доначалник на општина Миравци со Решение У. бр. 
71/2002 од 20 ноември 2002 година поведе постапка за 
оценување законитоста на актот означен во точката 1 
од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што основано се 

постави прашањето за согласноста на член 6 од Одлу-
ката за извршување на Буџетот на општина Миравци и 
член 6 од Одлуката за извршување на Буџетот на Фон-
дот за утврдување на градежно земјиште, локални па-
тишта и улици на општина Миравци со Законот за ло-
кална самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 6 од Од-
луката за извршување на Буџетот на општина Миравци 
е предвидено дека �Средствата предвидени во ставката 
426 потставка 426716 - други стручни услуги ќе ги из-
вршува градоначалникот на општината по претходно 
добиена согласност од Совет на општина�. 
Понатаму судот утврди дека во член 6 од Одлуката 

за извршување на Буџетот на Фондот за утврдување 
градежно земјиште, локални патишта и улици на оп-
штина Миравци е предвидено дека �Средствата во ста-
вот 4267 потставка 426716 други стручни услуги ќе ги 
извршува градоначалникот на општина по претходно 
добиена согласност од совет на општина�. 

5. Според член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална-
та самоуправа (�Службен весник на РМ� бр. 5/2002) градо-
началникот го извршува буџетот на општината. 
Според член 4е од Законот за буџетите, буџетот на 

единицата на локалната самоуправа ги содржи средс-
твата на советот, градоначалникот и управните и адми-
нистративните органи, како и буџетот на Фондот за ко-
мунални работи, улично осветлување и градска рента 
Фондот за патишта, Фондот за јавни зелени површини, 
Фондот за пошумување. 
Од наведените одредби произлегува дека градона-

чалникот на единицата на локалната самоуправа го из-
вршува буџетот на единицата на локалната самоуправа 
во кој влегуваат средствата на фондот за уредување на 
градежно земјиште и фондот за локални патишта сог-
ласно Законот за буџетите, кои фондови согласно зако-
нот како јавни служби ги основа советот. 
Со оглед на тоа што во член 6 од Одлуката за извр-

шување на буџет на општина Миравци и член 6 од Од-
луката за извршување на буџет на Фондот за уредува-
ње на градежното земјиште.... е предвидено за средс-
твата по одделни ставки односно потставки да одлучу-

ва градоначалникот по добиена согласност од советот 
на единицата на локална самоуправа, Судот оцени дека 
на овој начин се ограничува извршната власт на градо-
началникот на општината и одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

6. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

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

  У. бр. 71/2002                           Претседател 
25 декември 2002 година     на Уставниот суд на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                                        д-р Тодор Џунов, с.р. 
________________________________________________ 

 
АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ   

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 

на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување (�Сл. весник на РМ� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 24.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 
ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2002 ГОДИНА  

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци).  

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување се распоредуваат во основици на осигуру-
вање според висината на катастарскиот приход, и тоа:  
Ред. 
бр. 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 3.468,00 
2. од 400,01 до 900,00 5.520,50 
3. од 900,01 до 2.000,00 6.301,50 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 7.003,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 7.702,00 
6.  над 7.000,01 8.406,00  

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 
Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 

плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на повисока основица на осигурување должни се до 
31 март во тековната година да поднесат писмено бара-
ње до органот за јавни приходи во општината. 

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 1 октомври заклучно со декември 
2002 година.  

   Бр. 02-6070/1  Претседател 
24 декември 2002 година             на Управниот одбор, 

      Скопје          Ленка Балаловска, с.р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извоз и увоз, објавена во 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
95/2002), направена е техничка грешка, односно испу-
штени се две страни од Прилог бр. 1 како и третата 
страна од Прилог бр. 8, не е целосно отпечатена, пора-
ди што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ  
НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Составен дел на Прилогот бр. 1 се и страна 25-а и 

25-б. Во Прилогот бр. 8 на страна 371, после тарифната 
ознака 8707 10 99 00 - употребувани, следи                                                                                                                                                               

Други 
Со клипен мотор со внатрешно согорување со пале-

ње со помош на свеќички: 
Со зафатнина на цилиндер над 2800 см3 

8702 90 11 00 - нови 
8702 90 19 00 - употребувани 
Со зафатнина на цилиндер до 2800 см3 

8702 90 31 00 - нови 
8702 90 39 00 - употребувани 
8702 90 90 00 Со други мотори 
9401 61 00 00 Тапацирани седишта со дрвени скелети 

 
Прилог: страна 25-а и 25-б и 
              страна 371 
 

        Бр. 23-6175/2       Од Владата на Република 
10 јануари 2003 година                   Македонија 
             Скопје 
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Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е по-

стапка за развод на брак, по тужба на тужителот Самет 
Џемаили од Скопје ул. �Јајце� бр. 116а, против тужена-
та Бригите Шулце од Берлин, СР Германија, со непоз-
ната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Бригите Шулце да се јави во 

судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас и 
во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. 
Доколку тужената или нејзиниот полномошник не се 

јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку посебен 
старател, Маја Ристовска, адвокат од Скопје, ул. �Питу 
Гули� бр. 55, која ќе ја застапува тужената се додека таа 
или нејзиниот полномошник не се јават во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  XIV.П. бр. 

2851/2002.           (34112) 
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба од тужителката Захарија Циривири од Скопје, 
ул. �Партизански одреди� бр. 72/20, против тужените 
Антигона Циривири и Магдалена Циривири, двете од 
Скопје, ул. �Партизански одреди� бр. 72/20 и против 
тужениот Ѓорѓи Циривири од Скопје, на работа во Ав-
стрија, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Ѓорѓи Циривири да се јави 

во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или  да одреди полномош-
ник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. 
Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден вре-

мен застапник, кој ќе го застапува пред судот до право-
силното окончување на постапката. 

 Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XVIII.П. 
бр.1436/99.           (34163) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд заведен е парничниот предмет 

П.бр.592/92, за отказ на договор, по тужба на тужите-
лот Јавно претпријатие �Македонски Железници� 
Скопје, против тужениот Ќириќ Слободан од Велес, се-
га со непознато место на живеење и престојување во 
Канада. Вредност на спорот 1.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужениот му се одредува 

Валерија Николова, стручен соработник при овој суд. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ви пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 592/92.    (34002)                        Основниот суд во Прилеп, со своето правосилно ре-

шение Рег.Згф.бр.41/2002 од 12.12.2002 година, во суд-
скиот регистар на Здруженијата на граѓани и фондации го 
запиша преименувањето - промената на името на Здруже-
нието на граѓани Клуб за мал фудбал �Паскалин - Гевге-
лија� - Прилеп во Здружение на граѓани Клуб за мал фуд-
бал �Победа� - Прилеп, скратено КМФ �Победа� - При-
леп, и промената на лицето овластено за застапување и 
претставување на преименуваното Здружение, така што 
наместо Пејчо Илиев од Гевгелија, улица �Кочо Рацин� 
број 7, се запишува претседателот на клубот и воедно пре-
тседател на неговиот Извршен одбор Миле Хаџи - Ристе-
ски од Прилеп, улица �Републиканска� број 19. 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, поднесена е туж-
ба за долг во износ од 77.500,00 денари, од тужителот 
Клифас Константинос од Свети Николе, застапуван 
преку полномошник адвокат Славе Илиевски, од Кума-
ново, против тужениот Стојановски Сашо, од Кумано-
во, ул. �Прохор Пчински� бр. 11, сега со непозната 
адреса во Германија, за кој предложи да се постави 
привремен застапник. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена од денот 

на објавувањето на овој оглас да се јави во судот со 
свој допис и да достави адреса на која може да биде по-
викан, или именува свој застапник во оваа постапка. 
Доколку во овој рок тужениот не постапи, неговите 

права ќе ги штити привремениот застапник. 
За привремен застапник на тужениот се поставува 

Чедомир Атанасовиќ, адвокат од Куманово. 
Застапникот ги има сите права согласно на член 75 

од ЗПП, а овие права ќе ги врши се додека тужениот 
или негов полномошник не се појави пред судот, од-

носно Центарот за социјални работи не го извести су-
дот за поставување старател.  
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 527/2002. 
                  (33) 

 
OСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
докажување на смртта на лицето Незафет Узаири од с. 
Шипковица, а по предлог на предлагачот Узаири Иџет. 
Се повикува лицето Узаири Незафет од татко Исма-

ил и мајка Еметие од с. Шипковица, да се јави во Ос-
новниот суд Тетово или секој друг што знае за негови-
от живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, судот на лицето Незафет Узаири ќе 

му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 973/2002. 
            (34183) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5453/2002 од 27.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049396?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на  трговското друштво 
на Друштвото за производство, услуги и трговија ВАР-
ДАР МОНТ Димитрије ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Видое Смилевски Бато� бр. 77/3-28.  
Основач: Димитрије Коцалев од Скопје, ул. �АС-

НОМ� бр. 54/1-23. 
Управител: Димитрије Коцалев. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.50, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 
14.21, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.51, 25.24, 26.13/2, 
36.62, 40.30, 45.22, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 
45.44, 45.45, 51.19, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.27, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.70, 74.83, 74.84.  
Надворешно трговски дејности: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, мало-
граничен промет, завршни занаетчиски работи, услуги 
во областа на градежништвото, услуги во областа на 
занаетчиството. 

 Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
5453/2002.                                                                        (1)     
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф. бр. 41/2002. 
            (34175) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, со решението Рег. бр. 
29/2002, во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции, се запишува Здружение на млади �Визиони� од с. 
Топлица - Општина Врапчиште, со седиште во Топлица, а 
го застапува неговиот претседател Халил Билали. 
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Работата и активностите на Здружението ќе се одне-

суваат во развивање на конкретни иницијативи од млади 
луѓе од овој крај за развој и унапредување на културни-
от, спортскиот, научниот, економскиот, образовниот жи-
вот, а преку организирање на разни манифестации и 
проекти и воспоставување на соработка меѓу граѓаните. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 30/2002. 
            (34178) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, со решението Рег. бр. 
30/2002, во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации го запиша Здружението на граѓани - Центар 
за спорт, едукација и толеранција од Гостивар со седи-
ште на ул. �Ж. Брајкоски� бр. 179 - Гостивар, а го за-
стапува неговиот претседател Ардит Муслиу. 
Работата и активностите на Здружението ќе се од-

несуваат на промовирање на меѓуетничката толеранци-
ја и соработка преку спорт, образование на млади со 
организирање на разни проекти, спортски настани, се-
минари, работилници, кампањи и др. со учество на 
припадници на сите етнички групи кои живеат во Ре-
публика Македонија. 
Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ. бр. 31/02. 
            (34181) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 
II.Рег.зг.бр. 100/99, во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации ја запиша промената на името на 
Кошаркарскиот Сојуз на Македонија - Скопје во Ко-
шаркарска Федерација на Македонија - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.Рег.зг.бр. 

100/99.                                        (33985) 
_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 565/02 од 25.12.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво �МЕДИА� ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште 
на ул. �Шумадиска� бр. 6/1  и жиро сметка 40100-601-
4083304 и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво �МЕДИА� ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со 
седиште на ул. �Шумадиска� бр. 6/1 и жиро сметка 
40100-601-4083304,  се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34218) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 389/02 од 17.12.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Авто такси �ЗЕЈ-
НА� ТП Шаип Авдил Кадри со седиште на ул. �Овче-
полска� бр. 3, со жиро сметка 28000000050797 при Ал-
фа банка  АД Скопје и  регистарска влошка 02042263?-
6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Авто 
такси �ЗЕЈНА� ТП Шаип Авдил Кадри од Скопје, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (34202) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 569/2002 од 25.12.2002 
година е отворена стечајна постапка над должникот 

Акционерско друштво во мешовита сопственост за уго-
стителство и туризам, трговија на големо и мало и про-
изводство на бели пецива со Ц.О. �МЕРКЕЗ� - Скопје, 
со седиште на ул. �Славеј Планина� бр. 2 со жиро сме-
тка број 40100-601-10040 кај РМ, Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје и регистарска влошка број 1-18-0-0-0. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Радослав Ќи-

провски од Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 8-3/36.  
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 нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
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 испи-

тување и утврдување на пријавените побарувања - испит-
но рочиште за ден 05.02.2003 година во 12 часот во соба 
број 70 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.              (34206) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со 

решение Ст. бр. 71/96 од 02.12.2002 година, е 
заклучена стечајната постапка над стечајниот должник 
АД за уредување и регулирање на буици "Крива Река" 
од Крива Паланка во стечај, со жиро сметка бр. 510-
0000200367-20 при КИБ АД Куманово. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од  регистарот на претпријатијата 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во "Службен вес-

ник на РМ" и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (34115) 

____________  
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 324/02 

од 24.12.2002 година, над ДООЕЛ Стевица Штефек од 
Битола, ул. "Косто Чолаков" бр. 5, Трег. бр. 01004364?-
8-01-000 со дејност превоз-услуга и жиро сметка 40300-
601-104521 при Агенција за блокирани сметки Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (34117) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 295/02 

од 24.12.2002 година, над ДООЕЛ Паскал Комерц 
Владо увоз-извоз ул. "Никола Тесла" бр. 10, Трег. бр. 
0100-7345?-8-01-000 со дејност услужна и жиро сметка 
500-0000001808-35 при Стопанска банка Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (34118) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 24/01 од 28.11.2002 година, се отвора стечајна 
постапка над Друштво за производство, трговија и 
услуги ГЛОБУС ПРОМ ДООЕЛ Штип, но истата не се 
спроведува поради тоа што имотот на должникот што 
влегува во стечајната маса не е доволен за намирување 
на трошоците по постапката. 
Стечајната постапка над Друштво за производство, 

трговија и услуги ГЛОБУС ПРОМ ДООЕЛ Штип, се 
запира. 
По правосилноста на решението должникот Друш-

тво за производство, трговија и услуги ГЛОБУС ПРОМ 
ДООЕЛ Штип, да се брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                            (34119) 
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Се закажува извештајно рочиште за Собрание на 

доверители при ЗЗ Санто Ѓоргиев с. Аргулица, на кое 
врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се 
одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка. 
Право на учество имаат сите доверители со право на 
одвоено намирување, стечајниот управник, сите 
стечајни доверители и должникот. 
Извештајно рочиште ќе се одржи на 28.01.2003 

година во 10 часот во просториите на Основниот суд 
во Штип, соба бр. 6. 
Од Основниот суд во Штип.                            (34120) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст. бр. 40/02 од 23.12.2002 година, се отвора стечајна 
постапка над Јавно трговско друштво за производство и 
трговија Тифани Обрен Трифуновски и др. јтд 
Пробиштип, но истата не се спроведува поради тоа што 
имотот на должникот што влегува во стечајната маса не 
е доволен за намирување на трошоците по постапката. 
Стечајната постапка над Јавното трговско друштво 

за производство и трговија Тифани Обрен Трифунов-
ски и др. јтд Пробиштип, се запира. 
По правосилноста на решението должникот Јавно 

трговско друштво за производство и трговија Тифани 
Обрен Трифуновски и др. јтд Пробиштип да се брише 
од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                            (34121) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 602/02 од 25.12.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и преработка на обоени метали КУ-
ПРОМ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Прилепска" бр. 17 Скопје и жиро сметка бр. 
250000000021548 при Инвест банка АД Скопје, со ре-
гистарска влошка бр. 02036525?-3-03-000 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.              (34079) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 460/02 донесено на ден 19.12.2002 
година, се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ацо 

Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 
15-1/9. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да 
испита дали постојат причини за отворање на стечај-
ната постапка и какви се изгледите за продолжување 
на должниковиот 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 
гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски 
кон должникот. 
Се задолжува должникот ЈУГОМАГНАТ 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.              (34073) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 466/02 година донесено на ден 
19.12.2002 година, се определуваат следните мерки за 
обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ацо 

Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 
15-1/9. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да 
испита дали постојат  причини за отворање на стечај-
ната постапка и какви се изгледите за продолжување 
на должниковиот 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 
гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски 
кон должникот. 
Се задолжува должникот МАПЛОТ 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.              (34074) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 34/01 

од 27.12.2002 година, над  Друштво за трговија, увоз-
извоз "Спартак" Весна ДООЕЛ Битола, ул. "Индустри-
ска" бр. 37, Трег. бр. 006262?-8-01-000 со дејност 
трговија и жиро сметка 40300-601-93214 при Агенција 
за блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                              (181) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

114/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ДПТУ "ИСБ-ПРОМЕТ" Сло-
боданка ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "27-ми 
Март" бр. 37, но истата не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (182) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

116/02 од 24.12.2002 година, објавува дека се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ТТУП 
"Боки" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул. "Методија 
Џунов-Џико" бр. 10, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (183) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

110/02 од 17.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ППТП "Диком" извоз-увоз 
Неготино, ул. "Пано Калајџиски" бр. 24, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (184) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

104/02 од 18.12.2002 година, отвори стечајна постапка над 
стечајниот должник ПТП "Малинка" експорт-импорт 
ДОО Кавадарци, ул. "Борис Кидрич" бр. 10-а, но истата 
не ја спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (185) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

100/02 од 18.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ДПТУ "Воденица"експорт-
импорт Нада ДООЕЛ, ул. "Радњанска" бб Демир 
Капија, но истата не ја спроведува поради немање имот 
на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (186) 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

66/02 од 18.12.2002 година, ја заклучува отворената 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТП 
"Маркони-ХТ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Индус-
триска Зона" бб. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (187) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 322/02 

од 26.12.2002 година, над ТП трговија на мало Златко 
Аким Велјановски "Џокер" Трег. бр. 01011317?-6-01-
000  и жиро сметка 5000000000-730-68 при Стопанска 
банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                              (188) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 334/02 

од 26.12.2002 година, над Друштво за трговија и услуги 
ФСКБ Ружа ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "I. Атанасовски" бр. 
41/2, Трег. бр. 01006275?-8-01-000 и жиро сметка 500-
0000000311-34 при Стопанска банка АД Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  
Од Основниот суд во Битола.                              (189) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 305/02 

од 25.12.2002 година, над Претпријатие за производство, 
трговија и услуги "Ковит" Трег. бр. 1-9405, ул. "Н.Н. 
Борче" бр. 24, со дејност трговија и жиро сметка 40300-
601-67822 при Агенција за блокирани сметки Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.               (190) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 323/02 

од 24.12.2002 година, над ТП за вршење на трговија на 
мало со непрехранбени производи Скендер Чељо 
Лероски Бени од Ресен, Трег. бр. 01001244?-6-000 со 
дејност трговија и жиро сметка 200000026997614 при 
Стопанска банка АД Скопје, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                              (191) 

____________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 304/02 
од 26.12.2002 година, над ПП за трговија на големо и 
мало и надворешна трговија "Ел-Пром" од Битола, Трег. 
бр. 1-860 со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
6392 при Агенција за блокирани сметки Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  
Од Основниот суд во Битола.                (192) 

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 164/02 од 23.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПЗО-
Ординација по општа медицина "Д-р Ќосев Тони", п.о. 
од Ново Село, со жиро сметка бр. 200000023099087 
што се води при Стопанска банка Филијала Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (193) 

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 178/02 од 27.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПЗО 
Ординација за општа стоматологија "ГОЛД-ДЕНТ" п.о. 
од Струмица, со жиро сметка бр. 200-0000251125-16 
што се води при Стопанска банка АД Скопје но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното пре-
тпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (194) 

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 182/02 од 30.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ ТК-
73 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
220421100435356210054188010137, што се води при 
Македонска банка АД Скопје Филијала Струмица и 
жиро сметка бр. 260-000567941983 што се води при 
Радо банка Скопје Филијала Струмица и жиро сметка 
бр. 280-02-00000258-67 што се води при Алфа банка 
Скопје но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 

горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното пре-

тпријатие ќе се брише од регистарот  на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                         (195)          

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 219/02 

од 16.12.2002 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство и трговија на АД 
Жито Битола-"Жито Крушево" ДОО Крушево, со 
седиште месност викана "Куличе" бб Крушево, запишан 
во регистарската влошка бр. 01003976?-3-03-000 на 
Основен суд Битола со основна дејност производство на 
леб и печиво во свежа состојба со жиро сметка бр. 290-
2-000000368-04 во Тетекс кредитна банка-Битола. 
Стечајната постапка према должникот се отвора на 

ден 16.12.2002 година во 14,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Татијана 

Сусулеска, судија во Основен суд Прилеп и член на 
стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Љубица Зајкоска-

дипломиран економист од Прилеп со стан на ул. "Цане 
Илиески" бр. 5, со телефон 048-410-989 и 070-208-868. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник и пријавите да ги 
таксираат со уплатница од 600,00 денари во корист на 
Републички судски такси-Стопанство-трезорска сметка 
100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338, приходна 
шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 

подвижните предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што не 
се запишани во јавните книги-катастарот, во рок од 15 
дена, сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а 
во пријавата да означат на кој предмет постои разлачното 
право, начинот и основата на засновање на тоа право, 
како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, 
туку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажуваат рочишта, собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања- 
испитно рочиште и рочиште за Собрание на довери-
тели- извештајно рочиште за ден 5.02.2003 година во 
12,00 часот во судница бр. 9 при Основен суд Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласна табла во 

Основен суд Прилеп и во "Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд во Прилеп.                             (196) 
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Основниот суд во Гостивар објавува дека со 

решение на овој суд Ст. бр. 124/02 од 27.12.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги БОР-
ДЕШАТИ Абдулнеки ДООЕЛ од Гостивар и истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (197) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 126/02 од 27.12.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Преттпријатие за 
промет на големо и мало и надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи "ЕФТИНИЈА-
КОМЕРЦ" ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (198) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 128/02 од 27.12.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија, услуги и туризам увоз-извоз 
"НИКИ КОМПАНИ" ДОО од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (199) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 123/02 од 27.12.2002 година, отворена е 
стечајна  постапка  над  должникот ПТПУТ "БЕНЕКС" 
експорт-импорт ЦО од с. Равен-Гостиварско, но истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (200) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 129/02 од 27.12.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Автотаксиста НИКЕ ТП 
Бесник Лифет Ибиши од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (201) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со 

решение на овој суд Ст. бр. 130/02 од 27.12.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Транспортно-трговско и услужно претпријатие "СУА-
ДА" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должникот 
поради немање на имот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                          (203) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

103/02 од 26.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ПТУП "ЕПРО КОМЕРЦ" Ц.О. 
од Кавадарци, ул. "Пиринска" бр. 26 и истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (204) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

102/02 од 26.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник Претпријатие за производство, 
трговија и услуги "Бизнис комерц" експорт-импорт 
ДОО Кавадарци, ул. "Козара" бр. 18, и истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                        (205) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 325/02 од 
30.12.2002 година, над Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало "Кутлеш" Вера ДООЕЛ, Г. 
Оризари Трег. бр. 0101-1778?-8-03-000 и жиро сметка 500-
0000002464-07 при Стопанска банка АД Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                              (206) 

____________ 
 
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со 

решение Ст. бр. 64/02 од 23.12.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Производно трговско 
претпријатие "Супериор компани" п.о.- Валандово, со 
жиро сметка број 41301-601-37513 која се води кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистри-
рано во Окружен стопански суд Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се на-
мириле трошоците на стечајната постапка, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Супериор 
компани п.о. од Валандово веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                          (207) 

____________ 
 
Собранието на доверителите на стечајниот должник 

АД "Стококомерц" од Битола, закажано за ден 25.12.2002 
во 12,00 часот, судница 31 се одлага и се свикува за ден 
4.02.2003 година во 13,00 часот, судница 31. 
На Собранието ќе се расправа за завршната сметка 

и завршниот извештај на стечајниот управник. 
Се решава за предметите и правата што претставу-

ваат дел од имотот што влегува во стечајната маса што 
не биле отуѓени, наплатени или претворени во пари. 
Доверителите на стечајниот должник можат да го 

разгледаат завршниот извештај и завршната сметка се-
кој работен ден во работно време во архивата на 
Основниот суд Битола каде можат да добијат препис 
од завршниот извештај. 
Од Основниот суд во Битола.                              (209)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 327/02 

од 24.12.2002 година над Друштвото за производство, 
трговија, угостителство, туризам и услуги увоз-извоз 
ВОЛКАН Лилјана Крсте Волкановска ДООЕЛ Ресен со 
дејност трговија на мало и ж-ска 40310-601-83450 при 
Агенцијата за блокирани сметки Ресен, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                 (3) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 326/02 

од 24.12.2002 година над Јавното трговско друштво за 
превоз ДИМИТРОВСКИ Љубе и Ванчо МАРТИНЕЛ 
ЈТД Демир Хисар со дејност превоз на стоки и ж-ска 
500-0000002473-77 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                 (4) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 74/02 

од 18.12.2002 г. отвори стечајна постапка над должникот 
ТПУТТ �БОНЕ-КОМЕРЦ� увоз-извоз ДОО од Македон-
ски Брод, Тања Терзиоска со број на жиро сметка 
300020000181522 при Комерцијална банка М. Брод. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник ТПУТТ �БОНЕ-КОМЕРЦ� М. Брод поради 
немање на средства согласно член 64 ст. 1 од Законот 
за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                     (5) 

___________  
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 84/02 

од 22.11.2002 г. отвори стечајна постапка над должникот 
ПУТП ЏИНИ Рамаданиоски Шемшедин од Кичево, ул. 
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�Стојан Сандески� бр. 76, со број на жиро сметка 40320-
601-33145 при Агенцијата за блокирани сметки. 
Се заклучува стечајната постапка над стречајниот 

должник ПУТП ЏИНИ од Кичево поради немање на 
средства согласно член 64 ст.1 од законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                 (6)  

___________  
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 560/02 од 18.12.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет ГРАНД-КОМЕРЦ 
увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на ул. �Јужномо-
равски бригади� бр. 40а и жиро сметка број 40110-601-
149380 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-
донија, со регистарска влошка бр. 1-22897-0-0-0, и 
истата не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (7) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

38/2002 од 23.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Производно, услужно и трговско 
претпријатие на големо и мало, експорт импорт АНИ-
ТЕКС - Прилеп со П.О. со седиште на ул. �11-ти 
Октомври� бр. 142 во Прилеп, запишан во рег. влошка 
1-3590 на Окружен стопански суд Битола, со основна 
дејност трговија на мало со разни животни продукти, 
алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби 
со жиро сметка бр. 41100-601-9368 во Агенција за ра-
бота со блокирани сметки, не се спроведува но се зак-
лучува поради немање на имот ни за покривање на тро-
шоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                 (11)  

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

223/2002 од 17.12.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за трговија на големо и 
мало, увоз-извоз ТЕРЗ-КОМЕРЦ Терзиоска Жаклина и 
др. ЈТД Прилеп, со седиште на ул. �Гога Јанкулоски� 
бр. 27 во Прилеп, запишан во рег. влошка 01002103?-7-
01-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност 
трговија на мало со текстил со жиро сметка 41100-601-
14627 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, не 
се спроведува но се заклучува поради немање на имот 
ни за покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                (14) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

225/2002 од 19.12.2002, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, превоз, услуги и 
трговија �ВД-КОМПАНИ� увоз-извоз ДООЕЛ-Прилеп, 
со седиште на ул. �Борис Кидриќ� бр. 111/4 во Прилеп, 
запишан во рег. влошка 01012609?-8-03-000 на Основни-
от суд во Битола, со основна дејност друга трговија на 
мало во продавници со мешовита стока, со жиро сметка 
бр. 300020000115368 во Комерцијална банка-Прилеп, не 
се спроведува но се заклучува поради тоа што должни-
кот има обврска само према единствениот основач. 
Од Основниот суд Прилеп.               (16) 

___________ 
 
 Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 

61/2002 од 18.12.2002 година према стечајниот долж-
ник ДООЕЛ �ЕЛ7� - Охрид, со жиро сметка бр. 41000-
601-66568 што се води при Агенцијата за блокирани 
жиро сметки за подрачјето на Охрид, отвори стечајна 
постапка, истата не се спроведе и се заклучува поради 
немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот што се води при Основ-
ниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.               (19) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 166/02 од 23.12.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ДПТУ АГРИВА ДОО 
увоз-извоз од Радовиш, со жиро сметка бр. 
200000022177587 што се води при Стопанска банка, Фили-
јала Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
Од Основниот суд во Струмица.              (20) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 146/2002 од 18.12.2002 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
СЕМИКО експорт-импорт Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-15902 се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Струмица но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.              (22) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 94/2002 од 17.12.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТГ увоз-
извоз Камид ДООЕЛ с. Мокрино, општина Ново Село, 
со жиро сметка бр. 41300-601-46860 се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Струмица но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.              (24) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

218/2002 од 19.12.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за трговија на мало 
Мартин Владимир Мирчески-Прилеп Т.П., со седиште 
на ул. �Орде Чопела� бр. 100 во Прилеп, запишан во рег. 
влошка 1-18888 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност трговија на мало со разни животни продукти, ал-
кохолни пијалаци и производи за домашна употреба, со 
жиро сметка бр. 41100-601-36558 во Агенција за блоки-
рани сметки, не се спроведува но се заклучува поради 
престојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                               (26) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 

62/2002 од 18.12.2002 година према стечајниот долж-
ник ПП �АБГ КОМЕРЦ� - Охрид, со жиро сметка бр. 
41000-601-33262 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани жиро сметки за подрачјето во Охрид 
отвори стечајна постапка, истата не се спроведува и се 
заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот што се води при Основ-
ниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                                (28) 



Стр. 22 - Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 јануари 2003 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

222/2002 од 19.12.2002, отвори стечајна постапка пре-
ма должникот Земјоделско прометна задруга �Авто Ко-
лор� увоз-извоз Прилеп П.О. Прилеп, со седиште на ул. 
�Ѓорѓи Абаџиев� бр. 29 во Прилеп, запишан во рег. 
влошка 2-730 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност друга трговија на мало во продавници со мешо-
вита стока, со жиро сметка 300020000097714 во Комер-
цијална банка - Прилеп, не се спроведува но се заклу-
чува поради немање на имот ни за покривање на тро-
шоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                               (31) 

_ ______________________________________________ 
Л И К В И Д А Ц И И  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Л. бр. 241/2002 од 24.09.2002 година е отво-
рена ликвидациона постапка над Приватната здрав-
ствена организација - аптека �МЕЛЕМ� ЦО Куманово 
со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 55. 
За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ  П. 

Славица од Куманово, ул. �III МУБ� бр. 69/3-14. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.              (211)     

___________ 
 
По трет пат ликвидаторот Котевска Тинка од Штип, 

ул. �И. Л. Рибар� бр. 47, тел. 032-381-838, запишана ка-
ко ликвидатор со Решение П.Трег. 945/02, објавува де-
ка Друштвото за трговија и услуги �Карика-транс� ул. 
�Никола Чаулев� бр. 14, Штип, со жиро сметка бр. 
41400-697-5241, ЗПП Штип е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава и докази во два примерока.  
Од ликвидаторот.                                                  (213) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 157/02 од 

30.12.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за земјоделие, сточарство, занаетчиство и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз �Иднина 92� п.о. 
Берово и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должник да се бри-

ше од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип.  
Од  Основниот суд во Штип.                               (214) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 237/02 

од 30.12.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, трговија и услуги 
увоз-извоз МС ДОО Радовиш и истата ја заклучи.   
Имотот во вкупен износ од 67.395.029,00 денари ка-

ко основачки влог да им припадне на содружниците 
Марјан Сарамандов и Кирил Сарамандов во сооднос од 
50:50 или изразено во денари: 

- на Марјан Сарамандов да му припадне имот од 
ликвидираното друштво во вкупен износ од 
33.697.514,50 денари и 

- на Кирил Сарамандов да му припадне имот од ли-
квидираното друштво во износ од 33.697.514,50 денари. 
По правосилноста на решението должник да се бри-

ше од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип.  
Од  Основниот суд во Штип.                               (215) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. �Жи-

вко Чало� бр. 92, телефон 031/29-535; 070/534-96, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 

Скопје, со решение П.Трег. бр. 4892/02 година, објавува 
дека ТД под назив: Друштво за производство, услуги и 
трговија ФИЛХРИС Радован ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. �Бранко Богдански� бр. 11 и со број на жиро-сме-
тка 230020000001013, отворена при  ЗПП филијала Ку-
маново е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 (три)  месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                  (216) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Л. бр. 804/2000 донесено од овој суд на 
25.12.2002, е завршена ликвидацијата над Производно-
то трговско и услужно претпријатие �ГАЛЕКС� ДОО 
експорт-импорт Тетово со седиште на бул. �Јане Сан-
дански� бр. 110 и жиро сметка 41500-601-44658 и исто-
то се брише од регистарот на овој суд.  
Од Основниот суд Скопје  I -  Скопје.                (217)     

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, 

ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 4980/02 година и влошка: 
02009573?-8-01-000 од 14.10.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво ГАФ-КОМЕРЦ Неџат ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Слатина, Оп. Теарце, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                  (218) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, 

ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 5340/02 година и влошка: 
02042400?-3-03-000 од 13.11.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги БОБО-1 ДОО увоз-извоз Тетово, ул. �И. 
Р. Лола� бр. 212, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                  (219) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Романов Томе им нуди на продажба 
нива 2-ра класа со вкупна површина од 300м2, устроена 
на КП 1143/17 план 5, скица 11, м.в. "Песок", запишана 
во ПЛ 1897 за КО Радишани, под следните услови: нед-
вижноста продавачот ја нуди за цена од 300,00 денари 
по 1м2, рокот за плаќање е веднаш на денот на заверка-
та на договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста.   
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда.                                  (34028) 

____________  
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

заведено во имотен лист 203 за КО Кадино Село, КП 
80, викано место "Пригор Лозар", катастарска култура 
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11000, класа 5, површина 13 64 м2, КП 280, викано ме-
сто "Бревче", катастарска култура 11000, класа 2 повр-
шина 44 88 м2, КП 1514, викано место "Гулејца", ката-
старска култура 15000, класа 4, површина 30 43 м2, КП 
1672, викано место "Воденица", култура 15000 класа 4, 
површина 21 29 м2 сопственост, на Петреска Јелена од 
Прилеп, ул. "Б. Влачарот" бр. 14, за купопродажна цена 
во износ од 1.000.000,00 денари. 

 Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена  од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски, Прилеп, бул. "Гоце Дел-
чев", зграда 1 Македонија локал 14.                     (34084) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
81-1-2 ливада од 4 класа на м.в. "Лагот" со површина од 
899 м2 запишана во ПЛ бр. 41 за КО Балиндол, сопстве-
ност на Лимани Невзата Руиде од с. Балиндол за купо-
продажна цена од 110.000,00 (стодесет илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А.                                                   (34085) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 18/360 идеален 
дел од КП бр. 3150/2-61-2 нива од 1-ва класа м.в. "Бунар-
че" со површина од 3748 м2 запишана во ПЛ бр. 4205 за 
КО Гостивар, сопственост на Камбери Еран, Камбери 
Муртезан, Камбери Ергин, Камбери Емсал, Камбери Ис-
лам и Догани Неврије, сите од Гостивар, за купопродажна 
цена од 150.000,00(сто педесет илјади денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А.                                                   (34086) 

____________  
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 

784, план 4, скица 7,  место викано "Валавица", култура 
нива, класа 3, површина 7480 м2 во КО Огњанци, сопс-
твеност на Исљамов Амди од Скопје, с. Огњанци, по 
цена 50 денари од метар квадратен.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена  од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб-тргов-
ски центар Автокоманда општина Гази Баба, Скопје.   

                                                                            (34106) 
___________ 

 
Се продава 1/2 идеален дел од земјиште во приватна 

сопственост-нива, м.в. "Пржина", кој имот лежи на КП бр. 
291/3, класа 5, план 02, скица 5, кое е со вкупна површина 
од 1136 м2, КО Волково, сопственост на Киро Митревски 
од Скопје, с. Волково, ул. "81" бр. 3, врз основа на Посе-
довен лист број 3086 за цена од 192.00,00 денари. 

 Се повикуваат сосопствениците кои граничат со 
ова земјиште во рок од 30 дена  од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-
18.                                                                             (34146) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на  КП бр. 819/10-18 на м.в "Огради" нива од 4-та класа 
со површина од 350 м2, заведена во ПЛ бр. 63 за КО-
Ростуше, сопственост на Божиновски Савев Јован од 
Гостивар, за цена од 120.000,00 денари. 

 Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Ѓиноски" 
бр. 73, во Гостивар.                                                      (46) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Демир Капија, парцела број 5509/1 во место 
викано "Партизанска" нива со површина од 790 м2 во 
Катастарска општина Демир Капија, сопственост  на 
Ефремов Спасо од Демир Капија, ул. "11-ти Октомври" 
бр. 6. Цена на продажба 12.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена  од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138.                                                                     (47) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Пепелиште, парцела број 1607/8 во место ви-
кано "Крива", нива со површина од 1003м2 во Ката-
старска општина Пепелиште, сопственост на Николова 
Милица од Кавадарци, ул. "Авала" бр. 5. Цена на про-
дажба 10.000,00 денари. Парцела број 1607/9 во место 
викано "Крива" нива со површина од 1002 м2 во Ката-
старска општина Пепелиште. Парцела број 1607/12 во 
место викано "Крива" нива со површина од 1000 м2 во 
Катастарска општина Пепелиште, сопственост на Мај-
сторова Нада од с. Пепелиште, Неготино, цена на про-
дажба 20.000,00 денари.. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена  од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138.                                                                    (48) 

____________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
874-3-8 лозје од 3-та класа на м.в. "ЛОЗЈЕ" во површи-
на  443 м2 и цела КП бр. 875-3-8 лозје од 3-та класа на 
м.в. "ЛОЗЈЕ" во површина 423 м2 запишани во ПЛ бр. 
40 за КО Здуње, сопственост на Шаини Сакип Ирфан, 
Шаини Садик Миџаит и Шаини Сакип Мурсел, сите од 
с. Здуње за купопродажна цена од 40.000,00 денари.  
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, во рок од 30 дена од денот на об-
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јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А.                                                         (49) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1407580 издаден од СВР-Куманово на 

име Еминовиќ Ајнуре, ул. "Козјак" бр. 6, Куманово.   
                                                                  (34190) 

Пасош бр. 1371290 издаден од СВР-Скопје на име 
Шурлани Арбнора, ул."Н. Малешевски" бр.1-б, Скопје. 

                                                                    (34192) 
Пасош бр. 1378044/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Благој Нацоски, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 58-а,  
Скопје.                                                          (34210) 
Пасош бр. 191397 на име Нуредини Бакија, с. Вру-

ток, Гостивар.                                                  (33179) 
Пасош бр. 0807485 на име Крсто Стоименов, с. 

Мородвис, Кочани.                                                 (30896) 
Пасош бр. 1756001/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Станојковски Даниел, Карпош, ул. "100" бр. 18, 
Куманово.                                                     (34199) 
Пасош бр. 0434531/94 издаден од СВР-Скопје на 

име Чамински Стојан, ул. "Волгоградска" бр. 1/8, Ско-
пје.                                                                   (34205) 
Пасош бр. 0595704/95 издаден од СВР-Гостивар на 

име Асан Шерифи, с. Чајле, Гостивар.                 (34209) 
Пасош бр. 1278676 издаден од СВР-Скопје на име 

Ислами Адријан, ул. "Т. Христов" бр. 3/45, Скопје.  
                                                                   (34212) 

Пасош бр. 792710/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Амити Нусрет, ул. "Менделеева" бр. 4, Скопје.  (34213) 
Пасош бр. 1782436/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Китановска Виолета, ул. "Козле 1" бр. 21, Скопје.
                                                                    (34215) 
Пасош бр. 1679877 издаден од СВР-Скопје на име 

Цамиќ Руждија, с. Д. Коњари, Скопје.          (34216) 
Пасош бр. 0277669 издаден од СВР-Скопје на име 

Владимир Петров, ул. "Виктор Иго" бр. 1-а, Скопје.  
                                                                  (34217) 

Пасош бр.1292133 издаден од СВР-Скопје на име 
Коста Костадиновски, ул. "Шарски одред" бр. 14, 
Скопје.                                                    (34220) 
Пасош бр. 597497 издаден од СВР-Тетово на име 

Фериха Асани, с. Пршовце, Тетово.       (34224) 
Пасош бр. 597495 издаден од СВР-Тетово на име 

Асани Јакуп, с. Пршовце, Тетово.            (34225) 
Пасош бр. 617656 издаден од СВР-Куманово на име 

Скендер Раќипи, ул. "Јане Сандански" бр. 57, Ку-
маново.                                                       (34226) 
Пасош бр. 1213533 издаден од СВР-Велес на име 

Дејан Донев, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8, Велес. (34227) 
Пасош бр. 1783628 издаден од СВР-Велес на име 

Јумни Јаја, с. Скачинци, Велес.                      (34228) 
Пасош бр. 1549906/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Сали Реџепи, ул. "152" бис бр. 20,Скопје.       34231 
Пасош бр. 1063732/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Миљазим Сакипи, с. Алашовце, Куманово. (34232) 
Пасош бр. 1577360 издаден од СВР-Скопје на име 

Пајазит Мазлами, с. Рашче, Скопје.       (34233) 
Пасош бр. 890228/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Јовановска Софка, с. Сопиште, Скопје.        (34234) 
Пасош бр. 1347400/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Севдиљ Јетеши, с. Буковиќ, Скопје.       (34238) 
Пасош бр. 1231804 издаден од СВР-Скопје на име 

Божиновска Благица, ул. "М. Глинка" бр. 5-б, Скопје.
                                                                    (34240) 
Пасош бр. 1169763 на име Хакику Мизафер, с. Ве-

лешта, Струга.                                                     (30) 
Пасош бр. 1131226/98 на име Нехат Дехари, с. Пре-

љубиште, Тетово.                                           (32) 

Пасош бр. 1335331 на име Ѓорѓев Димитар, ул. "1-
ви Мај" бр. 29, Струмица.                                       (54) 
Пасош бр. 927048/96 на име Шаќири Вебије, с. Не-

готино, Гостивар.                                                     (55) 
Пасош бр. 1757969/02 на име Димовски Пецо, ул. 

"Битолска" бр. 44-а, с. Кравари, Битола.              (212) 
Во огласот објавен во Службен весник на РМ 

бр.83/02 на име Етемовски Вади, с. Драчевица, Скопје 
наместо пасош бр. 11163598/98 треба да стои пасош бр. 
1116358.                                                      (28865) 
Пасош бр. 1302025/00 издаден од СВР-Куманово на 

име Хафуз Авдирахим, Черкеско Село, Куманово   (61) 
Пасош бр.1524032/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Ајдар Ертен, ул. "Серава" бр. 66/4, Скопје.        (62) 
Пасош бр. 727326/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Ајдар Зумрета, ул. "Серава" бр.66/4,Скопје.             (63) 
Пасош бр. 622600/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Миленко Ангеловски, ул. "А. Велковски" бр. 37-б, 
Скопје.                                                                    (86) 
Пасош бр. 1652882/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Орхан Бајрами, с. Лопате, Куманово.              (127) 
Пасош бр. 1216813 издаден од СВР-Скопје на име 

Грум Драган, ул. "В. Влаховиќ" бр.18/48, Скопје.  (130) 
Пасош бр. 1293943/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Угриновска Ана, бул. "Ј. Сандански" бр. 77/1-6, 
Скопје.                                                                        (179) 
Пасош бр. 0676291 издаден од СВР-Гостивар. на 

име Исмаили Бахтир, с. Здуње, Гостивар.                (202) 
Пасош бр. 837549/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Ибрахим Асани, с. Арачиново, Скопје.                (230) 
Пасош бр. 741009 на име Узеири Максут, с. Добри 

Дол, Гостивар.                                                   (233) 
Пасош бр. 172966 на име Героски Митре, ул. "М. 

Јорданоски" бр. 49, Охрид.                          (235) 
Пасош бр. 1288622 на име Милески Горанчо, кеј. 

"4-ти Јули" бр. 14, Прилеп.                          (237) 
Пасош бр. 0116150 на име Атанасов Стојанче, ул. 

"Н. Вапцаров" бр. 12, Кочани.                   (238) 
Пасош бр. 1220515/99 на име Шеји Мирдаш, с. Ве-

лешта, Струга.                                               (239) 
Пасош бр. 1426350/00 на име Милошеска Лена, ул. 

"Б. Кидрич" бр. 119, Гостивар.                     (240) 
Пасош бр. 1672972 на име Ристевски Трајче, бул. 

"Туристичка" бр. 6/4, Охрид.                   (241) 
Пасош бр. 878933 на име Саит Емрулаи, с. Лакави-

ца, Гостивар.                                                        (249) 
Пасош бр. 758804 на име Севџине Шабани, ул. 

"Перо Илиевски" бр. 9-а, Куманово.           (250) 
Пасош бр. 1348451 на име Рамадани Исмаил, с. Чај-

ле, Гостивар.                                                 (263) 
Пасош бр. 185098 на име Даути Љуљазим, с. Шум, 

Струга.                                                              (264) 
Пасош бр. 1503633 на име Исмаили Ариф, с. Долно 

Коњаре, Куманово.                                       (16939) 
Пасош бр. 1686359/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Ајвази Игбале, с. Слупчане, Куманово.             (267) 
Пасош бр. 1326003/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Идриз Орана, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 72, Скопје.         (270) 
Пасош бр. 1523544/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Шериф Игбал, ул. "Црноок" бр.24,Скопје.       (272) 
Пасош бр. 1638384/01 издаден од СВР-Тетово на 

име Хисмен Незири, с. Церово, Тетово.           (278) 
Пасош бр. 1771704 издаден од СВР-Скопје на име 

Стојановски Дарко, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 17-
2/13, Скопје.                                               (283) 
Пасош бр. 1204175 издаден од СВР-Скопје на име 

Ангелов Роберт, ул. "Разловачко востание" бр. 8/5-15, 
Скопје.                                                              (288) 
Пасош бр. 1802698/02 на име Фекрета Руфати, с. 

Боговиње, Тетово.                                         (292) 
Пасош бр. 1335184 на име Стојановиќ Јован, ул. 

"Братство единство" бр. 2, Струмица.           (305) 
Пасош бр. 1228861 на име Илов Миле, ул. "Широк 

Дол" бр. 56, Струмица.                                   (306) 
Пасош бр. 1677758 на име Нурев Илија, ул. "Јанко 

Цветанов" бр. 56, Струмица.                          (307) 
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Пасош бр. 647010 на име Котева Миропа, с. Зубово 

бр. 145, Струмица.                                         (308) 
Пасош бр. 1466632 на име Ашиков Душко, с. Зубо-

во бр. 36, Струмица.                                         (309) 
Пасош бр. 1156652 на име Тасески Зоран, ул. "Мо-

ша Пијаде" бр. 27, Прилеп.                          (310) 
Пасош бр. 1066508/97 издаден од СВР-Скопје на име 

Максут Нафије, ул. "Метохиска" бр. 63, Скопје.       (311) 
Пасош бр. 1682713/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Менду Асани, с. Арачиново бр. 25, Скопје.     (312) 
Пасош бр. 138868 на име Спасеска Елена, ул. "Зла-

тибор" бр. 73, Прилеп.                                   (314) 
Пасош бр. 0922290 на име Илјазоска Ќевер, ул. "Бо-

ро Дуни" бр. 39, Струга.                                 (315) 
Пасош бр. 1525583 на име Куков Мијалче, ул. "Н. 

Карев" бр. 18, Штип.                                (318) 
Пасош бр. 1242196 на име Умеров Иксан, Битола.

                                                                       (319) 
Пасош бр. 1389634 на име Салиу Салиф, ул. "Љ. Бо-

геска" бр. 13, Кичево.                                         (320) 
Пасош бр. 1389635 на име Салиу Мида, ул. "Љ. 

Богеска" бр. 13, Кичево.                                         (321) 
Пасош бр. 1055804 на име Назми Даути, с. Србјани, 

Кичево.                                                                (322) 
Пасош бр. 519068 на име Шукри Рамадани, с. Сла-

тино, Тетово.                                                 (323) 
Чекови од тековна сметка бр. 2019297 од бр. 0018-

000293483 до бр. 0018000293512 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Рујаноски Благоја, 
Скопје.                                                          (34098) 
Чекови од тековна сметка бр. 11584113 од бр. 0006-

000895100 до бр. 0006000895106 и бр. 0014001116097 
издадени од Комерцијална банка на име Шекеровски 
Киро, Скопје.                                          (34138)              

Работна книшка на име Марковски Данијел, Кума-
ново.                                                                   (34176)                        Работна книшка на име Андонов Мијалче, Кочани.
                                                                   (34180) Чекови од тековна сметка од бр. 702076 до бр. 702-

080 на име Настева Грозданка, Велес.       (34184) 
Чекови од тековна сметка бр. 2297408 од бр. 500-

6250845 до бр. 5006250850 издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ацевска Славица, Скопје.              (34201) 
Чекови од тековна сметка бр. 1986264 од бр. 516-

5518 до бр. 5165520 и од бр. 5165522 до бр. 5165532 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Па-
новска Мила, Скопје.                                     (34204) 
Чек од тековна сметка бр. 08330447 со бр. 50062-

09221, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Граинца Ибадет, Скопје.                      (34207) 
Чекови од тековна сметка бр. 4894036 со бр. 6410-

312, 6410313, 6410314 и бр. 6410316 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Иванов Павле, 
Скопје.                                                        (34211) 
Чекови од тековна сметка бр. 16784/93 од бр. 106-

7485 до бр. 1067491 и од бр. 1068780 до бр. 1068794 
издадени од Македонска банка АД Скопје на име Јо-
вица Бебекоски, Скопје.                         (34219) 
Чекови од тековна сметка бр. 12537240 со бр. 

0010005604629, 0010005604630 и од бр. 0010005653744 
до бр. 0010005653748  и бр. 0016000381264  издадени 
од Комерцијална банка на име Токарев Александар, 
Скопје.                                                        (34229) 
Чек од тековна сметка бр. 1672924 со бр. 0009900-

177018 издаден од Македонска банка АД Скопје на 
име Димитровска Лилјана, Скопје.           (34239) 
Чекови од тековна сметка бр. 11312-30 со бр. 1026451, 

1026452 и бр. 1026453 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Дивна Ѓорѓиоска, Скопје.        (34241) 
Чек од тековна сметка бр. 12455919 со бр. 700552-

1540 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Богдановски Љупчо, Скопје.                   (280) 
Чекови од тековна сметка бр. 6216/41 од бр. 168957 

до бр. 168960 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Дафовска Вукица, Скопје.              (281) 
Работна книшка на име Даниела Малинова, Скопје.

                                                                   (34096) 
Работна книшка на име Ештреф Пајазити, с. Батин-

ци, Скопје.                                        (34111)                                                    
Работна книшка на име Мурџески Христо, с. Вев-

чани, Струга.                                               (248) 

Работна книшка на име Петковска Елизабета, Ско-
пје.                                                                    (34116) 
Работна книшка на име Здравева Ема, ул. "1-ви 

Мај" бр. 19, Неготино.                                     (34126) 
Работна книшка на име Османоска Фатиме, Точила 

Д1-2/3, Прилеп.                                         (34127) 
Работна книшка на име Максут Пајазити, Скопје. 
                                                                   (34128) 
Работна книшка на име Горан Колевски, Битола.    

                                                                (34143) 
Работна книшка на име Абдилмеџит Беќири, Тето-

во.                                                                   (34147) 
Работна книшка на име Стојмановски Мики, Кума-

ново.                                                                (34149) 
Работна книшка на име Бислими Хасан, Скопје. 
                                                                   (34151) 
Работна книшка на име Георгиевски Дејан, Делче-

во.                                                                   (34152) 
Работна книшка на име Илиевски Александар, Ви-

ница.                                                                    (34153) 
Работна книшка на име Виктор Тасев, Радовиш.  

                                                                   (34155) 
Работна книшка на име Мрческа Наташа, ул. "К. 

Гаврилоски" бр. 26, Прилеп.                      (34161) 
Работна книшка на име Димовска (Џони) Жаклина, 

ул. "8-ми Март" бр. 5, Богданци.           (34165) 
Работна книшка на име Матовски Мито, Скопје.     

                                                               (34171) 
Работна книшка на име Матовска Славица, Скопје.

                                                                   (34172) 
Работна книшка на име Алија Реџеп, ул. "Ј. Јо-

сифовски" бр. 6, Битола.                                       (34173) 

Работна книшка на име Спиридонов Горанчо, ул. 
"Ј. Јорданов" бр. 20, Велес.                      (34185) 
Работна книшка на име Шајноски Рамадан, Струга.

                                                                    (34186) 
Работна книшка на име Адили Ресми,Струга.  (34187) 
Работна книшка на име Џељадин Даути, Скопје. 
                                                                    (34203) 
Работна книшка издадена од Витина-Југославија на 

име Марковиќ Антон, с. Кабаш-Витина.                34214 
Работна книшка на име Шабан Кривањева, Скопје.

                                                                    (34222) 
Работна книшка на име Зоран Симоноски, Скопје.

                                                                    (34236) 
Работна книшка на име Елези Селејдин, Скопје. 
                                                                    (34237) 
Работна книшка на име Симоновски Драган, ул. 

"Доне Божинов" бр. 9/3/22, Куманово.             (10) 
Работна книшка на име Манасиев Гоце, нас. Ори-

зари, Кочани.                                                   (12) 
Работна книшка на име Манасиев Јовче, нас. Ори-

зари, Кочани.                                                     (13) 
Работна книшка на име Коцева Сунчица, ул. "П. 

Караѓозов" бр. 36, Штип.                                 (15) 
Работна книшка на име Пенов Никола, ул. "Серме-

нинска" бр. 19, Гевгелија.                        (17)                           
Работна книшка на име Узеири Ресми, с. Радолиш-

та, Струга.                                                           (25) 
Работна книшка на име Гонѓе Ќура,Струга.        (35) 
Работна книшка на име Илми Таири, с. Марино, 

Скопје.                                                                          (56) 
Работна книшка на име Смоковски Зоран, Скопје.

                                                                          (57) 
Работна книшка на име Елица Срезовска, ул. "В. 

Јаневски" бр. 1, Битола.                                   (208) 
Работна книшка на име Усеинов Смаил, с. Челевец, 

Неготино.                                                         (246) 
Работна книшка на име Усеиноски Шевкија, с. Де-

сово, Прилеп.                                               (247) 
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Работна книшка на име Рамети Имер, Скопје. (294) 
Работна книшка на име Ѓилије Шабан, Скопје.(295) 
Воена книшка на име Ристески Драган, ул. "К. Јас-

коски" бр. 12, Прилеп.                       (34132) 
Воена книшка на име Кимовски Целе, ул. "Д. На-

редникот" бр. 46, Прилеп.                        (34162) 
Воена книшка на име Жарко Митровски, ул. "Б. 

Крајгер" бр. 1, Штип.                                     (34182) 
Воена книшка на име Арифи Џемал, Скопје.(34221) 
Воена книшка на име Зибер Зенели, с. Кондово, 

Скопје.                                                                    (34230) 
Воена книшка на име Селими Рефедин, с. Љуботен, 

Скопје.                                                                     (59) 
Воена книшка на име Сали Ислам, с. Богојци, Ст-

руга.                                                                        (242) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Драга Стојановска" с. Држилово Скопје на име Ари-
фовски  Екрем, Скопје.                        (34108) 
Свидетелство на име Јованов Оливер, Кочани. 
                                                                   (34125) 
Свидетелство на име Здравески Оливер, ул. "Ст-

рушка" бр. 8-Д, Прилеп.                                  (34129) 
Свидетелство на име Смилевски Мендо, ул. "Орде 

Чопела" бр. 92, Прилеп.                         (34130) 
Свидетелство од 8 одделение на име Хиријете Му-

рати, с. М. Речица, Тетово.                      (34144) 
Свидетелство на име Кучи Селман,Тетово.     34145 
Свидетелства на име Снежана Ѓорѓиевска, Крива 

Паланка.                                                     (34148) 
Свидетелство од 5 одделение на име Салиев Мемет-

сали, с. Конче, Радовиш.                             (34154) 
Свидетелство од 8 одделение на име Челоски Ќани-

ја, с. Дебреште, Прилеп.                          (34159) 
Свидетелство од 1-ва година издадено од ДСУ "О. 

Чопела"-Прилеп на име Здравески Оливер, ул. "Ст-
рушка" бр. 8-А, Прилеп.                           (34160) 
Свидетелство од 8 одделение на име Љумановски 

Фари, с. Граешница, Битола.           (34164) 
Свидетелство на име Ристовска Валентина, Крива 

Паланка.                                                     (34174) 
Свидетелство од 8 одделение на име Василева Да-

ница, Кочани.                                                    (34179) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година гимназија изда-

дени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Стојаковиќ 
Давор Горан, Ресен.                          (34188) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ибе 

Паликуќа" с. Бојане - Скопје на име Фатуше Челеби, с. 
Бојане, Скопје.                        (34208) 
Свидетелство од 4 одделение на име Беќироски 

Амир, с. Лабуништа, Струга.                              (2) 
Свидетелство на име Стевановски Влатко, Крива 

Паланка.                                                             (9) 
Свидетелство од 7 одделение на име Божинова 

Жаклина, Кочани.                                           (18) 
Свидетелство на име Илирида Илир Каба, Струга.

                                                                         (21) 
Свидетелство на име Бесарт Илир Каба, Струга.    (23) 
Свидетелства за 1,2,3,4,5,6,7 и 8 одделение издаде-

ни од ОУ-Арачиново на име Али Асани, Скопје.   (155) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одделение издадени од 

ОУ "Јане Сандански"-Скопје на име Мишевска Бран-
кица, Скопје.                                              (236) 
Свидетелство од 8 одделение на име Хиклете Ид-

ризи, с. Матејче, Куманово.                          (243) 
Свидетелство од 3-та година на име Марков Ангел 

Митко, Негорци, Гевгелија.                          (245) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од трговс-

кото училиште "Цветан Димов"-Скопје на име 
Станковиќ Биљана, Скопје.                          (279) 
Индекс бр. 3905 издаден од Педагошки факултет 

Скопје на име Хајнуре Османи,Куманово.             34200 
Индекс бр. 17662 издаден од Машински факултет -

Скопје на име Аврамовски Љупчо, Скопје.             (83) 
Индекс бр. 1515 издаден од Правен факултет-

Скопје на име Максимоска Ружица, Скопје.          (180) 
Огласот за индекс бр. 33677 издаден од Правен 

факултет-Скопје на име Вешоски Ѓоко, Струга објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 91/02 се сторнира.     (31867)  

Диплома на име Марков Ангел Митко, Негорци, 
Гевгелија.                                                         (244) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "К. Гаврилоски"-

Прилеп на име Кочоска Изабела,Прилеп.            (34131) 
Ученичка книшка на име Величковски Ивица, Ку-

маново.                                                       (34150) 
Ученичка книшка од средно образование издадена 

од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Кирил Стојчевски, 
Ресен.                                           (34156) 
Ученичка книшка издадена од ДСУ "Цар Самоил"-

Ресен на име Симовска Весна, Ресен.       (34157) 
Ученичка книшка на име Ивана Ѓоргиева, с. Зрнов-

ци, Виница.                                                    (34177) 
Ученичка книшка на име Мицеска Клаудија, При-

леп.                                                                       (8) 
Здравствена книшка на име Панов Димитар, Велес.

                                                                    (34158) 
Лична карта на име Атанасовски Даниел, с. Бигла, 

Делчево.                                                         (234) 
Девизна штедна книшка бр. 708011/9009285 

издадена од Тутунска банка АД Скопје на име  Милан 
Вукотиќ, Скопје.                                                (87) 
Штедна книшка бр. 1000-006-0010052-4 издадена 

од Штедилница МАК - БС - Скопје на име Фадил 
Зекиров, Скопје.                                                  (313) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи 

на име Урим - Ешко ДООЕЛ, Струга.           (231) 
Даночна картичка бр. 5030999196319 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име ТП  "Бато", Ск-
опје.                                                        (34105) 
Уверение за ѕидаро-тесар на име Рушитпски Зија, 

Пласница, Мак. Брод.                                     (27) 
Уверение за положен државен испит издадено од 

Медицински факултет-Скопје на име Абдулаи Абдула, 
с. Мерово, Тетово.                                    (251) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност  "Вар-

дар Монт"- Скопје.                                      (34198) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И  

   
�Електростопанство на Македонија� (ЕСМ) - Скоп-

је, објавува 
 

ПОКАНА ЗА ПОНУДА 
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Набавка и инсталација на преносна и мултиплексна 

опрема 
Електростопанство на Македонија има добиено за-

ем од IBRD (Internacional Bank for Reconstruction and 
Development) за проектот за Подобрување на Електрое-
нергетскиот Систем на Македонија. Дел од средствата 
од заемот се наменети за набавка и инсталација на пре-
носна и мултиплексна опрема. Прибирањето на понуди 
ќе биде јавно, а изборот на најповолниот понудувач ќе 
се изврши според правилата на Светска Банка. 
Заинтересираните понудувачи можат да добијат по-

детални информации за тендерските документи на до-
лунаведената адреса и телефони од 11.00-14.00 часот, 
секој работен ден. Комплетните тендерски документи 
на англиски јазик заинтересираните понудувачи можат 
да ги купат по доставување на доказ за уплатени 250,00 
EUR на сметка на набавувачот: 
Name of Beneficiary:             "Elektrostopanstvo na Makedonija" 
Number of foreign exchange party:   257300000-10 
Name of bank:                   Stopanska Banka A.D. - Skopje 
Postal Address:                  International Affairs Department 

                                     kej "Dimitar Vlahov" br. 4 - Skopje 
Swift address:                    STOB MK 2X 
или во денарска противвредност на следната сметка 

на набавувачот:  
40100-601-5012 �ЕСМ� - Скопје, 
Даночен број: 40 30 98 91 28 346, 
Депонент: Стопанска Банка А.Д. Скопје. 
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На заинтересираните понудувачи кои ќе се јават на 

контакт телефонот или факс-бројот, ќе им биде испра-
тена Покана за понуда (Invitation for Bid), која што со-
држи подетални информации за предметот на набавка. 
Контакт:        �Електростопанство на Македонија� 
                         Служба за телекомуникации 
                        ул. �11 Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје, 
                        Република Македонија, 
                        Тел.: +389 2 149 081 
                        Факс: +389 2 163 768. 
Понудите треба да бидат доставени лично или по 

пошта, најдоцна до 24.03.2003 година, до 12.00 часот 
на адреса: 

�Електростопанство на Македонија� 
Служба за телекомуникации 
ул. �Боце Боцевски�, бб. (нова зграда на НДЦ), 1 000 Скопје 
Република Македонија. 
Понудите ќе бидат отворени во присуство на прет-

ставници на понудувачите на 24.03.2003 година во 
12.15 часот на следнава адреса:  

�Електростопанство на Македонија� 
ул. �Боце Боцевски�, бб. (нова зграда на НДЦ), 1 000 Скопје 
Република Македонија. 
Ве известуваме дека на 17.02.2003 година ќе биде 

организиран заеднички состанок за сите заинтересира-
ни понудувачи. 

                                            Комисија за јавни набавки 
 

Elektrostopanstvo na Makedonija  
INVITATION FOR BIDS  

POWER SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT  
Supply and Installation of Transmission and Multiplex 

Equipment  
The JSC "Elekstrostopanstvo na Makedonija" has recei-

ved a loan from the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) toward the cost of the Power System 
Improvement Project. A part of the proceeds of this loan is in-
tended for payments under the contract for Supply and Instal-
lation of Transmission and Multiplex Equipment. Bidding will 
be conducted through the international competitive bidding 
procedures specified in the World Bank`s Guidelines. 

Interested eligible bidders may obtain further informa-
tion from and inspect the bidding documents at the JSC 
"Elektrostopanstvo na Makedonija" at the address below 
from 11.00-14.00 local time (Monday-Friday). A complete 
set of bidding documents in English may be purchased by 
interested bidders on the submission of a written applicati-
on to the address below and upon payment of a nonrefun-
dable fee of EUR 250. The method of payment will be in 
the form of a cashier`s check in favor of: 

Name of Beneficiary: "Elektrostopanstvo na Makedonija"  
Number of foreign exchange party: 257300000-10 
Name of bank: Stopanska Banka A.D. - Skopje 
Postal Address: International Affairs Department 
Swift address: Kej "Dimitar Vlahov" br. 4 - Skopje, 

STOB MK 2X  
Address for contact purposes and clarification: "Ele-

ktrostopanstvo na Makedonija" Telecommunication depart-
ment "Boce Bocevski" bb 1000 Skopje, Republika Make-
donija; tel. + 389 2 149 081; Fax. + 389 2 163 768.  

Bids must be delivered to the address below before 
12.00 PM (local time) on March 24, 2003.  

Bids will be open in the presence of bidders` represen-
tatives who choose to attend at the address below at 12.15 
PM (local time) on March 24, 2003. 

Address for bid submission: "Elektrostopanstvo na Ma-
kedonija" Telecommunication department, ul. "Boce Bo-
cevski" bb, 1000 - Skopje, Republic of Macedonia; phone: 
+ 389 2 149 081; Fax: + 389 2 163 768. 

Address for bid opening: JSC "Elektrostopanstvo na 
Makedonija" ul. "Boce Bocevski" bb, (New building of 
National Dispatching Center), 100 - Skopje, Republic of 
Macedonia. 

We inform all interested eligible bidders that the pre-
bid meeting will be held on February 17, 2003. 

___________ 
 

Врз основа на член 11, 16 и 35 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), и Одлука 
бр. 02-36/1 од 08.01.2003 година Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 

(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИИ) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 

 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 1/2003 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик број 1/2003 е прибира-
ње техничка документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите за прибирање на понуди 
за утврдување на ценовник и можни носители на наба-
вка за набавка и испорака на следните производи: 

1.1. Канцелариски материјали; 
1.2. Средства за хигиена; 
1.3. Пијалаци. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани за ва-
ков вид на дејност со седиште во Република Македонија. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без присус-
тво на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија има потреба од утврдување на 
подобност на понудувачите (претквалификација), преку 
техничка документација, кои би биле повикани да доста-
ват понуди за утврдување ценовник за вршење услуги 
од точка 1.1., 1.2. и точка 1.3. од општите одредби. 

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 
јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го при-
јават со документација со која ќе го докажат следното: 

- техничко-технолошки бонитет - (член 25 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копие заверена од нотар (член 24 од Законот за јавни 
набавки); 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки - оригинал 
или копие заверена од нотар; 

- расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката; 

- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката; 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација - оригинал или копие 
заверена од нотар; 

- уверение дека нема правосилна пресуда со која е 
изречена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност - оригинал или копие заверена од нотар; 

- документ за регистрација за вршење на дејност 
предмет на набавката; 

- Изјава за избор на Подрачна единица (или По-
драчни единици) од точка 2.1. до точка 2.14. за извршу-
вање на работите предмет на ценовникот. 

2.1. ПЕ - Скопје,               2.8. ПЕ - Прилеп, 
2.2. ПЕ - Куманово,               2.9. ПЕ - Велес, 
2.3. ПЕ - Тетово,               2.10. ПЕ - Гевгелија, 
2.4. ПЕ - Кичево,               2.11. ПЕ - Струмица, 
2.5. ПЕ - Струга,               2.12. ПЕ - Штип, 
2.6. ПЕ - Охрид,              2.13. ПЕ - Кочани, 
2.7. ПЕ - Битола,              2.14. ПЕ - Кавадарци. 
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3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик. 
- Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавни-
от повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Документацијата се доставува до набавувачот Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија - Дирекција, 
адреса ул. �Орце Николов� бр. 138, со назнака за Коми-
сијата за јавни набавки, препорачано по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот 
на објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија� и во едно друго гласило. 

- Увид во тендерската документација е можен секој 
работен ден во просториите на ЈП ССДП на Република 
Македонија - Дирекција на ул. �Орце Николов� бр. 
138, барака 8, собра бр. 809, телефон 109-791. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се разг-
ледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ПОСЕБНА ОБЈАВА ЗА НАБАВКИ 

ПОКАНА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
 

Република Македонија 
Фонд за магистрални и регионални патишта, 

Воведување на нови технологии за одржување на коловозите 
Краток опис на работите 

 
1) Изведба на околу 100 км  пресвлеки со Slurry 

Seal, Микро пресвлеки,  
Површински обработки 
2) Изведба на околу 60 км пресвлеки со Slurry Seal, 

Микро пресвлеки, Површински обработки, со претход-
ни припремни работи 

 
Оваа покана за претквалификација следи по Оп-

штата 
 објава за набавки за овој проект, публикувана во 

Development Business Br. 487 од 31.05.1998, иновирана 
во Development Business Бр. 534 од 16.05.2000 год. 
Фондот за магистрални и регионални патишта на 

Република Македонија поднесе барање за заем од Ме-
ѓународната Банка за Обнова и Развој за финансирање 
на Транспортниот Проект: Воведување на нови техно-
логии за одржување на коловозите, и има намера дел 
од средствата на заемот да ги искористи за финансира-
ње на Пилот програмата која е во врска со овој проект. 
Оваа пилот програма се состои од имплементација на 
два проекта Р1 и Р2 што опфаќаат изработка, проучува-
ње и набавка на потребните компоненти и конечно 
пресвлекување на околу 100 км и 60 км соодветно, на 
патиштата со три различни технологии (Површински 
обработки, Микро пресвлеки, Slurry seal) со цел да се 
процени можноста за воведување на овие нови техно-
логии за одржување на патиштата. Делот со должина 
на патишта од околу 60 км. ќе бара поголеми припрем-
ни работи. Фондот за магистрални и регионални пати-
шта на Република Македонија има намера да претква-
лификува изведувачи и/или фирми за двата погоре на-
ведени проекти Р1 и Р2 кои ќе бидат поделени на пове-
ќе делници во Република Македонија, секоја со должи-
на од 2 до 10 км. Се очекува Повикот за понуди да би-
де објавен во март 2003. 
Претквалификацијата ќе се води согласно процеду-

рите за претквалификација наведени во Упатството на 
Светската банка: Набавки согласно ИБРД Заеми и ИДА 

Кредити, јануари 1995 (ревидирано во јануари и август 
1996 и септември 1997), и е отворена за сите понудува-
чи од подобните земји, како што е дефинирано во 
Упатството. 
Заинтересираните подобни понудувачи можат да 

добијат понатамошни информации во Фондот за маги-
стрални и регионални патишта (на подолу наведената 
адреса) од понеделник до петок, од 8:00 до 13:00 
(Средно европско време). Комплетниот сет на доку-
ментите за претквалификација на англиски јазик (за 
странски компании и компании со заеднички настап - 
JV), односно на англиски и македонски јазик (за локал-
ни компании) може да го добие секој заинтересиран 
понудувач почнувајќи од 16ти јануари 2003, после до-
ставување на писмено барање на подолу наведената 
адреса и после уплата на неповратни средства во износ 
од 100 (сто) евра или еквивалент во МКД. 
Уплатата треба да се изврши претходно, директно 

на Фондот за магистрални и регионални патишта. 
За девизно плаќање 
 

Име и адреса на Банката Балканска Банка АД Скопје, 
Максим Горки 6, 1000 Скопје 

Сопственик на банковната 
сметка 

Фонд за магистрални и регио-
нални патишта 

Број на банковната сметка 25730-3167 
 
За денарско плаќање 
 

Име и адреса на Банката Балканска Банка АД Скопје, 
 Максим Горки 6, 1000 Скопје 

Сопственик на банковната 
сметка 

Фонд за магистрални  
и регионални патишта 

Број на банковната сметка 
Единствен даночен број 

240010000048092 
4030981217633 

 
Документите можат да бидат подигнати во Фондот 

за патишта или ќе бидат испратени по DHL на барање 
на понудувачот. 
Апликациите за претквалификација треба да бидат 

доставени во запечатени коверти на подолу наведената 
адреса до или пред 12:00 (по локално време) во поне-
делник, 27 февруари 2003 и да бидат точно означени на 
следниот начин: 

Пријава за претквалификација за: 
�Воведување на нови технологии за одржување на 

коловозите� 
Фонд за магистрални и регионални патишта, за г-дин 

Насте Спасовски, Даме Груев 14, 4ти кат, соба 9 (архи-
ва), 1000, Скопје, Република Македонија, тел: 389 2 
118 044, факс: 389 2 220 535 

___________ 
 
Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки при Општина Велес, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА  БЕЗ ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Општина Велес, 

ул. �Панко Брашнар� бр. 1. 
2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 1/03 е 

прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобноста на понудувачите како можни носители 
на изведба на следните видови работи на подрачјето на 
Општина Велес за 2003: 
а) Изградба, реконструкција и санација на јавни и 

сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, јавни 
паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки 
патеки и други јавни површини (со завршен асфалтен 
слој асфалт, бетон и други материјали); 
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б) Проектирање и изградба на улици, тротоари, пе-

шачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни повр-
шини со завршен слој од претфабрикувани бетонски 
елементи; 
в) Проектирање, изградба и реконструкција на обје-

кти од високоградбата; 
г) Проектирање и изведба на ентериери (сала за со-

станоци, канцеларии; 
д) Проектирање и изведба на мостовски конструк-

ции; 
ѓ) Проектирање и изведба на регулација на водоте-

ци (кејови); 
е) Проектирање и изведба на инфраструктурни си-

стеми: водоводна, хидрантска, канализациона (атмо-
сферска и фекална) и топлификациона, примарна и се-
кундарна мрежа; 
ж) Проектирање, изградба и реконструкција на јав-

ното осветлување и проектирање, реконструкција и из-
местување на Н.Н - електрична мрежа; 
з) Проектирање, изградба и реконструкција на јавни 

зелени површини; 
ѕ) Одржување на јавното осветлување; 
и) Набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
ј) Проектирање, изведба и одржување на семафори-

зација; 
к) Набавка на знаци за вертикална сигнализација и 

обележување за хоризонтална сигнализација; 
л) Изработка на спортски реквизити (кошеви, ста-

тиви), реквизити за детски и забавни паркови, скејт 
паркови, урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, за-
штитни огради) и нивно одржување; 
љ) Изработка на урбанистички проекти и урбани-

стички планови и нивна ревизија за подрачјето на Оп-
штина Велес; 
м) Набавка на потрошен канцелариски материјал; 
н) Одржување на јавни површини: сообраќајници, 

пешачки патеки и тротоари - во зимски услови (чисте-
ње на снег, набавка, чување и посипување на сол); 
њ) Изведба на тополоводен систем за греење со лес-

но гориво. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 

учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Велес 

има потреба од претходно утврдување на подобност на 
понудувачите (претквалификација), преку документа-
ција врз основа на која ќе се оцени способноста на по-
нудувачите за извршување на предмет на набавката по 
позициите а, б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н и њ. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара-
ат дополнителни понуди за извршување на работите 
предвидени со Програмата за уредување на градежно 
земјиште на просторот на Општина Велес за 2003 годи-
на и согласно Програмата за изработка на урбанистич-
ки планови и урбанистичка документација за населени 
места за 2003 година, според динамиката утврдена од 
набавувачот Општина Велес. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност односно извршуваат градежни работи своето 
учество во јавниот повик можат да го пријават врз 
оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со член 
38 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата на понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички квалитети потребни 
за реализација на набавката, досегашно искуство (ре-
ферентна листа) и стручен кадар (квалификација и боја 
за извршување на набавката); 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста; 

- документ за регистрација на претпријатието за вр-
шење на дејноста; 

- документ дека не е во стечај и ликвидација; 
- документ за издадено овластување за изработува-

ње на урбанистички планови од Министерството за 
транспорт и врски (лиценца); 

- документ за издадено овластување за вршење на 
ревизија на урбанистички планови; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

1.1. Документот за техничко-технолошкиот бонитет 
треба да се однесува за видот на работата (позиција а, 
б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н и њ) од предметот 
на набавката за која понудувачите даваат своја понуда. 

1.2. Документот за издадено овластување за израбо-
тување на урбанистички планови, се однесува на точка 
�љ�. 

1.3. Понудувачите може да дадат понуда за една 
или повеќе позиции од предметот на набавката. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака (не отворај), бројот на јавниот повик и по-
зицијата на која се дава понуда, истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. 

2. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на објавувањето во средствата за информира-
ње и во �Службен весник на РМ�. 

3. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Општина Велес, ул. �Панко Брашнар� бр. 1, Велес. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел.: 043 232 966; 232 406 - Општина Велес. 

                                          Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на ГП �БЕТОН� а.д. Кочани, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/03 

 
А. Општи одредби 
1. Набавувач на јавниот отворен повик е ГП �БЕ-

ТОН� Кочани, ул. �29 Ноември� бб за потребите на 
Фабриката за преработка на вода Кочани. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни лица. 
Б. Предмет на набавката 
1. Предмет на отворениот повик е набавка и испо-

рака на филтерски песоци според дадените карактери-
стики: во техничка документација. 

2. Техничката документација може да се подигне во 
архивата на ГП �БЕТОН� Кочани на ул. �29 Ноември� 
бб, секој работен ден од 10-14 часот. 
В. Содржина на понудата 
1. Понудата  треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Земја на потекло на филтерскиот песок. 
3. Овластено претпријатие кое за сметка на добаву-

вачот ќе ја врши квалитативната и квантитативната 
анализа на песокот при утовар и растовар во магазин 
на Фабриката за преработка на вода Кочани, Република 
Македонија. 
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4. Цена изразена во денари со пресметан ДДВ, па-
ритет франко магазин на Фабриката за преработка на 
вода Кочани. 

5. Цертификат за квалитет на филтерски песок сог-
ласно дадените карактеристики во тендерската доку-
ментација. 

6. Рок за извршување на набавката да биде најкасно 
до 30.04.2003 година. 

7. Банкарска гаранција или уплатница за депонирани 
150.000,00 денари, кои ќе бидат наплатени доколку пону-
дувачот е повикан да склучи договор по извршен избор на 
најповолен понудувач, а тој одбие да го стори тоа. 
Г. Придружна документација 
1. Извод од регистрација за вршење на дејноста. 
2. Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација. 
3. Потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на 
нивната дејност. 

4. Документ за бонитет согласно член 24 од Законот 
за јавни набавки. 

5. Референтна листа за извршени набавки. 
Целокупната документација треба да биде оригинал 

или заверена кај нотар и не постара од 6 (шест) месеци. 
Д. Избор на најповолен понудувач 
1. Изборот за најповолен понудувач ќе се врши по 

следните критериуми: 
- висина на цената                         60 бода, 
- квалитет на производот             30 бода, 
-
 
 рок на испорака                          10 бода. 
Е. Рок на доставување на понудите 
Понудите за отворениот повик да се достават сог-

ласно член 55 и 56 од Законот за јавни набавки, на 
адреса: ГП �БЕТОН� ул. �29 Ноември� бб, Кочани со 
назнака Отворен повик бр. 01/03. 
Понудата и придружната документација се достава-

ат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на  овој отворен повик. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 

сметаат за нецелосни и некомплетни и нема да земаат 
предвид за разгледување. 
Крајниот рок за доставување е 20 (дваесет) дена од 

денот на објавувањето на повикот во јавните гласила и 
�Службен весник на Република Македонија�. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на да-

дениот рок нема да бидат разгледувани. 
Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

17.02.2003 година во 13 часот во просториите на ГП 
�БЕТОН�, Кочани. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Општина Центар-Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб. 
1.2. Предмет на набавка: 
Поплочување на ул. �Македонија� со гранитни пло-

чи тип: �Мариово�, �Сантјаго Росо�, �Импала� и гра-
нитни коцки. 
Дебелината на гранитните плочи е d=6 см. поставе-

ни на претходно припремена подлога на подтлото. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Обемот на работите е даден во тендерската доку-

ментација која заинтересираните понудувачи можат да 
ја подигнат во Општина Центар, на адреса: ул. �Миха-
ил Цоков� бб, Скопје, со уплата на износ од 500,00 де-
нари неповратни средства во готово што се уплаќа на 
жиро сметка 300-0000011105-89 депонент на Комерци-
јална банка, даночен број 4030998345040. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи: името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- извод од судската регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет, издаден од Централниот ре-

гистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана за вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ни набавки; 

- рефернцна листа на досега извршени работи, од 
предметот на набавката со приложени примероци на 
наведените типови на гранитни плочи �Мариово�, Сан-
тијаго Росо� и �Импала� со приложени атести за мате-
ријалите; 

- понудувачот да достави доказ за техничка способ-
ност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки, со 
приложени договори за деловно техничка соработка со 
субјекти со кои би соработувале на овој проект; 

- со понудата понудувачот треба да достави валид-
на банкарска гаранција на износ од најмалку 5% од ви-
сината на понудата  /со вкалкулиран ДДВ/. 
Наведените документи потребно е да бидат доста-

вени во оригинален примерок или копие заверено од 
нотар и да не бидат постари од 6 месеци. 

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена 
вредност. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         35 поени; 
5.2. Рок за изведување на работите             15 поени; 
5.3. Техничка и кадровска опременост       20 поени; 
5.4. Начин на плаќање                                  20 поени; 
5.5. Рефернцна листа                                    10 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот. 

6.2. Понудите се доставуваат во затворен коверт  на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на повикот. 

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта 
или лично на адреса на набавувачот: Општина Центар-
Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб, Скопје. 

6.4. Рок на доставување на понудите е 21 ден, од де-
нот на објавувањето на Отворениот повик. 

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 27.01.2003 година во 
просториите на Општина Центар-Скопје, на адреса на-
ведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и провер-
ка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на 
Општината Центар - Скопје. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Претставниците на понудувачите треба на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 
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7.2. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Општина Центар-
Скопје, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот или 
на телефон 223-343 и 237-713. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 
Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење 

на нотарските работи (�Службен весник на РМ� бр. 
56/96 и 25/98), Министерството за правда, распишува  

 
О Г Л А С 

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРА-
НИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ 

 
Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполну-

ва следните услови: 
- да е дипломиран правник и 
- да има работно искуство исклучиво на правни ра-

боти најмалку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните до-

кументи до архивата на Министерството за правда, ул. 
�Димитрије Чупоски� бр. 9, Скопје: 

- диплома за завршен Правен факултет,  
- потврда со која ќе докаже дека има работно искус-

тво на правни работи најмалку пет години и тоа со 
опис и попис според Правилникот за систематизација 
на работните места,  

- уверение ако има положено правосуден испит и 
- молба со задолжителна административна такса од 

50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните 
генералии, точната адреса, број на телефон, домашен и 
од работното место, број на лична карта и единствен 
матичен број, 

- уплатница за исплатен износ. 
Секој кандидат треба да достави уплатница во из-

нос од 6.500,00 денари, уплатени на жиро сметка на 
Министерството за правда, број 070 010 014063 112 со 
назнака за полагање на нотарски испит, со карактери-
стичен број 72 30 13, програма 11, на име на средства 
на Министерството за правда-Скопје со бројот на тре-
зорската сметка на Народна банка на Република Маке-
донија- 1 000 000 000 63 095. 
Потребните документи ( во оригинал или оригинал-

но заверено кај нотар фотокопие) се поднесуваат во ар-
хивата на Министерство за правда најдоцна 10 дена 
пред денот на полагање на испитот. 
Нотарскиот испит (писмен дел кој е елиминаторен) 

се закажува за:  
18 февруари 2003 година.....................во 14 часот, 
22 април 2003 година............................во 14 часот, 
20 мај 2003 година ...............................во 14 часот. 
 
Терминот за устен дел се закажува дополнително. 
Испитот се одржува во просториите на Врховниот 

суд на Република Македонија- Скопје. 
Министерството за правда, за денот на полагањето 

на поправниот испит, дополнително ќе ги извести кан-
дидатите кои не покажале задоволителен резултат по 
еден предмет, односно биле вратени на поправен ис-
пит. 
Кандидатите треба да се пријават за полагање на 

поправниот испит во рок од 30 дена и по истекот на 
овој рок се закажува и датумот на полагањето на по-
правниот испит и притоа треба да приложат уплатница 
на износ од 3.250,00 денари, уплатени на жиро сметка 
на Министерството за правда 070 010 014 063 112, со 
назнака за полагање на поправен нотарски испит, со 
карактеристичен број 72 30 13, програма 11, на име на 
средства на Министерството за правда-Скопје и тре-
зорска сметка на Народна банка  на Република Македо-
нија 1 000 000 000 63 095. 

 
           Министерство за правда 

О Б Ј  В А А 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 
2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  ЗА  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ  2002  ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-декември 2002 година во 
однос на просечните цени на мало во 2001 година изне-
ува 1,4%. с

 
        Директор, 
       Благица Новковска, с.р. 
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